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Κατά την διάρκεια της εξέλιξης αναπτύχθηκαν στους οργανισµούς δυο βασικοί 

βραχίονες άµυνας στελεχώνοντας το σύστηµα ανοσίας τους, η ειδική ή προσαρµοστική 

ανοσία (adaptive immunity)  και η µη ειδική ή φυσική ανοσία (innate immunity). Η 

προσαρµοστική ανοσία,  παίζει σηµαντικό ρόλο στην προστασία από υποτροπιάζουσες ή 

επαναλαµβανόµενες µολύνσεις, βασιζόµενη στην αναγνώριση του ξένου παράγοντα από 

ανοσοσφαιρίνες (Ig) και υποδοχείς (ΤCR), την κλωνική επιλογή Β και Τ-λεµφοκυττάρων 

και την παραγωγή κυττάρων µνήµης. Αντιθέτως, η φυσική ανοσία, δρώντας ως πρώτη 

γραµµή άµυνας,  αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά πολλές µικροβιακές λοιµώξεις και 

επιβραδύνει τον πολλαπλασιασµό των µικροβίων, µέχρις ότου το σύστηµα της 

προσαρµοστικής ανοσίας γίνει ικανό να αναπτύξει αποτελεσµατική αντίδραση. Η φυσική 

ανοσία είναι παρούσα σε όλους τους πολυκύτταρους οργανισµούς και η εµφάνιση της 

προηγήθηκε φυλογενετικά της προσαρµοστικής που αναπτύχθηκε πριν περίπου 450 

εκατοµµύρια χρόνια και υπάρχει µόνο στα σπονδυλωτά µε εξαίρεση τους άγναθους 

ιχθύες1.  

1.Το σύστηµα του συµπληρώµατος  
Το σύστηµα του 

συµπληρώµατος αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της φυσικής 

ανοσίας ενώ πρόσφατες µελέτες 

έδειξαν τον σηµαντικό του ρόλο 

κατά την ενεργοποίηση της 

προσαρµοστικής ανοσίας 2.  

Αποτελείται από 35 περίπου διαλυτές 

και µεβρανικές πρωτεΐνες που 

εκφράζονται κυρίως, από 

ηπατοκύτταρα αλλά και 

µονοκύτταρα, ιστικά µακροφάγα και 

επιθηλιακά κύτταρα του 

γαστρεντερικού, νευρικού και 

ουροποιητικού συστήµατος.  

 

   Α)Κλασσική                Β)Λεκτινική           Γ)Εναλλακτική 

        οδός        οδός      οδός  

 
          Εικ. 1. Το σύστηµα του συµπληρώµατος. 
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Το συµπλήρωµα διαθέτει τρεις οδούς ενεργοποίησης, που πυροδοτούνται από 

διαφορετικά αίτια: την κλασσική, την εναλλακτική και την λεκτινική οδό. Και οι τρεις 

αυτές οδοί ενεργοποιούν την λυτική οδό, η οποία µέσω του συµπλόκου ΜΑC οδηγεί στην 

λύση των παθογόνων µικροοργανισµών (Εικ.1).  

Το σύστηµα του συµπληρώµατος επιτελεί τρεις βασικές λειτουργείες: 

1. Συµµετέχει στην άµυνα εναντίον των λοιµώξεων (Εικ.2).   

α. µέσω οψωνινοποίησης αντιγόνων και ανοσοσυµπλεγµάτων που προωθεί 

την φαγοκυττάρωσή τους. Η διαδικασία µεσολαβείται από υποδοχείς του 

συστήµατος στην επιφάνεια των φαγοκυττάρων. 

β. µέσω χηµειοταξίας και ενεργοποίησης των λευκοκυττάρων 

γ. µέσω λύσεως βακτηρίων και κυττάρων.  

2.  Αποτελεί κοµβικό σηµείο µεταξύ φυσικής και προσαρµοστικής ανοσίας.  

α. ενισχύοντας την ανοσοβιολογική απάντηση µέσω αντισωµάτων.  

β. ενισχύοντας την ανοσοβιολογική µνήµη  

γ. ρυθµίζοντας τους µηχανισµούς της προσαρµοστικής ανοσίας µέσω της 

δέσµευσης πρωτεϊνών του σε ειδικούς υποδοχείς της επιφάνειας των 

λεµφοκυττάρων και των θυλακοειδών δενδριτικών κυττάρων. 

3. Προωθεί την εναπόθεση άχρηστου υλικού.  

α. συµµετέχοντας στην απόσυρση ανοσοσυµπλεγµάτων από τους ιστούς µετά 

το πέρας της ανοσοβιολογικής απόκρισης.  

β. συµµετέχοντας στην αποµάκρυνση αποπτωτικών κυττάρων 3,4.  

 

 
Εικ 2. Η δράση του 

συµπληρώµατος στη άµυνα 

του οργανισµού.  

Ενεργοποίηση του  
συµπληρώµατος 

Αρχικά στάδια  

Τελικά στάδια  
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Εκτός όµως από τον παραδοσιακό του ρόλο στην άµυνα του οργανισµού και την 

συµµετοχή του στην φλεγµονώδη αντίδραση, πρόσφατες µελέτες αποδίδουν στο 

συµπλήρωµα συµµετοχή και σε αναπτυξιακές διαδικασίες του οργανισµού. Η 

διαφορετική έκφραση πολλών συστατικών του συµπληρώµατος σε διαφορετικούς ιστούς 

και αναπτυξιακά στάδια, σε συνδυασµό µε αδιευκρίνιστες βιολογικές διαδικασίες που 

φαίνεται να σχετίζονται µε την διαφορετική αυτή έκφραση πρωτεϊνών, υποστηρίζουν 

δράση του συστήµατος στην διαφοροποίηση κυττάρων, σηµαντική κατά την αρχική 

ανάπτυξη, την διαφοροποίηση των προγονικών κυττάρων και την αναγέννηση ιστών και 

οργάνων 2,5 .  

Αν και οι πληροφορίες για την δράση του συµπληρώµατος βασίζονται κυρίως 

στην µελέτη του συστήµατος στα θηλαστικά, πολλοί παραλληλισµοί µπορούν να γίνουν 

µεταξύ του συµπληρώµατος των θηλαστικών και των ιχθύων. Οι ιχθύες εµφανίζουν µια 

µοναδικότητα, σχέση µε άλλους ασπόνδυλους ή σπονδυλωτούς οργανισµούς, 

παρουσιάζοντας µια µεγάλη ποικιλία στα συστατικά του συµπληρώµατος, όπως η 

περίπτωση του τρίτου συστατικού (C3), το οποίο µπορεί να υπάρχει µε 5 ισοµορφές σε 

ένα είδος 6,7,8. Θεωρείται πως αυτή η ποικιλία των πρωτεϊνών του συστήµατος υπάρχει 

για να επεκταθούν οι δυνατότητες της φυσικής ανοσίας9. ∆εν είναι ξεκάθαρο σε ποια 

στιγµή κατά την διάρκεια της εξέλιξης έγιναν οι διπλασιασµοί των γονιδίων και η 

διαφοροποίησή τους που οδήγησε στην δηµιουργία των διαφορετικών ισοµορφών. Το 

µόνο που είναι γνωστό, είναι πως πολλά ασπόνδυλα διαθέτουν ένα σύστηµα του οµοιάζει 

µε το συµπλήρωµα και το οποίο σχετίζεται µε την φαγοκύττωση αντιγόνων 1,10. 

Η µελέτη του συστήµατος του συµπληρώµατος στα ασπόνδυλα και στα κατώτερα 

σπονδυλωτά, όπως οι ιχθύες, µπορεί να βοηθήσει να διευκρινισθεί ποιες από τις 

λειτουργίες του συστήµατος συντηρήθηκαν και ποιες εµφανίστηκαν µε την εξέλιξη των 

ανώτερων σπονδυλωτών. Η φυλογενετική ανάλυση των συστατικών του συµπληρώµατος 

έχει φωτίσει στοιχεία της εξέλιξης του συστήµατος 11,12.  
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1.A. Τα συστατικά του συµπληρώµατος  
Οι πρωτεΐνες (διαλυτές και µεµβρανικές) που αποτελούν το σύστηµα του 

συµπληρώµατος, στα θηλαστικά, εκφράζονται κυρίως από ηπατοκύτταρα, αλλά και από 

µονοκύτταρα, ιστικά µακροφάγα και επιθηλιακά κύτταρα του γαστρεντερικού, νευρικού 

και ουροποιητικού συστήµατος. Η σύνθεση από τα µονοκύτταρα αυξάνεται σηµαντικά 

σε περιοχές φλεγµονής. Οι περισσότερες από τις πρωτεΐνες του συστήµατος παράγονται 

αρχικά σε ανενεργή, πρόδροµη µορφή και δρουν, είτε ως ένζυµα είτε ως υποδοχείς, µετά 

την ενεργοποίηση τους από άλλα µόρια. Η κατάτµηση ενός συστατικού του συστήµατος 

από το αντίστοιχό του ένζυµο αποµακρύνει ένα µικρό θραύσµα και το υπόλοιπο µόριο 

αντιδρά µε άλλα συστατικά του συστήµατος σχηµατίζοντας ενεργά σύµπλοκα. Κάποια 

από αυτά, µε την σειρά τους, θα δράσουν ως ένζυµα διαδοχικών αντιδράσεων. Συνολικά, 

η ενεργοποίηση του συστήµατος του συµπληρώµατος περιλαµβάνει έναν ενζυµατικό 

καταρράκτη, στον οποίο το προϊόν της διάσπασης ενός προενζύµου αποτελεί το ένζυµο-

καταλύτη της επόµενης αντίδρασης13. Τα µικρότερα τµήµατα που αποµακρύνονται 

συνήθως δρουν ως αναφυλατοξίνες, συµµετέχοντας έτσι στην φλεγµονώδη αντίδραση.  

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται όλες οι πρωτεΐνες που συµµετέχουν στον 

καταρράκτη των αντιδράσεων του συµπληρώµατος καθώς και οι ρυθµιστικές πρωτεΐνες 

που συντονίζουν την δράση του συστήµατος. Κάθε συστατικό χαρακτηρίζεται από ένα 

όνοµα ή έναν αριθµό C1-9. Τα θραύσµατα που προκύπτουν από την διάσπαση ενός 

συστατικού ονοµάζονται µε µικρά γράµµατα: α για τα µικρότερα και β για τα 

µεγαλύτερα.  

 

 

Πίνακας 1. Οι πρωτεΐνες του συστήµατος του συµπληρώµατος. 
 
 

Κλασσική οδός. 
Πρόδροµο µόριο Ενεργό θραύσµα Λειτουργία 

C1q ∆εσµεύεται σε συµπλέγµατα αντιγόνου-αντισώµατος 
Ενεργοποιεί το  C1r 

C1r Καταλύει την διάσπαση και ενεργοποίηση του C1s 

 
C1(q,r,s) 

C1s Καταλύει την διάσπαση των C2 και C4, 

 C2a Καταλύει την διάσπαση των C3 και C5, αφού ενωθεί µε το 
C4b (λειτουργία κοµβερτάσης) 
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C2 C2b Άγνωστη 

C3a Αναφυλατοξίνη- συµµετέχει στην φλεγµονώδη αντίδραση  
C3 

 
C3b 

∆εσµεύεται στο C5 µετά την κατάτµηση από το C2b. 
Προσκολλάται στις κυτταρικές επιφάνειες και προάγει την 
οψωνινοποίηση και την ενεργοποίηση της κλασικής οδού. 

C4a Aναφυλατοξίνη- συµµετέχει στην φλεγµονώδη αντίδραση. 
 

 
C4 

C4b ∆εσµεύεται στο C2 µετά την διάσπαση από το C1s. 
Προσκολλάται στις κυτταρικές επιφάνειες και προάγει την 
οψωνινοποίηση. Μετά την δέσµευσή του µε το C2a 
καταλύει την διάσπαση των C3 και C5 (λειτουργία 
κοµβερτάσης) 

Εναλλακτική οδός.  

Πρόδροµο µόριο Ενεργό θραύσµα Λειτουργία 
C3a Αναφυλατοξίνη- συµµετέχει στην φλεγµονώδη αντίδραση  

C3 
C3b Προσκολλάται στις κυτταρικές επιφάνειες και προάγει την 

οψωνινοποίηση και την ενεργοποίηση της εναλλακτικής 
οδού 

Βf ∆εσµεύεται στις κυτταρικές επιφάνειες µέσω του C3b. 
∆ιασπάται από τον παράγοντα D.  

Βfa Άγνωστη 

 
 

Παράγοντας B 
Bfb Μορφή που σταθεροποιείται από την προπερδίνη και µαζί 

µε το C3b ενεργοποιούν τα C3 και C5 (λειτουργία 
κοµβερτάσης).  

Παράγοντας D - ∆ιασπά τον παράγοντα B µετά την δέσµευσή του στο C3b 

Λεκτινική οδός.  

Πρωτεΐνη Λειτουργία 
MBL 

 
∆εσµεύεται σε υδατάνθρακες µικροβιακών κυττάρων και 
µαζί µε τις ΜASPs καταλύει την διάσπαση των C2 και C4. 

MASP1 
 

∆εσµεύεται στην MBL και καταλύει την διάσπαση του C2 
Καταλύει απ’ ευθείας την διάσπαση του  C3 

MASP2 ∆εσµεύεται στην MBL και καταλύει την διάσπαση του C2 
Καταλύει την διάσπαση του C4.  

MASP3 
 

Αδιευκρίνιστη.  

Τελικό σύµπλοκο λύσης της µεµβράνης (ΜΑC). 

Πρωτεΐνη Λειτουργία 
C5a Αναφυλατοξίνη- συµµετέχει στην φλεγµονώδη αντίδραση  

C5 
C5b Ξεκινά την συγκρότηση του συµπλέγµατος λύσεως της 

µεµβράνης (MAC) 
C6 ∆εσµεύεται στο C5b και αποτελεί υποδοχέα του C7. 

C7 ∆εσµεύεται στο C5b6, εισέρχεται στην µεµβράνη και 
αποτελεί υποδοχέα του C8. 

C8 ∆εσµεύεται στο C5b67, ενεργοποιεί τον πολυµερισµό του 
C9. 
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C9 Πολυµερίζεται γύρω από το C5b678 και σχηµατίζει 
κανάλια που προκαλούν την λύση του κυττάρου.  

Ρυθµιστικές πρωτεΐνες.  

Πρωτεΐνη Λειτουργία 
C1 INH Απενεργοποιεί τα C1r και C1s.  

C4bp  Αποτελεί συµπαράγοντα του παράγοντα Ι στην κατάτµηση 
του C4b. Αποσταθεροποιεί την κοµβερτάση C3/C5 της 
κλασικής οδού.  

MCP Αποτελεί συµπαράγοντα του παράγοντα Ι στην κατάτµηση 
του C4b. Αποσταθεροποιεί την εναλλακτική οδό.  

Προπερδίνη ∆εσµεύει και σταθεροποιεί στην µεµβράνη το σύµπλεγµα 
C3bBb.  

Παράγοντας Ι Κατατέµνει τα C3b/ C4 παρουσία συµπαράγοντα 

Παράγοντας Η Αποτελεί συµπαράγοντα του παράγοντα Ι στην κατάτµηση 
του C3b. Αποσταθεροποιεί την κοµβερτάση C3/C5 της 
εναλλακτικής οδού.  

DAF  Επιταχύνει την αποδόµηση της C3/C5 κοµβερτασης 

CR1  Λειτουργούν ως υποδοχείς για το C3b/C5b, ανασταλτικός 
ρόλος όµοιος των MCP και DAF.   

CD59 Aναστέλει την συγκρότηση του MAC στα κύτταρα του 
ξενιστή.  

Βιτρονεκτίνη  Αναστέλλει το MAC 

Κλαστερίνη  Αναστέλλει το MAC 

Απενεργοποιητές αναφυλατοξινών Απενεργοποιούν τα C3α, C5a, C4α  

 

1.Β. Χρωµοσωµική εντόπιση των γονιδίων του συµπληρώµατος 

και γενετική σύνδεση  
Η µελέτη της δοµής και λειτουργίας των γονιδίων του συµπληρώµατος ανέδειξε 

πέντε γονιδιακές οικογένειες, πολλά µέλη των οποίων συνδέονται και  γενετικά µεταξύ 

τους.  

Η οικογένεια RCA περιλαµβάνει γονίδια που κωδικοποιούν για ρυθµιστικές 

πρωτεΐνες του συµπληρώµατος, όπως τα C4bp, παράγοντας Η, CR1, CR2, DAF και 

παράγοντας Ι. Πολλά από τα  µέλη της οικογένειας RCA  εδράζονται στο µεγάλο 

βραχίονα του χρωµοσώµατος 1. Όλα τα µέλη της οικογένειας χαρακτηρίζονται από την 

ικανότητα πρόσδεσης στα C3b και C4b θραύσµατα, ενώ κοινό δοµικό και γενικό 

χαρακτηριστικό τους είναι οι CCPs (complement control proteins) ή SCRs περιοχές 
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(short consension repeats), που εν µέρει αποτελούν περιοχές πρόσδεσης µε τα C3b και 

C4b 14.  

Πολλά απο  τα µέλη του συµπλόκου MAC εδράζονται στο µικρό βραχίονα του 

χρωµοσώµατος 5. Οι πρωτεΐνες που αποτελούν το σύµπλοκο C5, C6,C8α, C8β και C9, 

µε την εξαίρεση του C5, µοιράζονται κοινά δοµικά χαρακτηριστικά και κοινή καταγωγή 

από ένα αρχέγονο γονίδιο και µε τα C6 και C7 να προηγούνται χρονικά 14,15.  

Τέλος, στο µικρό βραχίονα του χρωµοσώµατος 6 και µέσα στην περιοχή του 

µείζονος συµπλόκου ιστοσυµβατότητας οµάδας ΙΙΙ εδράζονται και γειτνιάζουν τα γονίδια 

που κωδικοποιούν για τις πρωτεΐνες C2, C4 και παράγοντα Β 14.  

Στον πίνακα 2 αναφέρεται η ακριβής χρωµοσωµική εντόπιση, στον άνθρωπο, των 

γονιδίων που σχετίζονται µε το σύστηµα του συµπληρώµατος.  

 
Πίνακας 2. Χρωµοσωµική εντόπιση των γονιδίων του συµπληρώµατος στον 

άνθρωπο. 

   

Πρωτεΐνη (ή υποµονάδα) Σύµβολο 

γονιδίου 

Χρωµοσωµική θέση 

C1q: α chain  C1QA 1p34.1-p36.3 

C1q :β chain  C1QB 1p34.1-p36.3 

C1p : γ chain  C1QG 1p34.1-p36.3 

C8 : α chain C8A 1p32 

C8 : β chain C8B 1p32 

C4 Binding Protein : α chain C4BPA 1q32 (a) 

C4 Binding Protein : β chain C4BPB 1q32 (a) 

Complement receptor 1 (CD35) CR1 1q32 (a) 

Complement receptor 2 (CD21) CR2 1q32 (a) 

Decay Accelerating Factor (CD 55) DAF 1q32 (a) 

Membrane Cofactocr Protein (CD 46) MCP 1q32 (a) 

Factor H  HF 1q32 (a) 

Factor I IF 4q25 
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C6 C6 5p13 (b) 

C7 C7 5p13 (b) 

C9 C9 5p13 (b) 

C2 C2 6p21 (c) 

Factor B  BF 6p21 (c) 

C4A (isotype) C4A 6p21 (c) 

C4B (isotype) C4B 6p21 (c) 

C8 : γ chain C8G 9q22.3-q32 

C5 C5 9q33 

Mannose Binding Lectin (MBL) MBL 10q11.2-q21 

Perforin PRF1 10q22 

Surfactant Proteins A1and A2 SFTPA1,A2 10q22-q23 

Surfactant Protein D SFTPD 10q22-q23 

Membrane Inhibitor of Reactive Lysis 

(MIRL, CD 59) 

CD59 11p13 

C1 Inhibitor C1NH 11q11-q13.1 

C1r  C1R 12p13 

C1s C1S 12p13 

Complement Receptor 3 :α chain =α- Μ 

Integrin (CR3A, CD11A) 

ITGAM 16p11.2 

Vitronectin VTN 17q11 

C3 C3 19p13.3-p13.2 

C5a receptor 1 C5R1 19q13.3-q13.4 

Leucocyte Adhesion Molecule: β chain = 

b-2 Integrin (LCAMB, CD18) 

ITGB2 21q22.3 

Properdin PFC Xp11.4-p11.2 

 

(a): Οµάδα γονιδίων ρυθµιστών της ενεργοποίησης του συµπληρώµατος (RCA) 

 (b): Οµάδα γονιδίων του συµπλόκου MAC 

 (c) : Οµάδα γονιδίων του ΜHC III 
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Εικ.3. . Συνοπτική απεικόνιση των τριών οδών ενεργοποίησης του συµπληρώµατος στα 

θηλαστικά 18. 

 

1.Γ. Οι οδοί ενεργοποίησης του συστήµατος του συµπληρώµατος 
Το σύστηµα του συµπληρώµατος ονοµάστηκε έτσι επειδή αρχικά ταυτοποιήθηκε 

ως ένα θερµοευαίσθητο στοιχείο στον ορό του αίµατος που «συµπλήρωνε» την δράση 

των αντισωµάτων στην εξουδετέρωση των βακτηρίων. Η ενεργοποίηση του 

συµπληρώµατος µπορεί να επιτευχθεί µέσω τριών οδών: τη κλασσική (classical 
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pathway), την εναλλακτική (alternative pathway) και την οδό των λεκτινών (lectin 

pathway). Και οι τρεις οδοί οδηγούν στην ενεργοποίηση της λυτικής οδού και το 

σχηµατισµό του τελικού συµπλόκου λύσης της µεµβράνης (ΜAC), υπεύθυνου για την 

λύση των παθογόνων µικροοργανισµών.  

 

1.Γ.1 Η κλασσική οδός 

Η κλασσική οδός, (Εικ. 3, 5) το πρώτο µονοπάτι που µελετήθηκε, πυροδοτείται 

µέσω σχηµατισµού διαλυτών συµπλεγµάτων αντιγόνου–αντισώµατος ή µε την σύνδεση 

αντισώµατος στην επιφάνεια ενός βακτηριακού κυττάρου. Μπορεί επίσης να 

ενεργοποιηθεί από πρωτεΐνες, όπως η C-reactive protein 16,17, ή ακόµη και απευθείας από 

κάποιους ιούς, βακτήρια και κύτταρα µολυσµένα από ιούς 18,19,20.Οι πρωτεΐνες που 

συµµετέχουν σε αυτή την οδό ονοµάζονται µε βάση την σειρά ανακάλυψής τους και όχι 

µε την σειρά που ενεργοποιούνται στην οδό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 4. Το πρώτο συστατικό 
του συµπληρώµατος C1. 

Το πρώτο συστατικό του συµπληρώµατος (C1) 

είναι ένα Ca2+-εξαρτώµενο πρωτεϊνικό σύµπλοκο, 

αποτελούµενο από το C1q και από δύο µόρια από 

καθένα από τα C1r και C1s (Εικ 4). Η ενεργοποίηση της 

οδού ξεκινά όταν, δεσµευµένες σε επιφάνειες 

µικροοργανισµών  ανοσοσφαιρίνες ΙgM ή ΙgG 

δεσµεύουν το C1q, γεγονός που οδηγεί τελικά στην 

ενεργοποίηση του C1s, της σερινοπρωτεάσης που 

αποκόπτεται από το σύµπλοκο 

 H ενεργοποιηµένη πρωτεάση C1s αρχικά καταλύει την διάσπαση του C4 σε C4a και 

C4b (που δεσµεύεται οµοιοπολικά στην επιφάνεια των κυττάρων µέσω µιας ελεύθερης 

θειοεστερικής οµάδας) και κατόπιν την διάσπαση του C2 σε C2a και C2b. Η διάσπαση 

του C2 από την σερινοπρωτεάση C1s, γίνεται µετά την πρόσδεση του C2 στο C4b. Ένα 

µόνο µόριο C1s µπορεί να καταλύσει την διάσπαση πολλών µορίων C4. Το ενζυµικό 

σύµπλοκο C4bC2a, που αποτελεί πια την κοµβερτάση του C3, καταλύει την διάσπαση 

του τρίτου συστατικού του συµπληρώµατος (C3) σε C3a και C3b.  
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Εικ. 5. Η κλασσική οδός ενεργοποίησης του συµπληρώµατος.  

Το τρίτο συστατικό 

του συµπληρώµατος (C3) 

είναι µία από τις  

πρωτεΐνες  που υπάρχει σε  

µεγάλη συγκέντρωση 

(1mg/ml) στον ορό και 

παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο 

στην ενεργοποίηση του 

συµπληρώµατος. 

Τα C4b και C3b δεσµεύονται στην επιφάνεια των κυττάρων µε οµοιοπολικό 

δεσµό µεταξύ µιας δικής τους θειοεστερικής οµάδας και µιας υδροξυλοµάδας ή µιας 

αµινοµάδας στην επιφάνεια του κυττάρου. Μετά την δέσµευσή του, το C3b λειτουργεί 

σαν οψωνίνη (π.χ. προωθεί την φαγοκυττάρωση µε την δέσµευσή του σε ειδικούς 

υποδοχείς της επιφάνειας των φαγοκυττάρων) αλλά και µπορεί να ενωθεί µε το 

σύµπλοκο C4bC2a δηµιουργώντας την κοµβερτάση του C5. Η κοµβερτάση του C5 

καταλύει την διάσπαση του C5 σε δύο θραύσµατα, τα C5a και C5b. Το µικρότερο 

θραύσµα C5a είναι µία αναφυλατοξίνη που συµµετέχει στην φλεγµονή προσελκύοντας 

φαγοκύτταρα στο σηµείο της µόλυνσης. Το µεγαλύτερο θραύσµα C5b ενώνεται µε το, 

ήδη δεσµευµένο στην επιφάνεια των µικροοργανισµών C3b, και επιτρέπει την έναρξη 

της αυτοσυγκρότησης του συµπλέγµατος λύσεως της µεβράνης (mebrane attact complex, 

MAC) από τα C6, C7, C8, C9 που δεσµεύονται διαδοχικά. Η σύνθεση του συµπλέγµατος 

οδηγεί στον σχηµατισµό καναλιών ή πόρων στην επιφάνεια των µικροοργανισµών, που 

οδηγεί τελικά στην λύση τους18,21.  

 

1.Γ.2. Η εναλλακτική οδός  

Σε αντίθεση µε την κλασσική οδό, η εναλλακτική οδός  (Εικ. 3,6) ενεργοποιείται 

άµεσα από ιούς, βακτήρια, µύκητες ή ακόµη και καρκινικά κύτταρα ενώ είναι 

ανεξάρτητη των αντισωµάτων. Η ενεργοποίηση πραγµατοποιείται όταν το θραύσµα C3b, 

που έχει προκύψει από την διάσπαση του C3, δεσµεύεται σε υδροξυλοµάδες ή 

αµινοµάδες υδατανθράκων ή πρωτεΐνών στην επιφάνεια των µικροβίων.  
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O παράγοντας Β 

(factor B), µια πρωτεΐνη 

οµόλογη του C2, 

δεσµεύεται στο 

προσκολληµένο C3b και 

ενεργοποιείται από µια 

άλλη σερινοπρωτεάση 

του πλάσµατος, τον 

παράγοντα D.   
Εικ. 6. Η εναλλακτική οδός ενεργοποίησης του συµπληρώµατος.

O παράγοντας D καταλύει την διάσπαση του B στα θραύσµατα Βb και Βa. Το σύµπλοκο 

C3bBb που προκύπτει δρα ως κοµβερτάση του C3 για την εναλλακτική οδό και 

σταθεροποιείται από µια γλυκοπρωτεΐνη του ορού, την προπερδίνη. Ένα µόριο C3-

κοµβερτάσης καταλύει την διάσπαση πολλών µορίων C3  ενώ µετατρέπεται σε C5-

κοµβερτάση µε την προσθήκη ενός ακόµη µορίου C3b (C3bBbC3b). H διάσπαση του C5 

από την αντίστοιχη κοµβερτάση οδηγεί στον σχηµατισµό ΜAC και στην λύση του 

κυττάρου18,21. 

 

1.Γ.3 Η οδός των λεκτινών 

Η οδός των λεκτινών (Εικ.3,7) οµοιάζει µε την  κλασική οδό ενεργοποίησης αλλά 

διαφοροποιείται από αυτήν στον τρόπο µε την οποία γίνεται η ενεργοποίηση της. Αντί, η 

ενεργοποίηση να γίνει από συµπλέγµατα αντιγόνου-αντισώµατος, η οδός αυτή ξεκινά µε 

την δέσµευση ενός πρωτεϊνικού συµπλόκου, που αποτελείται από την mannose-binding 

lectin (MBL) και τις σερινοπρωτεάσες MASP-1 και ΜΑSP-2 (mannose-binding lectin 

associated proteases 1 and 2), σε υδατάνθρακες της επιφάνειας των βακτηρίων. Με αυτό 

τον τρόπο η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος γίνεται από τους ίδιους τους 

µικροοργανισµούς και είναι ανεξάρτητη των µηχανισµών της προσαρµοστικής ανοσίας. 

Η  δέσµευση της MBL στους υδατάνθρακες (συνήθως µαννόζες) της επιφάνειας των 

βακτηρίων ενεργοποιεί τις πρωτεάσες, οι οποίες καταλύουν την διάσπαση των 

συστατικών C2 και   C4 του συµπληρώµατος. Τα θραύσµατα C2a και C4b σχηµατίζουν 

την κοµβερτάση του C3 (C4bC2a), η οποία επάγει την διάσπαση του C3 στα θραύσµατα 

C3a και C3b. 
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H δέσµευση του 

θραύσµατος C3b στην 

C3-κοµβερτάση, οδηγεί 

στον σχηµατισµό της 

κοµβερτάσης του C5, η 

οποία καταλύει την 

διάσπαση του C5. Η 

λεκτινική οδός, όπως 

και οι δύο 

προηγούµενες, οδηγεί 

στον σχηµατισµό του 

ΜΑC και στην λύση 

των βακτηρίων 18,21.   

Εικ. 7. Η λεκτινική οδός ενεργοποίησης του συµπληρώµατος 

 

 

1.Γ.4 Η λυτική οδός 

Η λυτική οδός αποτελεί την κοινή κατάληξη και των τριών οδών ενεργοποίησης 

του συστήµατος του συµπληρώµατος.   

Τα συστατικά του συµπληρώµατος C5b έως και C9 συγκροτούν το σύµπλοκο 

λύσεως της µεµβράνης (mebrane attact complex-MAC) (Εικ. 8). Ο σχηµατισµός του 

ξεκινά µε την δέσµευση του µορίου C5b, στο, ήδη δεσµευµένο στην επιφάνεια του 

αντιγόνου, C3b. Αποτέλεσµα της δέσµευσης αυτής είναι η έκθεση της θέσεως του C5 

στην οποία θα δεσµευτεί το µόριο C6. Η διαδοχική δέσµευση του C7, του C8 και 

πολλαπλών µορίων C9 στο σύµπλεγµα C5b-C6 καταλήγει στο σχηµατισµό του 

συµπλόκου MAC, το οποίο εισέρχεται στην µεµβράνη και προκαλεί λύση του 

κυττάρου18. Τα µόρια C6 έως C9 έχουν προέλθει από ένα κοινό, προγονικό µόριο και 

οµοιάζουν δοµικά µε την περφορίνη, µια λυτική πρωτεΐνη των φυσικών «κυττάρων-

φονιάδων» και των T-κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων 22.  
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Στον άνθρωπο, τα 

συστατικά αυτά φέρουν 

κοινά δοµικά µοτίβα, όπως 

περιοχές θροµβοσπονδίνης, 

υποδοχέα λιποπρωτεΐνών 

και EGF περιοχές 

(epidermal growth factor 

precursor domain) και την 

χαρακτηριστική περιοχή 

ΜACPF (MAC perforin) 23. 

 
            Εικ. 8. Το τελικό σύµπλοκο λύσεως της µεµβράνης.

 

1.∆. Οι ρυθµιστικές πρωτεΐνες του συµπληρώµατος  

Η λειτουργία του συµπληρώµατος δεν είναι ειδική  γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντική 

η προστασία των κυττάρων του ιδίου οργανισµού από την δράση του. Τα θηλαστικά 

διαθέτουν ένα µεγάλο αριθµό ρυθµιστικών πρωτεϊνών που ελέγχουν την έκταση της 

ενεργοποίησης του συµπληρώµατος µέσω: 

• κατακερµατισµού των C3b και C4b σε θραύσµατα που δεν µπορούν να 

συµµετάσχουν στις αντιδράσεις του συµπληρώµατος.  

• απενεργοποίησης των C3-κοµβερτασών. 

• αναστολής της συγκρότησης του συµπλόκου λύσης της µεµβράνης. 

• απενεργοποίησης των C3a και C5a αναφυλατοξινών. 

Είναι γνωστό πως, πολλά από τα θραύσµατα στα οποία διασπώνται τα  C3 και 

C4, όπως τα iC3b και C3dg, αναγνωρίζονται από τους υποδοχείς του συµπληρώµατος 

και παίρνουν µέρος σε εξειδικευµένες βιολογικές δραστηριότητες. Η διάσπαση του C3b 

σε iC3b, C3c και C3dg πραγµατοποιείται από τον παράγοντα Ι του πλάσµατος, παρουσία 

κατάλληλου συµπαράγοντα. Ανάλογα µε το είδος της διάσπασης αυτός ο συµπαράγοντας 

µπορεί να είναι ο παράγοντας Η, η πρωτεΐνη MCP (mebrane co-factor protein) ή ο 

υποδοχέας 1 του συµπληρώµατος (CR1). Στην εικόνα 9 διακρίνονται οι τρεις θέσεις 

διάσπασης του C3 από τον παράγοντα Ι. O παράγοντας Ι, παρουσία της πρωτεΐνης C4bp 

(C4 binding protein), µπορεί επίσης να καταλύσει την διάσπαση του C4. Όλοι οι 

ρυθµιστικοί συµπαράγοντες χαρακτηρίζονται κύρια από την ύπαρξη SCRs. Οι SRCs 
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(short-consensus repeats) είναι τυχαίες δοµικές επαναλήψεις αποτελούµενες από 60 

αµινοξέα που βρίσκονται στις περισσότερες πρωτεΐνες του πλάσµατος, καθώς και στις 

ρυθµιστικές πρωτεΐνες του συµπληρώµατος 24. 

 

 
Εικ. 9. Σχηµατική απεικόνιση του µορίου C3. Κατάτµηση του µορίου από την κοµβερτάση του C3 

απελευθερώνει το θραύσµα C3. Κατάτµηση του µορίου από τον παράγοντα Ι και συµπαράγοντες 

(στις δύο θέσεις που δείχνονται µε τα  βέλη 1 και 2) οδηγεί στην αποµάκρυνση του τµήµατος C3f  και 

ενώ το θραύσµα που αποµένει ονοµάζεται iC3b. Περαιτέρω κατάτµηση του iC3b από τον παράγοντα 

Ι στην θέση 3 απελευθερώνει τα θραύσµατα C3dg και C3c.  

 

Οι C3-κοµβερτάσες C4bC2a και C3bBb µπορούν να απενεργοποιηθούν από την 

πρωτεΐνη DAF (decay-accelerating factor), µια γλυκοπρωτεΐνη της µεµβράνης που 

υπάρχει κυρίως στα κύτταρα του αίµατος.  

Η συγκρότηση του συµπλόκου MAC µπορεί να διακοπεί από την πρωτεΐνη S και 

την κλαστερίνη (clusterin), οι οποίες παρεµποδίζουν την δέσµευση του συµπλέγµατος 

C5b-7 στην µεµβράνη των κυττάρων. Η µεµβρανική πρωτεΐνη CD59, που υπάρχει σε ένα 

µεγάλο αριθµό κυτταρικών τύπων, αναστέλλει την δέσµευση του C9 στο C8 και κατ΄ 

επέκταση στην συγκρότηση του συµπλόκου ΜΑC.  

Τέλος, είναι γνωστό πως η καρβοξυπεπτιδάση Ν του ορού αδρανοποιεί τις 

αναφυλατοξίνες C3a και C5a αποµακρύνοντας την αργινίνη του καρβοξυτελικού άκρου 

και παρεµποδίζουν την επέκταση της φλεγµονής 18. 

 

1.Ε. Οι υποδοχείς του συµπληρώµατος 

Πολλά από τα θραύσµατα που προκύπτουν από την διάσπαση του C3 (Εικ.9), 

είναι γνωστό πως αποτελούν στόχους διαφόρων υποδοχέων. Πολλοί υποδοχείς του 

συστήµατος του συµπληρώµατος έχουν ταυτοποιηθεί στα θηλαστικά. Αυτοί οι υποδοχείς 
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διαφέρουν στην ικανότητά τους να δεσµεύουν τα διαφορετικά θραύσµατα του C3. Ο 

ανθρώπινος υποδοχέας 1 του συµπληρώµατος (CR1 ή CD35), που υπάρχει σε 

λευκοκύτταρα και ερυθροκύτταρα, δεσµεύει επιλεκτικά τα C3b και iC3b, ενώ ο 

υποδοχέας 2 (CR2 ή CD21), που υπάρχει σε λεµφοκύτταρα και θυλακοειδή δενδριτικά 

κύτταρα, κυρίως δεσµεύει τα iC3b και C3dg. Και οι δύο υποδοχείς συνίστανται από 

SCRs και είναι, µεταξύ άλλων, ρυθµιστές των µηχανισµών της προσαρµοστικής ανοσίας 
25. Ένας υποδοχέας του C1q  έχει ταυτοποιηθεί σε ανθρώπινα αιµοπετάλια, µονοκύτταρα 

και µακροφάγα, ενώ πιστεύεται πως εµπλέκεται στην ρύθµιση της φαγοκυττάρωσης 26 

και στην αποµάκρυνση των ανοσοσυµπλεγµάτων 27. Στα αµφίβια 28 και σε ένα είδος των 

ασπονδύλων 8, έχει κλωνοποιηθεί o τρίτος υποδοχέας του συµπληρώµατος (CR3). O 

CR3 είναι µέλος της οικογένειας των ιντεγκρινών και δεσµεύει επιλεκτικά θραύσµατα 

iC3b. Η ενεργοποίηση του CR3, στα θηλαστικά, µε µόρια οψωνινοποιηµένα από iC3b 

επάγει την φαγοκυττάρωση από µακροφάγα, µονοκύτταρα και ουδετερόφιλα. 29,30. 

Στα θηλαστικά έχουν βρεθεί υποδοχείς αναφυλοτοξινών σε πολλούς κυτταρικούς 

τύπους. Η δέσµευση των C3a και C5a στους υποδοχείς C3aR και C5aR επάγει 

αντιδράσεις φλεγµονής, όπως η έκκριση ισταµίνης από τα µαστοκύτταρα, η σύσπαση 

των λείων µυϊκών κυττάρων και η αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων 31,32. 
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2. Η λεκτινική οδός - H πρωτεΐνη ΜΒL (Mannose 

binding      lectin). 
2.A. ∆οµή και λειτουργία των πρωτεϊνών ΜΒL.

Η πρωτεΐνη MBL 

είναι λεκτίνη του 

πλάσµατος και µέλος της 

οικογένειας των 

κολλεκτινών (collectins) 

(Εικ.10). Οι κολλεκτίνες 

είναι πρωτεΐνες που 

διαθέτουν ταυτόχρονα 

περιοχές λεκτινών και 

κολλαγόνου.  Η 

λειτουργία των 

κολλεκτινών φαίνεται να  

σχετίζεται ισχυρά µε την 

φυσική ανοσία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 10. Οι οικογένειες των λεκτικών. Στις διαλυτές λεκτίνες 

διακρίνεται η οικογένεια των κολλεκτινών, στην οποία ανήκει η 

πρωτεΐνη MBL.  

Εκτός από την MBL στην ίδια οικογένεια ανήκουν  οι δύο mucosal-associated 

proteins, surfactant proteins A και D (SP-A και SP-D) 33, η πρωτεΐνη του ήπατος CL1 34 

και οι πρωτεΐνες conglutinin και CL-43 35 του πλάσµατος των βοοειδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 11. ∆οµή δύο χαρακτηριστικών αντιπροσώπων της οικογένειας των κολλεκτικών, των MBL και 

conglutinin.  



 22

Όλες οι πρωτεΐνες της οικογένειας εµφανίζουν οµοιότητες στην δοµή και 

αποτελούνται από διαφορετικό αριθµό υποµονάδων (Εικ.11,12). Κάθε υποµονάδα 

συνίσταται από τρεις όµοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες ενωµένες στην βάση τους µε 

δισουλφιδικούς δεσµούς. Παρατηρήσεις µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο έχουν δείξει την 

ύπαρξη ολιγοµερών που αποτελούνται από 3-6 υποµονάδες36 και πρόσφατες έρευνες 

συσχετίζουν το κάθε είδος ολιγοµερών µε διαφορετικό βιολογικό ρόλο. Κάθε µία από τις 

τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που συγκροτούν µία υποµονάδα, χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη συγκεκριµένων δοµικών περιοχών: 

• µίας αµινοτελικής περιοχής, 18-25 καταλοίπων αµινοξέων που 

περιλαµβάνει 2-3 συντηρηµένες κυστεΐνες. Οι κυστεΐνες αυτές συµµετέχουν στο 

σχηµατισµό δισουλφιδικών δεσµών που βοηθούν τόσο στην συγκρότηση υποµονάδων 

από τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, όσο και στην σύνδεση των υποµονάδων µεταξύ τους.  

• µίας περιοχής που δοµικά οµοιάζει µε το κολλαγόνο (collagen-like 

region), η οποία αποτελείται από 18-21 επαναλήψεις της τριπλέτας  Gly-Xaa-Yaa. Στα 

διάφορα µόρια MBL παρατηρείται µία διακοπή µεταξύ της 6ης-9ης επανάληψης. Αυτή η 

διακοπή αντιστοιχεί στην περιοχή σύνδεσης των εξωνίων 1 και 2 και προκαλείται από 

την έλλειψη ενός αµινοξέος. Η συνέπεια αυτής της έλλειψης είναι µία στρέβλωση της 

τριτοταγούς δοµής των υποµονάδων, που τις αποµακρύνει από τον «πυρήνα» του 

µορίου. 

 
    Εικ. 12. ∆οµή της πρωτεΐνης MBL. 

•  

• µιας περιοχής σύνδεσης µε δοµή α-

έλικας (α-helical coiled coil neck region ή 

trimerization domain) που περιλαµβάνει 34 περίπου 

αµινοξέα , που κωδικοποιούνται από το εξώνιο 3 

και 10 περίπου αµινοξέα που κωδικοποιούνται από 

το εξώνιο 4. Η δοµή α-έλικας σχηµατίζεται από 

επτά επαναλήψεις υδροφοβικών αµινοξέων, µεταξύ 

των οποίων παρεµβαίνουν υδρόφιλα αµινοξέα και 

αποτελεί πιθανόν την θέση έναρξης για τον 

σχηµατισµό της δευτεροταγούς δοµής.  

•  και µίας καρβοξυτελικής περιοχή, µήκους περίπου 115 καταλοίπων 

αµινοξέων, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η αναγνώριση των υδατανθράκων (C-
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type carhohydrate-recognition domain- CRD) 37. Κοινό σηµείο όλων των λεκτινών που 

φέρουν µια C-type CRD είναι η απαίτηση παρουσίας Ca2+ κατά την δέσµευση 

υδατανθράκων.  

Η σύγκριση της αµινοξικής αλληλουχίας των C-type CRDs πολλών και 

διαφορετικών λεκτινών έδειξε την παρουσία 14 συντηρηµένων καταλοίπων αµινοξέων 

και 18 άλλων που εµφανίζουν τον ίδιο χαρακτήρα. Τέσσερις συντηρηµένες κυστεΐνες 

σχετίζονται µε το σχηµατισµό δισουλφιδικών δεσµών, οι οποίοι παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην ικανότητα δέσµευσης της περιοχής σε υδατάνθρακες 38. 

Η πρωτεΐνη MBL δεσµεύεται σε υδατανθρακικές δοµές της επιφανείας των 

µικροοργανισµών (βακτηρίων, µυκήτων, ιών και παρασιτικών πρωτοζώων) επάγοντας 

την καταστροφή τους είτε µέσω της ενεργοποίησης του συµπληρώµατος, (µε 

ενεργοποίηση της λεκτινικής οδού και σχηµατισµό του τελικού συµπλόκου λύσης της 

µεµβράνης) είτε µέσω φαγοκυττάρωσης (έχει δειχθεί πως η πρωτεΐνη µπορεί να δράσει 

και ως οψωνίνη) 39. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ικανότητα, µέσω MBL, της διάκρισης 

των «οικείων» από τις «ξένες» για τον οργανισµό υδατανθρακικές δοµές. Η ικανότητα 

αυτή οφείλεται  τόσο στην εξειδίκευση των CRD περιοχών όσο και στην ύπαρξη πολλών 

τέτοιων περιοχών στο µόριο. Η δέσµευση της CRD είναι ειδική για συγκεκριµένο είδος 

υδατάνθρακα και ασβέστιο-εξαρτώµενη. Η MBL αναγνωρίζει γλυκάνες, 

λιποφωσφογλυκάνες και γλυκο-ινοσιλ-φωσφολιπίδια που φέρουν µαννόζη, γλυκόζη, 

φουκόζη ή Ν-ακετυλογλυκοζαµίνη ως τελικές εξόζες 40. Χαρακτηριστικό γνώρισµα 

αυτών των εξοζών είναι η συµµετρική διευθέτηση των 3- , 4- υδροξυλοµάδων που 

φέρουν.  

Αυτού του είδους η αναγνώριση συνήθως χαρακτηρίζεται µε τον όρο 

«αναγνώριση  µικροδοµής» (micropattern recognition) 41. Ένα τυπικό µόριο µε το οποίο 

συνδέεται in vivo η MBL εµφανίζει ένα  τέτοιο αριθµό µικροδοµών ή 

επαναλαµβανόµενων θέσεων δέσµευσης που επιτρέπουν  δέσµευση υψηλής συγγένειας 

µέσω των πολλαπλών CRDs του µορίου. Η τρισδιάστατη δοµή των τριµερών CRDs στα 

µόρια MBL του ανθρώπου και του αρουραίου δείχνει πως οι υδατάνδρακες-στόχοι 

πρέπει να απέχουν 45-50Ǻ µεταξύ των θέσεων δέσµευσης για να επιτυγχάνεται 

δέσµευση υψηλής συγγένειας 42. Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτεΐνη MBL είναι απολύτως 

ικανή να αναγνωρίσει µικροβιακές επιφάνειες µε υψηλή συγκέντρωση µαννόζης και / ή 
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Ν-ακετυλοζαµίνης, όπως τις επιφάνειες των Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli 

(στελέχη Κ12 και Β), Salmonella typhimurium και Neisseria gonorrhoeae 39, 43.   

Σε αντίθεση µε τις µικροβιακές επιφάνειες, οι µικροδοµές που χαρακτηρίζουν τις, 

περιορισµένες σε ποσότητα, γλυκοπρωτεΐνες του ανθρώπου και, κατ’ επέκταση, τις 

γλυκοπρωτεΐνες των ανωτέρων ζώων δεν εµφανίζουν κατάλληλο επαναλαµβανόµενο 

πρότυπο στην µεµβράνη. Αξιοσηµείωτο είναι πως οι υδατανδρακικές δοµές των 

πρωτεϊνών των θηλαστικών συνήθως καταλήγουν σε σιαλικό οξύ, το οποίο δεν 

αναγνωρίζεται από την MBL και προστατεύει έτσι τα υπόλοιπα σάκχαρα. Από την άλλη 

µεριά, κακοήθεις µετασχηµατισµοί και ιικές µολύνσεις τροποποιούν τις δοµές των 

ολιγοσακχαριτών στην επιφάνεια των κυττάρων και έτσι κάποια καρκινικά κύτταρα 44,45, 

όπως ακριβώς και οι ιικές επιφάνειες 46,47,48, φαίνεται να αναγνωρίζονται από την MBL.  

 

2.Β. ∆οµή των γονιδίων MBL 

Μέχρι σήµερα έχουν µελετηθεί επαρκώς τα γονίδια που κωδικοποιούν για την 

πρωτεΐνη ΜBL του ανθρώπου και τις πρωτεΐνες MBL-A και MBL-C του ποντικού και 

του αρουραίου 49,50,51,52,53,54. 

Το γονίδιο που κωδικοποιεί για την ανθρώπινη πρωτεΐνη MBL περιλαµβάνει 4 

εξώνια και εδράζεται στο µεγάλο βραχίονα του χρωµοσώµατος 10 49. Το εξώνιο 1 δίνει 

γενετική πληροφορία για το τµήµα της πρωτεΐνης που αντιστοιχεί στο πεπτίδιο έκκρισης, 

την πλούσια σε κυστεΐνες αµινοτελική περιοχή, και ένα µέρος της περιοχής µε δοµή 

κολλαγόνου. Το υπόλοιπο µέρος της περιοχής αυτής κωδικοποιείται από το εξώνιο 2. Η 

περιοχή σύνδεσης (neck region) κωδικοποείται από το εξώνιο 3, ενώ η περιοχή 

δέσµευσης των υδατανθράκων (C-type carbohydrate recognition domain) κωδικοποιείται 

από το εξώνιο 4.  

Η περιοχή του υποκινητή του ανθρώπινου γονιδίου, εκτός από τα βασικά στοιχεία 

µεταγραφής (basal transcription elements), (ΤΑΤΑΑ box στην θέση –38bp και CAAT 

box στη θέση –79bp), περιέχει τρία glucocorticoid responsive elements (στις θέσεις –

736bp, -656bp, -245bp), µία heat shock consencus sequence (στη θέση –592bp) καθώς 

και µία αλληλουχία που εµφανίζει υψηλή οµολογία µε την αλληλουχία που κωδικοποιεί 

για την amyloid A πρωτεΐνη του ορού 49,50. Τα στοιχεία glycorticoid responsive πιθανόν 

συµµετέχουν στην αύξηση της έκφρασης της MBL κατά την διάρκεια της οξείας 
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αντίδρασης σε µολύνσεις, καθώς η αυξηµένη απελευθέρωση των γλυκοκορτικοειδών 

από την δράση της αδρεναλίνης αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της αντίδρασης του 

οργανισµού στο stress. Στην Drosophilla, τα στοιχεία heat shock µεσολαβούν στην 

αναστολή της µεταγραφής των heat shock γονιδίων. Στον άνθρωπο ένα παρόµοιο 

στοιχείο έχει ταυτοποιηθεί στην 5΄ περιοχή της C-reactive protein, η οποία είναι γνωστή 

σαν πρωτεΐνη που παίρνει µέρος στην οξεία αντίδραση σε µολύνσεις.  

Λειτουργική ανάλυση των περιοχών του υποκινητή του γονιδίου της ανθρώπινης 

MBL αποκαλύπτουν την ύπαρξη χαρακτηριστικών στοιχείων που είναι υπεύθυνα για την 

οξεία αντίδραση. Τµήµατα DNA µεταξύ των θέσεων –4 και +166 του γονιδίου φαίνονται 

ικανά να δεσµεύσουν νέες, µη ταυτοποιηµένες πρωτεΐνες όταν η έκφραση του γονιδίου 

επάγεται µε ΙL-6 53. 

Τα γονίδια των ΜBL-A και MBL-C στον αρουραίο, αποτελούνται από τέσσερα 

και έξι εξώνια αντίστοιχα, ενώ τα ίδια γονίδια στον ποντικό περιέχουν πέντε και έξι 

εξώνια αντίστοιχα. Τα επιπλέον εξώνια στα γονίδια των τρωκτικών κωδικοποιούν για  

5΄µη µεταφράσιµες περιοχές των mRNAs. 

 

2.Γ. Εξέλιξη των γονιδίων ΜΒL 

∆ύο µορφές της πρωτεΐνης MBL (ΜΒL-A και MBL-C) έχουν ταυτοποιηθεί στον 

ορό ή στο ήπαρ πολλών θηλαστικών συµπεριλαµβανοµένων του κουνελιού 55,56,57, του 

πιθήκου58, του χοίρου59,60, του αρουραίου61,62,63 και του ποντικού64,65,66. Αρχικά 

θεωρούνταν πως, στα τρωκτικά, η MΒL-A αποτελούσε την χαρακτηριστική µορφή της 

πρωτεΐνης στον ορό του αίµατος, ενώ η µορφή MBL-C ήταν η  κύρια µορφή στο ήπαρ. 

Σήµερα έχει αποδειχθεί, πως και οι δύο µορφές της πρωτεΐνης υπάρχουν στον ορό του 

αίµατος των τρωκτικών, του χοίρου και του πιθήκου 58,60,63. Η κλωνοποίηση του cDNA 

των MBLs από τα τρωκτικά και τον πίθηκο έδειξε πως οι δύο µορφές της πρωτεΐνης, που 

σε επίπεδο αµινοξικής αλληλουχίας εµφανίζουν οµολογία της τάξεως του 50-55%, 

κωδικοποιούνται από δύο διαφορετικά γονίδια 58,68,69. 

Μέχρι σήµερα, µόνο µία µορφή της πρωτεΐνης έχει αποµονωθεί στον 

άνθρωπο55,58, στην αγελάδα68,69,70, την όρνιθα71 και το χοίρο72. Το ερώτηµα για την 

ύπαρξη δύο µορφών της πρωτεΐνης στον άνθρωπο έχει ερευνηθεί επισταµένως, παρόλα 

αυτά µόνο µία µορφή έχει βρεθεί 55,58,73,74,75,76. 
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Στα κατώτερα σπονδυλωτά, η οικογένεια Cyprinidae των οστεϊχθύων εµφανίζει 

µια οµόλογη λεκτίνη, η οποία έχει εξειδίκευση στην δέσµευση γαλακτόζης και όχι 

µαννόζης 77. 

 

2.∆.Ο υποδοχέας της πρωτεΐνης MBL.  

Ο διαµεµβρανικός υποδοχέας της πρωτεΐνης MBL στα θηλαστικά εκφράζεται σε 

µακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα και σε κάποιες κατηγορίες ενδοθηλιακών κυττάρων78. 

Είναι µοναδικός γιατί είναι ικανός να µεσολαβεί στην ενσωµάτωση τόσο διαλελυµένων 

όσο και µη διαλελυµένων σωµατιδίων (µε ενδοκύττωση και φαγοκύττωση, αντίστοιχα). 

Ο υποδοχέας διαθέτει πέντε διακριτές περιοχές: µια εξωκυττάρια αµινοτελική περιοχή, 

πλούσια σε κυστεΐνη, µια περιοχή πλούσια σε fibronectin type II repeats, οκτώ περιοχές 

αναγνώρισης υδατανθράκων (CRDs), µία διαµεµβρανική περιοχή και µία ενδοκυττάρια, 

καρβοξυτελική περιοχή79,80,81. Αυτή η πρωτοταγής δοµή καθορίζει µία νέα οικογένεια 

υποδοχέων λεκτινών, στην οποία τα µέλη µοιράζονται την ίδια δοµή, αλλά ο αριθµός 

των CRDs ποικίλει από 8 έως 10. Μέλος της ίδιας οικογένειας είναι και  ο υποδοχέας της 

φωσφολιπάσης Α2 82,83.  

Με δεδοµένη την έκφραση του υποδοχέα στα µακροφάγα κύτταρα των ιστών, και 

κατ’  επέκταση την διασπορά του σε κάθε σηµείο του οργανισµού, θεωρείται ότι ο 

υποδοχέας κατέχει κοµβική θέση µεταξύ της άµυνας του ξενιστή και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Σε βασικό επίπεδο, ο υποδοχέας συµµετέχει στην αποµάκρυνση 

αντιγόνων που έχουν κατάλληλη διαµόρφωση, δηλαδή που έχουν υποστεί 

οψωνινοποίηση. Για παράδειγµα, η διαµόλυνση ετερόλογων κυτταρικών σειρών µε 

cDNA του υποδοχέα δείχνει πως ο υποδοχέας αυτός µεσολαβεί στην δέσµευση και 

αποµάκρυνση οψωνινοποιηµένων µυκήτων79 ή βακτηρίων του είδους Pneumocystis 

carinii84. Τέλος, η ικανότητα του να δεσµεύει και να αποµακρύνει µικροοργανισµούς 

απουσία οψωνινών δείχνει πως η φαγοκύττωση µέσω λεκτινών µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική σε µέρη του οργανισµού στα οποία οι οψωνίνες σπανίζουν καθώς και στα 

αρχικά στάδια της ανοσοβιολογικής απόκρισης, όταν δεν έχουν ακόµα συντεθεί  

αντισώµατα 85.  
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2.E. Οι πρωτεΐνες ΜΑSP 

Η πρωτεΐνη MBL είναι η µόνη γνωστή κολλεκτίνη που είναι ικανή να 

ενεργοποιήσει το σύστηµα του συµπληρώµατος. Στον άνθρωπο, δύο σερινοπρωτεάσες, 

οι ΜASP-186,87 και  MASP-2 88, καθώς και µία µικρή πρωτεΐνη χωρίς δράση πρωτεάσης, 

η ΜΑp19 ή sMAP (small MBL-associated protein)89,90 δεσµεύονται µε την πρωτεΐνη 

ΜΒL. Πρόσφατα, αναφέρθηκε η ύπαρξη και µιας τρίτης ΜΑSP91. Ανάλυση της 

αλληλουχίας των ΜASPs έδειξαν πως διαθέτουν ισχυρά συντηρηµένες δοµικές περιοχές 

οι οποίες οµοιάζουν µε τις περιοχές των συστατικών C1r και C1s του συµπληρώµατος 

(όλες οι πρωτεΐνες θεωρούνται µέλη της οικογένειας των MASPs) (Eικ10). Τόσο οι 

ΜASPs όσο και τα  C1r και C1s φέρουν: δύο  CUB περιοχές (C1r/C1s/Uegf/bone 

morphogenetic protein 1 domains), δύο EGF περιοχές (Epidermal Growth  Factor 

domains), δυο CCP περιοχές (complement control protein domains) και µία περιοχή 

σερινοπρωτεάσης. Τα αµινοξέα ιστιδίνη, ασπαρτικό οξύ και σερίνη είναι σηµαντικά για 

το σχηµατισµό του ενεργού κέντρου στην περιοχή της σερινοπρωτεάσης. 

 
Εικ. 13. ∆οµή των πρωτεϊνών της οικογένειας των MASPs 

Από όλες τις πρωτεΐνες 

της οικογένειας, µόνο η 

MASP1 φέρει δύο 

επιπλέον κυστεΐνες, 

µεταξύ των οποίων 

σχηµατίζεται γέφυρα S-

S, όπως ακριβώς και 

στις πρωτεάσες τρυψίνη 

και χυµοτρυψίνη. 

Μετά την δέσµευση της MBL σε υδατάνθρακες της επιφάνειας ενός παθογόνου, 

η πρόδροµη µορφή του ενζύµου των MASP διασπάται µεταξύ της δεύτερης CCP 

περιοχής και της περιοχής σερινοπρωτεάσης, µε τελικό αποτέλεσµα το σχηµατισµό µιας 

ενεργής µορφής του ενζύµου που αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες, µια 

βαριά και µία ελαφριά21. Mέχρι σήµερα, έχουν ταυτοποιηθεί: τρεις µορφές της πρωτεΐνης 

MASP στον άνθρωπο86,88,91, δύο µορφές στον ποντικό92, τον αρουραίο92, τα αµφίβια και 

τα ασκίδια (ΜΑSPa και ΜΑSPb)93, ενώ µόνο µία µορφή της πρωτεΐνης έχει 

ταυτοποιηθεί στον κυπρίνο94, τον καρχαρία και τα κυκλοστόµατα.   
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως τα δύο mRNAs που κωδικοποιούν για  

τις ανθρώπινες MASP-2 και MAp-19 είναι προϊόν εναλλακτικού µατίσµατος ενός 

προδρόµου  mRNA που µεταγράφεται από ένα δοµικό γονίδιο89. H πρωτεΐνη Map19 δεν 

εµφανίζει ενζυµατική δράση γιατί δεν διαθέτει την αντίστοιχη περιοχή ενώ ο ρόλος της 

παραµένει αδιευκρίνιστος. Ανάλυση northern blot και in situ υβριδοποίηση σε ιστούς 

ενηλίκων και εµβρύων έδειξαν πως οι πρωτεΐνες MASPs, καθώς και η Map 19,  

εκφράζονται κυρίως στο ήπαρ. Μόρια ανάλογα της ανθρώπινης Map19 έχουν επίσης 

ταυτοποιηθεί στον ποντικό92, τον αρουραίο92 και στον κυπρίνο94. Σε αυτά τα είδη, όπως 

και στον άνθρωπο, το mRNA που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη Μap 19 είναι προϊόν 

εναλλακτικού µατίσµατος.  

Παρόλο που οι πρωτεΐνες ΜASP εµφανίζουν πολύ µεγάλη οµολογία, µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε δύο διαφορετικές οµάδες ανάλογα µε την δοµή της περιοχής 

σερινοπρωτεάσης του γονιδίου και της πρωτεΐνης. Η πρώτη οµάδα φέρει το κωδικόνιο 

TCN (όπου Ν οποιαδήποτε από τις βάσεις A,G,C,T) που κωδικοποιεί την καταλυτική 

σερίνη της περιοχής σερινοπρωτεάσης και χαρακτηρίζεται ως τύπος TCN.  Η περιοχή 

σερινοπρωτεάσης των πρωτεϊνών που ανήκουν σε αυτή την οµάδα κωδικοποιείται από 

πολλά εξώνια (έξι στην ανθρώπινη MASP1) ενώ η καταλυτική ιστιδίνη βρίσκεται στην 

θηλιά που σταθεροποιείται από έναν δισουλφιδικό δεσµό στην πρωτεΐνη95 (Εικ 13). Σε 

αυτή την οµάδα ανήκουν η ανθρώπινη MASP1 και οι πρωτεΐνες των ασκιδίων AsMASPa 

και AsMASPb93.  

Στην δεύτερη οµάδα, η καταλυτική σερίνη της περιοχής σερινοπρωτεάσης 

κωδικοποιείται από το κωδικόνιο AGY (όπου Υ µία από τις βάσεις C ή T), η περιοχή 

σερινοπρωτεάσης κωδικοποιείται µόνο από ένα εξώνιο και δεν υπάρχει θηλιά ιστιδίνης. 

Σε αυτήν την οµάδα ανήκουν οι πρωτεΐνες ΜΑSP2, C1r και C1s. Ο κυπρίνος, ο 

καρχαρίας και τα κυκλοστόµατα διαθέτουν γονίδια MASP µόνο του τύπου AGY ενώ ο 

βάτραχος διαθέτει γονίδια και των δύο τύπων95. H φυλογενετική ανάλυση των 

πρωτεϊνών που ανήκουν στην οικογένεια των MASP/C1r/C1s έδειξε πως, οι πρωτεΐνες 

AsMASPa και AsMASPb διαχωρίστηκαν πριν δηµιουργηθούν οι δύο τύποι των 

πρωτεϊνών στα σπονδυλωτά 93. 

 

 



 29

3. Eξέλιξη του συστήµατος του συµπληρώµατος  
Κατά την διάρκεια της εξέλιξης δύο γενικά συστήµατα ανοσίας προέκυψαν: η 

φυσική και η προσαρµοστική ανοσία. Οι περισσότερες ενδείξεις οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι οι πρώτοι µηχανισµοί προσαρµοστικής ανοσίας έκαναν την εµφάνισή 

τους µε την εµφάνιση των γναθοστοµάτων πριν 450 εκατοµµύρια χρόνια περίπου, µε το 

πέρασµα στην γαµετική σειρά των γονιδίων RAG1 και RAG2 υπεύθυνων για τον 

γονιδιακό ανασυνδιασµό των Ig και TCR.  Μέχρι σήµερα, γονίδια βασικών συστατικών 

της προσαρµοστικής ανοσίας, όπως των ανοσοσφαιρινών και των πρωτεϊνών των  MHC 

class 1 και 3, έχουν ταυτοποιηθεί σ’όλα τα σπονδυλωτά εκτός των αγνάθων 96. Αντίθετα, 

το σύστηµα της φυσικής ανοσίας, µέρος του οποίου αποτελεί το συµπλήρωµα, είναι 

φυλογενετικά αρχαιότερο και απαντά µε κάποια µορφή σε όλους τους πολυκύτταρους 

οργανισµούς (Εικ 14).  

Εικ. 14. Σχηµατική απεικόνιση του φυλογενετικού δένδρου των δευτεροστοµάτων. Απεικονίζονται 

τα µόρια του συµπληρώµατος που έχουν ταυτοποιηθεί σε κάθε τάξη οργανισµών97 .  

 

Στα ασπόνδυλα, το συµπλήρωµα είναι ένα απλό σύστηµα που αποτελείται από 

λίγα συστατικά µε περιορισµένες λειτουργίες και ενέχεται µόνον στην οψωνινοποίηση 

ξένου υλικού, σε µικρό χρονικό διάστηµα από την µόλυνση. Η ενεργοποίηση του 

συστήµατος γίνεται µόνο µέσω της εναλλακτικής και της λεκτινικής οδού98. Παρόλο που 
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λειτουργίες του συµπληρώµατος έχουν ανιχνευθεί σε πολλά ασπόνδυλα99,  ο αχινός είναι 

ο κατώτερος οργανισµός από τον οποίο έχουν αποµονωθεί γονίδια που εµφανίζουν 

υψηλή οµολογία µε τις πρωτεΐνες C3  και παράγοντα B των γναθοστοµάτων100,101.  

 
Εικ. 15. Υποθετικό µοντέλο της εξέλιξης του συστήµατος του συµπληρώµατος, ξεκινώντας από ένα 

αρχέγονο σύστηµα που διέθετε µόνον λεκτινική οδό ενεργοποίησης 21. 

 

Περισσότερο εξελιγµένα ασπόνδυλα, όπως τα χιτωνόζωα, διαθέτουν C3, MBL 

και ΜASP 93,102,103 , ενώ πρόσφατα αποµονώθηκε ένα µόριο οµόλογο του παράγοντα B 

στο ασκίδιο Halocynthia rorentzi104. Η παρουσία µορίων MBL και MASP στα 
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χιτωνόζωα οδηγεί στο συµπέρασµα πως η οδός των λεκτινών ήταν η πρώτη οδός 

ενεργοποίησης του συµπληρώµατος που εµφανίστηκε εξελικτικά. Από την άλλη µεριά, η 

αποµόνωση του γονιδίου του παράγοντα  Β στον αχινό δείχνει πως µπορεί η εναλλακτική 

οδός να προηγήθηκε της λεκτινικής. Συνεπώς, επειδή η σειρά µε την οποία 

εµφανίστηκαν εξελικτικά οι οδοί του συµπληρώµατος είναι ακόµη υπό µελέτη και 

επειδή, οι δύο οδοί (εναλλακτική και λεκτινική) είναι δύσκολο να διακριθούν σε 

λειτουργικό επίπεδο στα λίγα ασπόνδυλα είδη που έχουν µελετηθεί, είναι απαραίτητη η 

εκτεταµένη µελέτη τους σε περισσότερους αντιπροσώπους των κατωτέρων φυλογενετικά 

τάξεων για να καθοριστεί πλήρως η φυλογενετική προέλευση του συµπληρώµατος. (Εικ. 

15).  

Στους άγναθους ιχθείς, την κατώτερη τάξη των ζώντων σπονδυλωτών (κύριοι 

αντιπρόσωποι της το lamprey και το hagfish) έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη εναλλακτικής 

οδού, παρόµοιας µε αυτήν των θηλαστικών, ενώ, η  πρόσφατη ανακάλυψη γονιδίου 

MASP δείχνει την ύπαρξη και λεκτινικής οδού 105 . Αντίθετα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για 

τον σχηµατισµό συµπλέγµατος MAC και συνεπώς για την παρουσία λυτικής οδού, σε 

αυτούς τους οργανισµούς, παρόλο που, στον ορό, έχει ταυτοποιηθεί ένα µόριο που 

εµφανίζει λυτική ικανότητα 10.  

Στους χονδροϊχθείς, τα σύστηµα του συµπληρώµατος έχει µελετηθεί κυρίως στον 

καρχαρία. Εδώ, για πρώτη φορά, αποµονώθηκαν 6 συστατικά του συµπληρώµατος, τα 

οποία αλληλεπιδρούν διαδοχικά µεταξύ τους και σχηµατίζουν οδούς ενεργοποίησης του 

συστήµατος που οµοιάζουν µε την κλασική και λυτική οδό των θηλαστικών. Η εµφάνιση 

της κλασσικής οδού ενεργοποίησης  στους χονδροϊχθείς δεν είναι τυχαία. Συσχετίζεται 

µε την πρωτεµφάνιση µηχανισµών προσαρµοστικής ανοσίας, και ιδιαιτέρως µε την 

εµφάνιση των αντισωµάτων από τα οποία, άλλωστε, και ενεργοποιείται. Η κλωνοποίηση 

ενός γονιδίου MASP δικαιολογεί την υπόθεση για ύπαρξη και λεκτινικής οδού 106, ενώ η 

ύπαρξη εναλλακτικής οδού δικαιολογείται από την παρουσία µορίων C3, παράγοντα B 

και παράγοντα Η 107,108,109. Οι χονδροϊχθύες, συνεπώς, αποτελούν την πρώτη 

φυλογενετική τάξη στην οποία υπάρχει ένα ολοκληρωµένο, αν και λιγότερο πολύπλοκο, 

σύστηµα συµπληρώµατος, µε την παρουσία και των τριών οδών ενεργοποίησης.(Εικ 16).  
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Εικ. 16.Φυλογενετική εξέλιξη του συστήµατος του συµπληρώµατος 22. 

Τα υπόλοιπα ποικοιλόθερµα είδη, από τους οστεϊχθείς110 µέχρι τα ερπετά, 

εµφανίζονται να περιέχουν ένα αρκετά καλά ανεπτυγµένο και πολύπλοκο σύστηµα 

συµπληρώµατος, οµοιάζον αυτών των οµοιόθερµων σπονδυλωτών 9. 

Πολλά από τα συστατικά  που παίρνουν µέρος στην ενεργοποίηση του 

συµπληρώµατος έχουν παρόµοια δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και 

θεωρούνται πως είναι αποτέλεσµα διπλασιασµού γονιδίων. Για παράδειγµα, είναι 

γενικώς αποδεκτό πως τα C3, C4 και C5 προέρχονται από ένα κοινό προγονικό γονίδιο, 

πιθανότατα την αναστολέα πρωτεασών a-2 macroglobulin του πλάσµατος, η οποία 

απαντάται και στα ασπόνδυλα. ∆εν είναι ακόµη γνωστό ποιο από τα τρία αυτά συστατικά 

του συµπληρώµατος εµφανίστηκε πρώτο καθώς και η φυλογενετική απόσταση που έχουν 

αυτά τα γονίδια από το αρχέγονο γονίδιο111. Πάντως, η ταυτοποίηση πρωτεϊνών που 

δείχνουν υψηλή οµολογία µε το C3 σε πολλά ασπόνδυλα7 οδηγεί στην υπόθεση πως ο 

διπλασιασµός που έδωσε γένεση στο γονίδιο του C3  προηγήθηκε αυτού που έδωσε τα 

C4 και C5. Τα γονίδια των C1r/C1s/MASP, Bf/C2 και C6/C7/C8/C9 επίσης πιστεύεται 

πως προέρχονται από κοινά προγονικά γονίδια18. 
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3.Α. ∆οµή και χαρακτηριστικά των συστατικών του συµπληρώµατος στους 

ιχθείς  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µελέτη του συστήµατος του συµπληρώµατος στα 

ασπόνδυλα και στα κατώτερα σπονδυλωτά, όπως τους ιχθείς, µπορεί να βοηθήσει ώστε 

να διευκρινισθεί ποιες από τις λειτουργίες του συστήµατος συντηρήθηκαν κατά την 

εξέλιξη και ποιες νέες εµφανίστηκαν µε την γένεση των ανώτερων σπονδυλωτών και των 

θηλαστικών.  

Το σύστηµα του συµπληρώµατος των οστεϊχθύων θεωρείται το καλύτερα 

µελετηµένο στα κατώτερα σπονδυλωτά. Οι οστεϊχθύες διαθέτουν και τις τρεις οδούς 

ενεργοποίησης του συστήµατος καθώς έχουν ήδη ταυτοποιηθεί σε πολλούς 

αντιπροσώπους τους µόρια οµόλογα των πρωτεϊνών C1r/ C3/ C4/ C5/ fB/ fD/ fH/ MASP/ 

MBL των θηλαστικών.  Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες αποδίδουν παρουσία λειτουργικής 

λυτικής οδού (ΜAC complex) στους ιχθείς ανάλογη αυτής των θηλαστικών, αφού ήδη 

έχουν αποµονωθεί τα γονίδια C5/C7/C8/C9 9,112,113,114.  

Όλοι οι οστεϊχθύες, που έχουν µελετηθεί έως τώρα, έχουν πολλαπλές µορφές C3, 

C4, factor B. Είναι ενδιαφέρον ότι, οι πολλαπλές µορφές C3 έχουν την ικανότητα να 

προσδένονται µε διαφορετικές ιδιότητες, σε επιφάνειες που ενεργοποιούν το 

συµπλήρωµα. Οι διακριτές αυτές ικανότητες πρόσδεσης είναι δυνατόν να παρέχουν 

στους ιχθείς 115 έναν τέτοιο µηχανισµό, µε τον οποίο να αναγνωρίζουν και να 

εξουδετερώνουν µια µεγάλη ποικιλία δυνητικά επιβλαβών οργανισµών 116,117. Θεωρείται 

πως η αξιοσηµείωτη ποικιλότητα επέτρεψε στους οργανισµούς αυτούς να διευρύνουν τις 

ικανότητες ανοσοαναγνώρισης και να καλύψουν τα κενά από τον χαµηλό τίτλο 

αντισωµάτων που φέρουν.  

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται  ο αριθµός των πρωτεϊνών του συµπληρώµατος και 

των αντιστοίχων γονιδίων που έχουν χαρακτηρισθεί σε διάφορα είδη οστεϊχθύων.  
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Πίνακας 3. Αναφορά των αριθµών των πρωτεϊνών του συµπληρώµατος, καθώς και των cDNA 

αλληλουχιών (εντός των παρενθέσεων), που έχουν ταυτοποιηθεί σε είδη οστειχθύων 19. 

         
 catfish carp pufferfish flounder medaka rainbow 

trout 

seabream zebrafish 

C1q/ 

MBL 

1 (0)   * *  

* 

 * 

* 

C1r/ 

C1s/ 

MASP 

 0 (2)  * *   * 

* 

Bf/C2  0 (3)   0 (1) 2 (3)  0 (2) 

C3 1 (0) 5 (5)  * 0 (2) 4 (3) 5 (0) 0 (3) 

C4 1 (0) *   0 (1) 2 (0)   

C5  1 (2)    1 (1) 1 (0)  

C6  1 (0)    1(1)   

C7  1 (0)  *  2 (2)   

C8          C8α 

               C8β 

 1 (0)  0 (1) * 1 (1) 

1(1) 

 * 

* 

C9  1 (0) 0 (1) 0 (1) * 1 (1)  * 

Factor D  1 (0)    1 (1)  * 

Factor H      1 (1) 2 (2) * 

* Μη δηµοσιευµένες cDNA αλληλουχίες που είναι διαθέσιµες στις βάσεις δεδοµένων.  

 

3.A.1. Οι πρωτεΐνες C1q και MBL 

Πολύ λίγα δεδοµένα υπάρχουν για τα µόρια C1q στους ιχθείς. Αυτή η έλλειψη 

δεδοµένων είναι εκπληκτική γιατί το µόριο αποτελεί βασικό συστατικό της κλασικής 

οδού του συµπληρώµατος και κατ’ επέκτασης της ρύθµισης του µηχανισµού άµυνας 

µέσω αντισωµάτων. Η πρωτεΐνη C1q των θηλαστικών αποτελείται από έξι σφαιρικές 

κεφαλές που συνδέονται µε έξι  «µίσχους». Κάθε τέτοιο ινίδιο αποτελείται από τρεις 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες και έχει δοµή κολλαγόνου. Ένα µόριο που οµοιάζει µε το C1q 

και που αποτελείται τουλάχιστον από δύο είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων έχει 

χαρακτηρισθεί στον καρχαρία, Ginglymostoma cirratum 106, ενώ µία οµόλογη πρωτεΐνη 

έχει αποµονωθεί από το catfish, Ictalurus punctatus 118. H πρωτεΐνη MBL στα θηλαστικά 

έχει, όπως ήδη έχει αναφερθεί, παρόµοια δοµή µε το C1q ενώ ένα µόριο που οµοιάζει 

προς αυτή έχει περιγραφεί στο σολοµό, Salmo salar 119,. 
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3.A.2. Οι πρωτεΐνες της οικογένειας C1r/C1s/MASP 

Τα µέλη της οικογένειας C1r/C1s/MASP διαχωρίστηκαν πριν την εµφάνιση των 

σπονδυλωτών, δίνοντας γένεση στην κλασσική οδό και στην οδό των λεκτινών. Στους 

οστειχθείς, µόριο ΜASP έχει ταυτοποιηθεί µόνο στον κυπρίνο, Cyprinus carpio120. 

Πρόσφατα αποµονώθηκε ένα νέο, οµόλογο cDNA που οδηγεί στην υπόθεση για ύπαρξη 

και δεύτερου µέλους της οικογενείας στο ίδιο είδος121. Εάν αυτές οι δύο ισοµορφές 

ενεργοποιούν τα συµπλέγµατα των C1q ή ΜBL µένει να αποδειχθεί, ενώ επιπλέον δεν 

έχει ξεκαθαριστεί εάν αυτός ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών έγινε πριν ή µετά την 

απόσπαση της φυλογενετικής γραµµής των σπονδυλωτών από τους ιχθείς. 

 

3.A.3. Οι πρωτεΐνες C2 και Bf 

Στα θηλαστικά, τα γονίδια των C2 και Bf εδράζονται στην περιοχή του µείζονος 

συµπλόκου ιστοσυµβατότητας (MHC) τύπου ΙΙΙ, µαζί µε το τέταρτο συστατικό του 

συµπληρώµατος C4Α και C4Β. Τα γονίδια C2 και Bf πιστεύεται πως προέρχονται από 

ένα κοινό, αρχέγονο γονίδιο µετά από διπλασιασµό. Στους οστεϊχθύες φαίνεται πως µία 

πρωτεΐνη εκτελεί τις λειτουργίες και των δύο µορίων.  

Στην ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus mykiss, έχουν ταυτοποιηθεί δύο 

παράγοντες Β (Βf1 και Bf2), µε οµολογία µεταξύ τους της τάξεως του 75%122. 

Εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά µε τις πρωτεΐνες Β και C2 των θηλαστικών, µεταξύ 

των οποίων είναι και η παρουσία τριών CCPs στο αµινοτελικό άκρο. Πρόσφατα, 

αποµονώθηκε το cDNA ενός τρίτου γονιδίου για τον παράγοντα Β στην πέστροφα, το 

οποίο έχει µεγαλύτερη οµολογία µε τα µόρια B/C2b του κυπρίνου από ότι µε τα µόρια 

Bf1και Bf2 της πέστροφας123. Ο παράγοντας Bf2 της πέστροφας, που αποτελεί την 

κυρίαρχη µορφή του µορίου στο πλάσµα, έχει δειχθεί πως συµµετέχει τόσο στην κλασική 

όσο και στην εναλλακτική οδό, ενώ και οι δύο µορφές του παράγοντα καθορίζουν την 

ενεργότητα της C3-κοµβερτάσης στην εναλλακτική οδό.  

∆ύο cDNA αλληλουχίες έχουν κλωνοποιηθεί από το zebrafish, Dario rerio124 και 

τρία γονίδια Bf/C2, που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά πρότυπα έκφρασης, έχουν 

ταυτοποιηθεί στον κυπρίνο125. Μάλιστα, το ένα από αυτά τα γονίδια, κωδικοποιεί για µία 

πρωτεΐνη η οποία φέρει µια υποκατάσταση αµινοξέoς σε θέση που είναι σηµαντική για 
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την λειτουργία της ως πρωτεάσης, γεγονός που δείχνει πως η πρωτεΐνη αυτή δεν µπορεί 

να καταλύσει την διάσπαση του C3126. Τέλος µόνο ένα γονίδιο για τον παράγοντα Bf έχει 

ταυτοποιηθεί στον ιχθύ medaca, Oryzias latipes127. 

Ο παράγοντας D, µια πρωτεΐνη σχετικά µικρού µοριακού βάρους αλλά βασική 

για τον σχηµατισµό της C3-κοµβερτάσης της εναλλακτικής οδού, έχει αποµονωθεί στον 

κυπρίνο 128 και στην ιριδίζουσα πέστροφα 122. 

 

3.A.4. Οι πρωτεΐνες της οικογένειας C3/C4/C5 

Τα µόρια  C3, C4 και C5 εκφράζονται αρχικώς ως πρόδροµες αλυσίδες µε 

µοριακό βάρος περίπου 180kDa. 

Από αυτές τις πρόδροµες µορφές 

προκύπτουν οι ώριµες µορφές των 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων, οι οποίες 

συνδέονται είτε ανά δύο (στα C3 και C5) 

είτε ανά τρεις (στο C4) µε έναν 

δισουλφιδικό δεσµό και µη-οµοιοπολικές 

δυνάµεις 129,130. Τα C3 και C4 περιέχουν 

µία ενεργή θειοεστερική θέση, η οποία 

τους επιτρέπει να συνδέονται οµοιοπολικά 

στις επιφάνειες των αντιγόνων (Εικ 15). 

 
 

Εικ. 17. Σχηµατική απεικόνιση των πρωτεϊνών 

που φέρουν θειοεστερική θέση. 

 
Εικ 18. Σχηµατική απεικόνιση των πέντε  

ισοµορφών του C3 στον κυπρίνο.  

   

 

Τέσσερις µορφές της πρωτεΐνης C3, οι 

C3-1, C3-2, C3-3, C3-4,  έχουν 

αποµονωθεί από την ιριδίζουσα 

πέστροφα131 και όλες διαθέτουν την 

χαρακτηριστική θειοεστερική θέση.  

Τα µόρια αυτά διαθέτουν επίσης την 

χαρακτηριστική θέση κατάλυσης από την 

C3-κοµβερτάση (Arg-Ser) 132. 

Στον κυπρίνο, έχουν διαπιστωθεί οκτώ αλληλουχίες cDNA και πέντε πρωτεΐνες 

για το C3, οι οποίες έχουν οµολογία µεταξύ τους της τάξεως του 80-86% (Εικ.18). 
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Εικ. 19. Οι δύο ισοµορφές του C5 στον 

κυπρίνο.  

Πέντε ισοµορφές της πρωτεΐνης C3 

έχουν ταυτοποιηθεί και στον σπάρο, 

Sparus aurata133 ενώ µόνο δύο στο 

medaca fish, οι οποίες εµφανίζουν 

οµολογία 90% µεταξύ τους.  

Σε αντίθεση µε τα µόρια C3 και C5, 

που στα θηλαστικά, είναι προϊόντα 

µοναδικών γονιδίων, το γονίδιο που 

κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη C4 

υπάρχει σε δύο αντίγραφα.

Οι δύο ισοµορφές της πρωτεΐνης C4 στον άνθρωπο, τα C4A και C4B, διαφέρουν 

στην εξειδίκευσή τους για δέσµευση σε αµινοοµάδες ή υδροξυλοµάδες. Στους 

οστεϊχθείς, δύο ισοµορφές της πρωτεΐνης C4  έχουν διαπιστωθεί στον κυπρίνο134 και, 

πρόσφατα, στην πέστροφα135. Αντίθετα, µόνο µία µορφή της πρωτεΐνης έχει 

ταυτοποιηθεί στο medaca fish116. 

Στην πέστροφα, µόνο ένα γονίδιο C5 έχει κλωνοποιηθεί, γεγονός που αντανακλά 

την ύπαρξη µιας µοναδικής πρωτεΐνης136,137. Σε αµινοξικό επίπεδο, η πρωτεΐνη αυτή 

εµφανίζει οµολογία της τάξεως των 40% και 39% µε τις αντίστοιχες πρωτεΐνες του 

ανθρώπου και του ποντικού, ενώ πολλά από τα λειτουργικώς σηµαντικά αµινοξέα είναι 

συντηρηµένα. Ανάλογες πρωτεΐνες έχουν αποµονωθεί από τον κυπρίνο138 (Εικ.17) και το 

gilthead seabream.  

 

3.A.5. Οι πρωτεΐνες της λυτικής οδού 

Στους οστεϊχθείς, έχουν αποµονωθεί και χαρακτηρισθεί πολλά από τα συστατικά 

του συµπλέγµατος λύσεως της µεµβράνης (MAC), που σχηµατίζεται από τα µόρια C5b 

έως C9. Συγκεκριµένα, συστατικά του συµπλόκου έχουν αποµονωθεί από την ιριδίζουσα 

πέστροφα (C6, C7, C8b, C8γ, C9)112,113,114,139,140 τον κυπρίνο138,141, το Japanese 

flounder142 και το pufferfish 138,139. Σε όλα τα µόρια αναγνωρίζονται οι βασικές δοµικές 

περιοχές που χαρακτηρίζουν τις αντίστοιχες ανθρώπινες πρωτεΐνες.  
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3.A.6. Οι ρυθµιστικές πρωτεΐνες 

Σχετικά λίγα δεδοµένα υπάρχουν για τις ρυθµιστικές πρωτεΐνες του 

συµπληρώµατος στα κατώτερα σπονδυλωτά. Στον οστεϊχθύ Paralabrax nebulifer, σε 

αντίθεση µε ότι έχει βρεθεί στα ανώτερα σπονδυλωτά, έχει ταυτοποιηθεί µόνο µία 

ρυθµιστική πρωτεΐνη που φαίνεται να λειτουργεί ως συµπαράγοντας του παράγοντα Ι 
143,144. Αυτή η πρωτεΐνη, που ονοµάστηκε SBP1, εµφανίζει λειτουργίες τόσο του 

παράγοντα Η όσο και του C4bp (C4 binding protein). Από το ίδιο είδος  αποµονώθηκε 

πρόσφατα και µια δεύτερη πρωτεΐνη, η SBCFR1, που εµφανίζει µεγάλη οµολογία µε την 

SBP1145. ∆ύο αλληλουχίες cDNA που κωδικοποιούν για οµόλογα µόρια έχουν 

ταυτοποιηθεί και από το Japanese flounder 146,147. Στην ιριδίζουσα πέστροφα, έχει 

διαπιστωθεί η ύπαρξη cDNAs που κωδικοποιούν µόρια µε δράση παράγοντα Η  και που 

εµφανίζουν µεγάλη οµολογία µε την SBP1 πρωτεΐνη του Paralabrax 148. Τέλος, γονίδιο  

που οµοιάζει στο ανθρώπινο CD59 (ρυθµιστική πρωτεΐνη της λυτικής οδού) έχει 

κλωνοποιηθεί από τον άγναθο ιχθύ Eptatretus stouti, καθώς και από τους οστεϊχθείς 

brook trout 149,150 και rainbow trout.  
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4. Η ιριδίζουσα πέστροφα ως βιολογικό υλικό για την 

µελέτη του συστήµατος του συµπληρώµατος 

 
            Η ιριδίζουσα πέστροφα (Οncorhynchus mykiss) ανήκει στην οικογένεια Salmonidae 

των τελεόστεων ιχθύων, οι οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει και το σολωµό. Εκπρόσωποι 

του είδους απαντώνται στα κρύα νερά και τις λίµνες της Β. Αµερικής, Ευρώπης και Ασίας.  

 Η πλήρης συστηµατική της κατάταξη είvαι η ακόλουθη: 

 

 

 
 

 

 

Φύλο : Χορδωτά 

Υπερκλάση: Γναθοστόµατα 

Κλάση: Οστεϊχθύες 

Υποκλάση: Ακτινοπτερύγιοι 

Ανθυπόκλαση: Νεοπτερύγιοι 

Υπέρταξη: Τελεόστεοι  

Τάξη: Salmoniformes 

Οικογένεια: Salmonidae 

Γένος : Οncorhynchus 

Είδος: Οncorhynchus mykiss 

Υποείδος: Οncorhynchus mykiss irideus  
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η παρουσία του συστήµατος του συµπληρώµατος, σηµαντικού παράγοντα τόσο 

της φυσικής όσο και της προσαρµοστικής ανοσίας, κατα την διάρξεια της εξέλιξης 

εκτιµάται ότι συνέπεσε µε την εµφάνιση της σειράς των δευτεροστοµίων. Ωστόσο, οι 

ιχθύες είναι αυτοί που πρώτοι παρουσίασαν ένα πλήρες, δοµικά και λειτουργικά, 

συµπλήρωµα. Η πέστροφα, η οποία εξελικτικά τοποθετείται στους οστειχθείς, 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον σε ότι αφορά την µέλετη του συστήµατος για δύο βασικούς 

λόγους. Πρώτον το σύστηµα ανοσίας της διαθέτει (όπως και οι άλλοι οστεϊχθείς) 

υποτυπώδη προσαρµοστική ανοσία µε την παρουσία µόνο IgM αντισωµάτων και 

δεύτερον η ταυτοποίηση πολλαπλών µορφών ορισµένων συστατικών του 

συµπληρώµατος (C3,C4,C5, Factor B, C7) σε αντίθεση µε άλλους ιχθύες και τα 

θηλαστικά διευρύνει το φάσµα δράσης του συστήµατος του συµπληρώµατος στην 

ιριδίζουσα πέστροφα.  

Στα ευρύτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα της οµάδας µας στο εργαστήριο της 

Γενικής Βιολογίας περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση της κλωνοποίησης των συστατικών 

του συµπληρώµατος στην ιριδίζουσα πέστροφα, η συγκριτική µελέτη και ανάλυση των 

αποτελεσµάτων σε σχέση µε το σύστηµα του συµπληρώµατος των θηλαστικών και ο 

εντοπισµός των δοµικών και λειτουργικών διαφορών τους. 

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της λεκτινικής οδού 

και η  κλωνοποίηση και ο χαρακτηρισµός της πρωτεΐνης ΜΒL, η οποία αποτελεί το 

εναρκτήριο µόριο κατά την ενεργοποίηση της λεκτινικής οδού του συµπληρώµατος. Για 

το λόγο αυτό,  κλωνοποιήθηκαν τα γονίδια που κωδικοποιούν για δύο ισοµορφές της 

πρωτεΐνης, µελετήθηκε η ιστική τους έκφραση και η παρουσία τους στο γονιδίωµα, 

ταυτοποιήθηκαν οι οµοιότητες και οι διαφορές σε επίπεδο πρωτεΐνης, τόσο µεταξύ τους 

όσο και µε οµόλογες πρωτεΐνες άλλων οργανισµών και µελετήθηκε η  φυλογενετική τους 

σύνδεση µε τις λεκτίνες MBL άλλων οργανισµών.  
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1. Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων. 
 
1.Α. Αποµόνωση γονιδιωµατικού DNA. 

Η αποµόνωση του γονιδιωµατικού DNA έγινε από ιστό ήπατος πέστροφας σύµφωνα µε 

την παρακάτω διαδικασία:  

• Λυοτρίβιση του ιστού σε γουδί χρησιµοποιώντας υγρό άζωτο. 

• Προσθήκη 3ml ισότονου διαλύµατος 1xRSB και οµογενοποίηση . 

• Προσθήκη 1 όγκου διαλύµατος 1xRSB και 1% NP-40 σε τελική συγκέντρωση 

0,25% (θραύση κυτταρικών µεµβρανών). 

• Ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση (3.000rpm /15min). 

• Απόρριψη της υπερκείµενης φάσης και προσθήκη στο ίζηµα 400µl διαλύµατος 

1xRSB.  

• Οµογενοποίηση του ιστού. 

• Προσθήκη 600µl 1xRSB και φυγοκέντρηση (3.000rpm /15min). 

• Απόρριψη της υπερκείµενης φάσης και επαναδιάλυση του ιζήµατος των κυττάρων 

σε 4ml διαλύµατος 1xRSB. 

• Προσθήκη διαλύµατος SDS σε τελική συγκέντρωση 1% (θραύση κυτταρικών και 

πυρηνικών µεµβρανών) και πρωτεϊνάσης K σε τελική συγκέντρωση 0,2 mg/ml. 

• Ήπια ανάδευση και ολονύκτια επώαση στους 37 0C. 

• Προσθήκη διαλύµατος 2Μ CH3COONa pH 5.2 σε τελική συγκέντρωση 0,3Μ. 

• Προσθήκη 1 όγκου διαλύµατος φαινόλης:χλωροφορµίου (1:1) και ήπια ανάδευση.  

• Φυγοκέντρηση (3.000rpm/15min). 

• Λήψη της υπερκείµενης υδατικής φάσης και προσθήκη ίσου όγκου διαλύµατος 

φαινόλης : χλωροφορµίου. 

• Ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση ((3.000rpm /15min). 

• Λήψη της υπερκείµενης υδατικής φάσης και προσθήκη 2 όγκων παγωµένης 

απόλυτης  αιθανόλης. Ήπια ανάδευση (κατακρήµνιση του DNA). 

• Λήψη του DNA µε γυάλινη πιπέτα Pasteur, έκπλυση σε διάλυµα 70% αιθανόλης και 

προσθήκη διαλύµατος T.E 10mm, pH 8.  

• Αναδιάλυση του DNA µε ήπια, ολονύκτια  ανάδευση στους 4 0C. 

• Φωτοµετρικός προσδιορισµός της συγκέντρωσης του DNA. 
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1.Β. Αποµόνωση φαγικού DNA. 

Η αποµόνωση φαγικού DNA έγινε µετά την ανάπτυξη ολονύκτιας υγρής καλλιέργειας 

στους 37 0C, φυγοκέντρηση και φύλαξη του υπερκειµένου (lysate) στους 4 0C. Η 

διαδικασία καθαρισµού του φαγικού DNA έγινε µε το Wizard Lambda Preps DNA 

Purification System της Promega. Η διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Προσθήκη 40µl διαλύµατος Nuclease Mixture σε 10ml υπερκειµένου φάγων. 

• Επώαση στους 37 0C για 15 min. 

• Προσθήκη 4ml διαλύµατος Phage Precipitant, ήπια ανάδευση και επώαση στον πάγο 

για 30min. 

• Φυγοκέντρηση (10.000rpm/10min). 

•  Απόρριψη του υπερκειµένου και επαναδιάλυση του ιζήµατος σε 500µl phage buffer. 

• Μεταφορά του µίγµατος σε σωλήνα φυγοκέντρησης 1.5ml, φυγοκέντρηση  σε 

1200rpm  10 sec προκειµένου να αποµακρυνθούν υπολείµµατα κυττάρων. 

• Προσθήκη 1ml purification resin στο καθαρό υπερκείµενο και ανάδευση.  

• Μεταφορά του διαλύµατος ρητίνης - υπερκειµένου σε στήλη καθαρισµού η οποία 

έχει προσαρτηθεί σε σύριγγα 3ml, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρίας Promega.  

• Έκπλυση της στήλης µε προσθήκη 2ml διαλύµατος 80% ισοπροπανόλης στη στήλη.  

• Τοποθέτηση της στήλης σε σωλήνα φυγοκέντρου 1.5ml. 

• Φυγοκέντρηση (10000rpm / 2min). 

• Μεταφορά της στήλης σε καθαρό σωλήνα φυγοκέντρου και προσθήκη 100µl 

αποστειρωµένου ddH2O προθερµασµένου στους 80 0C. 

• Έκλουση του φαγικού DNA µε άµεση φυγοκέντρηση (10.000rpm/ 20sec). 

 

1.Γ. Αποµόνωση πλασµιδικού DNA (mini-preparation). 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την αποµόνωση πλασµιδικού DNA από 

καλλιέργεια ενός κλώνου E.coli είναι γνωστή ως «µέθοδος λύσης µε άλκαλι». 

Υλικά: 

• Θρεπτικό υλικό ανάπτυξης βακτηριακής καλλιέργειας (SOB) 

• ∆ιάλυµα αντιβιοτικού επιλογής 50mg/ml. (καναµυκίνη ή αµπικιλλίνη) 
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• ∆ιάλυµα Ι  (glucose 50mM, TrisCl 25mM pH8) 

• ∆ιαλυµα ΙΙ (NaOH 0.2N, 1% SDS) 

• ∆ιαλυµα ΙΙΙ ( 3Μ οξαλικό κάλιο pH 4.5) 

  

Η µεθοδος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Εµβολιασµός 5ml θρεπτικού µέσου, παρουσία επιλεκτικού παράγοντα 

(αµπικιλλίνη σε τελική συγκέντρωση 50ng/ml), µε µια µοναδική αποικία κλώνου 

βακτηριακών κυττάρων. 

• Ανάπτυξη της καλλιέργειας σε κινούµενο επωαστή στους 37 0C O/N.  

• Φυγοκέντρηση της καλλιέργειας  (14.000rpm / 3min). 

• Επαναδιάλυση των κυττάρων σε 100µl διαλύµατος I  

• Προσθήκη 200µl διαλύµατος II. Ήπια ανάδευση για 3-5min (λύση των κυττάρων) 

• Προσθήκη 150µl διαλύµατος III και ήπια ανάδευση (κατακρήµνιση κυτταρικών 

µεµβρανών, πρωτεϊνών, DNA γονιδιώµατος και µεγαλοµοριακού RNA). 

• Φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 5min. 

• Λήψη της υπερκείµενης υδατικής φάσης και κατακρήµνιση του πλασµιδικού 

DNA µε προσθήκη 1ml παγωµένης απόλυτης αιθανόλης 100%. 

• Ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 5min. 

• Αποµάκρυνση της υδατικής φάσης και ξέπλυµα του DNA µε προσθήκη 500µl 

διαλύµατος 70% αιθανόλης. 

• Φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 5min. 

• Αποµάκρυνση της υδατικής φάσης και στέγνωµα του DNA σε φυγόκεντρο υπό 

κενό. 

• Επαναδιάλυση του πλασµιδικού DNA σε αποστειρωµένο ddH2O.  

 

1.∆. Αποµόνωση τµήµατος DNA από πήκτωµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου τήξεως.  

• Αφαίρεση της ζώνης του DNA από το πήκτωµα αγαρόζης σε συσκευή 

υπεριώδους ακτινοβολίας (UV lamp) και τοποθέτηση της σε σωληνάκι eppendorf. 

• Τήξη της αγαρόζης στους 650C και προσθήκη ίσου όγκου διαλύµατος φαινόλης. 

• Ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 10min. 
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• Λήψη της υπερκείµενης υδατικής φάσης (DNA) και προσθήκη ίσου όγκου 

διαλύµατος χλωροφορµίου. 

• Ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 5min. 

• Λήψη της υπερκείµενης υδατικής φάσης και προσθήκη 1/10 του όγκου 

διαλύµατος   2M CH3COONa pH      και 2 όγκων παγωµένης απόλυτης 100% 

αιθανόλης. 

• Παραµονή για 3h στους -700C και φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 30min. 

• Αποµάκρυνση της αιθανόλης και ξέπλυµα του ιζήµατος µε προσθήκη 500µl 

διαλύµατος 70% αιθανόλης. 

• Φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 5min. 

• Αποµάκρυνση της αιθανόλης και στέγνωµα του ιζήµατος σε συσκευή 

φυγοκέντρου υπό κενό. 

• Επαναδιάλυση του ιζήµατος σε ddH2O.  

 

1.Ε. Αποµόνωση προϊόντων DNA από PCR. 

• Προσθήκη στο διάλυµα της αντίδρασης δύο όγκων δις-απεσταγµένου 

αποστειρωµένου νερού. 

• Προσθήκη ίσου όγκου φαινόλης . 

• Ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 5min. 

• Προσθήκη ενός αρχικού όγκου δις-απεσταγµένου αποστειρωµένου νερού. 

• Φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 5min. 

• Λήψη της υπερκείµενης υδατικής φάσης και προσθήκη σε αυτήν ίσου όγκου 

χλωροφορµίου. 

• Ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 14000rpm για 5min. 

• Λήψη του υπερκειµένου και προσθήκη 1/10 του όγκου αυτού άλατος οξικού 

νατρίου 3Μ pH 7. 

• Προσθήκη δύο όγκων παγωµένης απόλυτης αιθανόλης. Ανάδευση και φύλαξη 

στους –20 0C για όλη τη νύχτα. 

• Φυγοκέντρηση στις 14000rpm σε θερµοκρασία 4 0C για 30min. 
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• Αποµάκρυνση της αιθανόλης και ξέπλυµα του ιζήµατος µε προσθήκη 500µl 

διαλύµατος 70% αιθανόλης. 

• Φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 5min. 

• Αποµάκρυνση της αιθανόλης και στέγνωµα του ιζήµατος σε συσκευή 

φυγοκέντρου υπό κενό. 

• Επαναδιάλυση του ιζήµατος σε ddH2O.  

 

1.ΣΤ. Αποµόνωση RNA από ιστούς. 

Για την αποµόνωση RNA από ιστούς πέστροφας χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα Rneasy 

της εταιρείας Qiagen. Αποµονώθηκε RNA από ήπαρ, σπλήνα, εγκέφαλο, και νεφρό. Από 

τη στιγµή της λήψης µέχρι τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους οι ιστοί φυλάσσονται 

στους –70 0C. H διαδικασία περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

• Λυοτρίβιση του ιστού σε γουδί παρουσία υγρού αζώτου. 

• Μεταφορά σε αποστειρωµένο σωληνάκι ependorf στο οποίο έχουν αδρανοποιηθεί 

οι RNases έπειτα από επεξεργασία µε DEPC. Το υγρό άζωτο εξατµίζεται. 

• Άµεση οµογενοποίηση του ιστού πριν αυτός ξεπαγώσει. Η οµογενοποίηση γίνεται 

σε οµογενοποιητή παρουσία διαλύµατος RLT (διάλυµα λύσης κυττάρων) και β-

mercaptoethanol (10µl/ml) ως αποδιατακτικό.  

• Φυγοκέντρηση στις 13000rpm για 3min και λήψη του υπερκειµένου. 

• Προσθήκη ενός όγκου 70% αιθανόλης. Καλή ανάµιξη. 

• Μεταφορά του δείγµατος στην ειδική στήλη RNeasy mini spin και φυγοκένρηση 

στις 10000rpm για 15sec. Σε αυτό το στάδιο τα µόρια του RNA προσδένονται στη 

στήλη ενώ το διάλυµα αποµακρύνεται. 

• Έκπλυση της στήλης µε 700µl διαλύµατος RW1, φυγοκέντρηση στις 10000rpm 

για 15 sec. 

• Έκπλυση της στήλης µε 500µl διάλυµα RPE και φυγοκέντρηση στις 10000rpm 

για 15sec. 

• Έκπλυση της στήλης µε 500µl διάλυµα RPE και φυγοκέντρηση στις 13000rpm 

για να στεγνώσει η στήλη για 2min. 

• Έκλουση του RNA µε 30-50µl δις-απεσταγµένου και απηλαγµένου από RNases 

νερού. (φυγοκέντρηση στις 10000rpm για 1min). 
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2. Ποσοτικός προσδιορισµός νουκλεϊκών οξέων. 
 

Για τη µέτρηση της ποσότητας των νουκλεϊκών οξέων, χρησιµοποιούνται ευρύτατα δύο 

µέθοδοι. Εάν το δείγµα είναι καθαρό (δηλαδή δεν περιέχει σηµαντικά ποσά από 

πρωτεΐνες, αγαρόζη, φαινόλη ή άλλα νουκλεϊκά οξέα), τότε χρησιµοποιείται ο 

φωτοµετρικός προσδιορισµός. Αν το ποσό του DNA ή του RNA είναι πολύ µικρό, το 

ποσό µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση την ένταση του φθορισµού ο οποίος εκπέµπεται 

από το βρωµιούχο αιθίδιο κατά την έκθεσή του σε υπεριώδη ακτινοβολία.  

 

2.Α. Φωτοµετρικός προσδιορισµός. 

Για το προσδιορισµό της ποσότητας του DNA ή του RNA πρέπει να γίνονται δύο 

µετρήσεις: στα 260nm  και στα 280nm. Η µέτρηση στα 260nm επιτρέπει τον υπολογισµό 

της συγκέντρωσης του νουκλεϊκού οξέος στο δείγµα. Μία µονάδα OD (OD=1) 

αντιστοιχεί σε περίπου 50µg/ml δίκλωνου DNA, 40µg/ml µονόκλωνου DNA και RNA, 

και ~20µg/ml για µονόκλωνα ολιγονουκλεοτίδια.  

Ο βαθµός της καθαρότητας του νουκλεϊκού οξέος υπολογίζεται από το λόγο των τιµών 

της οπτικής απορρόφησης στα 260nm και στα 280nm (OD260/OD280). Καθαρά δείγµατα 

DNA και RNA δίνουν τιµές 1.8 και 2.0 αντίστοιχα. Εάν υπάρχουν προσµίξεις πρωτεϊνών 

ή φαινόλης ο λόγος OD260/OD280 δίνει πολύ µικρότερες τιµές από τις προηγούµενες και ο 

ακριβής προσδιορισµός της ποσότητας των νουκλεϊκών οξέων δεν είναι δυνατός.  

 

2.Β. Προσδιορισµός µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης. 

Η ηλεκτροφόρηση είναι µία γρήγορη µέθοδος προσδιορισµού της συγκέντρωσης του 

DNA, κυρίως σε δείγµατα που περιέχουν µικρές ποσότητες (250ng/ml). Ο 

προσδιορισµός γίνεται µε βάση την ένταση του φθορισµού που εκπέµπεται από το 

βρωµιούχο αιθίδιο, το οποίο είναι δεσµευµένο πάνω στο DNA. Επειδή το ποσό του 

φθορισµού είναι ανάλογo της συνολικής µάζας του DNA, η συγκέντρωση µπορεί να 

υπολογιστεί συγκρίνοντας την ένταση φθορισµού του δείγµατος µε την ένταση που 

εκπέµπει ένα δείγµα γνωστής συγκέντρωσης. Η ελάχιστη συγκέντρωση που µπορεί να 

προσδιοριστεί µε τη µέθοδο αυτή είναι 1-5ng DNA.  
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3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) 
 

Η PCR (Polymerase Chain Reaction) είναι µία in-vitro ενζυµική µέθοδος 

πολλαπλασιασµού αλληλουχιών του DNA. Για την ενζυµική αντίδραση 

χρησιµοποιούνται δύο ολιγονουκλεοτίδια τα οποία υβριδοποιούνται µε τα άκρα των δύο 

συµπληρωµατικών αλυσίδων της αλληλουχίας του DNA την οποία θέλουµε να 

πολλαπλασιάσουµε. Το µέγεθος του επιλεγµένου προς πολλαπλασιασµό τµήµατος DNA 

ορίζεται από τη θέση που κατέχουν τα 5΄άκρα των ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών. Η 

πολυµεράση που χρησιµοποιείται προέρχεται από το θερµοφιλικό βακτήριο Thermus 

aquaticus και έχει την ιδιότητα να µην αδρανοποιείται στους 95 oC και εποµένως δεν 

χρειάζεται ανανέωση της ποσότητας του ενζύµου σε κάθε κύκλο της αντίδρασης. Η 

αντίδραση περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

• Αποδιάταξη του DNA µε θέρµανση στους  95 oC 

• Πρόσδεση του ζεύγους των ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών µε τις συµπληρωµατικές 

αλληλουχίες του DNA (annealing). Η θερµοκρασία σύνδεσης συνήθως είναι 

χαµηλότερη κατά 5 oC από τη θερµοκρασία τήξης των ολιγονουκλεοτιδίων. 

• Επιµήκυνση του ανασυνδυασµένου ολιγονουκλεοτιδίου από την Taq πολυµεράση 

στους 72 oC για 1λεπτό/1kb DNA. 

Οι κύκλοι αποδιάταξης, σύνδεσης και επιµήκυνσης επαναλαµβάνονται για 25-30 φορές. 

Τα προϊόντα του DNA που δηµιουργήθηκαν σε κάθε κύκλο χρησιµοποιούνται σαν µήτρα 

για τον επόµενο κύκλο. Το αποτέλεσµα είναι η εκθετική συσσώρευση του επιλεγµένου 

τµήµατος DNA.   

 

Υλικά 

∆εοξυνουκλεοτίδια: dNTPs 

Taq πολυµεράση (Gibco BRL- 5u/µl) 

10X ρυθµιστικό διάλυµα πολυµεράσης 

25mM MgCl2 

 DNA (φαγικό DNA λgt11 cDNA βιβλιοθήκη ήπατος πέστροφας, ή γονιδιωµατικό DNA 

ή πλασµιδικό DNA)  
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ολιγονουκλεοτίδιο 1- νοηµατικός εκκινητής (forward primer) 

ολιγονουκλεοτίδιο 2-αντινοηµατικός εκκινητής (reverse primer) 

 

Πορεία 

Για την κάθε αντίδραση αναµιγνύονται σε σωλήνα eppendorf των 500µl τα υλικά: 

Υλικά µl 

DNA X 

10X ρυθµιστικό διάλυµα  10 

25mM MgCl2 6 

25µΜ dNTPs 1 

ολιγονουκλεοτίδιο 1 (25pmoles/µl) 1 

ολιγονουκλεοτίδιο 2 (25pmoles/µl) 1 

Taq polymerase (5u/µl) 0.5 

ddH2O Y 

Σύνολο 100 

 

Ακολουθεί καλή ανάµιξη και η αντίδραση γίνεται στο θερµικό ανακυκλωτή PTC-200 

Peltier Thermal Cycler.  

  
4. Αντίδραση αντίστροφης µεταγραφάσης  (RT-PCR) 
 

Ένα πλήθος από τεχνικές έχει αναπτυχθεί για την εκτίµηση της έκφρασης γονιδίων σε 

ιστούς και κύτταρα στο επίπεδο του mRNA, όπως η  ανάλυση northern blot, η RT-PCR, 

η RNase protection assay και η S1 nuclease assay. Η RT-PCR είναι η πιο ευαίσθητη από 

όλες τις παραπάνω τεχνικές. Χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της παρουσίας ή 

απουσίας ενός αντιγράφου, του επιπέδου έκφρασης (ποσοτική RT-PCR) καθώς και για 

την παραγωγή cDNA. 

Σαν µήτρα χρησιµοποιείται ολικό κυτταροπλασµατικό RNA (1pg - 2µg) ή poly(A)+ RNA 

(1pg - 100ng). Για τη σύνθεση της πρώτης αλυσίδας cDNA απαιτούνται: ένζυµο της 

αντίστροφης µεταγραφάσης (Reverse Transcriptase, AMV-RT), εκκινητές reverse και 

forward, dNTPs , ρυθµιστικό διάλυµα και MgSO4. Η σύνθεση γίνεται µε επώαση στους 
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50 0C για 30 λεπτά. Στη συνέχεια µε αύξηση της θερµοκρασίας στους 950C για 15 λεπτά 

απενεργοποιείται η AMV-RT και αποδιατάσσονται τα υβρίδια mRNA - cDNA. 

Ακολουθεί η σύνθεση της δεύτερης αλυσίδας cDNA και ο πολλαπλασιασµός της µε 

αντίδραση PCR, παρουσία Taq πολυµεράσης. Οι 25 - 40 κύκλοι της PCR έχουν ως εξής: 

940C για 0.5-1min, 50-680C για 0.5-1min, 720C για 1min και τελική επέκταση στους 

720C για 10min. 

Για τις αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε το: OneStep RT-PCR Kit της εταιρείας Qiagen. 

 

Υλικά 

• ∆εοξυνουκλεοτίδια: dNTP Mix (10mM από κάθε dNTP) 

• QIAGEN OneStep RT-PCR Enzyme Mix: Omniscript and Sensiscript Reverse 

Transcriptases και HotStar DNA Polymerase  

• 5X ρυθµιστικό διάλυµα 

• Ολικό RNA από ιστούς πέστροφας 

• Νοηµατικός εκκινητής 

• Αντινοηµατικός εκκινητής  

 

Πορεία 

Για την κάθε αντίδραση αναµιγνύονται σε σωλήνα eppendorf των 500µl τα υλικά: 

 

 

Υλικά µl 

Ολικό RNA (10ng) x 

5X ρυθµιστικό διάλυµα  10 

dNTPs 2 

Εκκινητής 1 (25pmoles/µl) 1 

Εκκινητής 2 (25pmoles/µl) 1 

QIAGEN OneStep RT-PCR Enzyme Mix 0.5 

RNase-free Η2Ο y 

Σύνολο 50 
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Ακολουθεί καλή ανάµιξη και η αντίδραση γίνεται στο θερµικό ανακυκλωτή PTC-200 

Peltier Thermal Cycler. 

  

5. Αντίδραση συνδετάσης (ligation) 
 

Το ένζυµο συνδετάση Τ4 DNA (T4 ligase), ένα πολυπεπτίδιο µοριακού βάρους 68kD, 

καταλύει in vitro το σχηµατισµό φωσφοδιεστερικών δεσµών µεταξύ γειτονικών 3΄-ΟΗ 

και 5΄-P άκρων δίκλωνου DNA. Με την αντίδραση συνδετάσης είναι δυνατή η 

ενσωµάτωση τµήµατος cDNA σε γραµµικό πλασµιδικό όχηµα µε συµπληρωµατικά προς 

αυτό άκρα. Το κυκλικό µόριο που προκύπτει είναι ένα ανασυνδυασµένο πλασµίδιο το 

οποίο µπορεί να µετασχηµατίσει βακτηριακά κύτταρα E. coli.  

 

Υλικά 

10X ρυθµιστικό διάλυµα: 50mM KCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.1mM EDTA, 1mM 2- 

µερκαπτοαιθανόλη,  200µg/ml BSA, 50% γλυκερόλη 

 

Πορεία 

Για την αντίδραση αναµιγνύονται σε σωλήνα eppendorf των 500µl τα υλικά: 

Υλικά µl 

ένθετο DNA α ng 

γραµµικό όχηµα (πλασµ. DNA) β ng 

10X ρυθµιστικό διάλυµα  2 

συνδετάση Τ4 (1u/µl) 1 

ddΗ2Ο  

Σύνολο 10 

Μετά από καλή ανάδευση η αντίδραση επωάζεται στους 16 oC για 16 περίπου ώρες.  

Η αναλογία α/β σε σχέση µε τα µεγέθη των αντίστοιχων DNAs ρυθµίζεται έτσι ώστε να 

έχουµε ίσο αριθµό µορίων DNA, α και β, ή περίσσεια του α, µε σκοπό να αποφευχθεί η 

επανακυκλοποίηση του πλασµιδικού DNA χωρίς ενσωµάτωση του ένθετου τµήµατος 

cDNA. 
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6. Κατάτµηση του DNA µε ένζυµα περιορισµού 
 

Οι ενδονουκλεάσες περιορισµού είναι ένζυµα τα οποία αποµονώνονται από 

προκαρυωτικούς οργανισµούς. Αναγνωρίζουν και κατατµούν συγκεκριµένες 

αλληλουχίες δίκλωνων µορίων DNA. Οι κύριοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται 

η δράση των ενζύµων είναι: η θερµοκρασία και η ιοντική ισχύς του ρυθµιστικού 

διαλύµατος της αντίδρασης. Οι βέλτιστες συνθήκες δράσης του κάθε ενζύµου 

καθορίζονται από την προµηθεύτρια εταιρία.  

Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε ως ενδονουκλεάση περιορισµού η ΕcoRI: 

 

Ένζυµο 

περιορισµού 

Ρυθµιστικό διάλυµα Θερµοκρασία 

επώασης (0C) 

Αλληλουχία 

αναγνώρισης 

EcoRI H 37 G / AATTC 

   

Η σύνθεση του ρυθµιστικού διαλύµατος στο οποίο το ένζυµο έχει τη βέλτιστη δράση 

καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα (συγκέντρωση διαλυµάτων σε mM): 

  

∆ιάλυµα pH (37 
0C) 

Tris-HCl MgCl2 NaCl DTT 

H 7.5 90 10 50 - 

 

Προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δράση των περιοριστικών ενζύµων, λαµβάνονται 

υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις: 

• Τα ένζυµα περιορισµού διατηρούνται στους -20 0C, σε ρυθµιστικό διάλυµα που 

περιέχει 50% γλυκερόλη. Στον τελικό όγκο της αντίδρασης η ποσότητα του ενζύµου 

δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του συνολικού όγκου. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

ανασταλεί η ενζυµική δραστηριότητα λόγω µεγάλης ποσότητας γλυκερόλης.  

• Μία µονάδα ενζύµου (1 unit) ορίζεται ως η ποσότητα του ενζύµου που απαιτείται 

για πλήρη κατάτµηση 1µg DNA σε 1 ώρα και σε  κατάλληλες συνθήκες 

θερµοκρασίας και ιοντικής ισχύος.  
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• Όταν το DNA πρέπει να κατατµηθεί µε δύο ή περισσότερα ένζυµα περιορισµού, 

οι αντιδράσεις µπορούν να γίνουν ταυτόχρονα αν όλα τα ένζυµα απαιτούν την ίδια 

συγκέντρωση αλάτων για να δράσουν. Αν τα ένζυµα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις 

τότε γίνεται η πρώτη αντίδραση κατάτµησης µε το ένζυµο που απαιτεί τη  

χαµηλότερη συγκέντρωση NaCl. Στη συνέχεια προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα 

αλάτων και συνεχίζεται η κατάτµηση µε το δεύτερο περιοριστικό ένζυµο.  

 

7. Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων σε πήκτωµα αγαρόζης 
 

7.Α. Ηλεκτροφόρηση DNA 

Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης είναι µία τεχνική που επιτρέπει το διαχωρισµό, 

το χαρακτηρισµό και την αποµόνωση τµηµάτων DNA. Η ηλεκτροφόρηση είναι µια απλή 

και γρήγορη τεχνική, µε την οποία είναι δυνατή η  ανάλυση τµηµάτων DNA τα οποία δεν 

µπορούν να διαχωριστούν µε άλλες συµβατικές τεχνικές διαχωρισµού, όπως είναι η 

φυγοκέντρηση. Σε πηκτώµατα αγαρόζης διαφόρων συγκεντρώσεων µπορούν να 

διαχωριστούν τµήµατα DNA µεγέθους από 200bp έως 50kb. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται 

συνήθως σε οριζόντιο επίπεδο υπό ηλεκτρικό πεδίο σταθερής τάσης.  

Τα πηκτώµατα αγαρόζης φτιάχνονται αφού πρώτα διαλύσουµε µε θέρµανση την αγαρόζη 

µέσα σε ένα ρυθµιστικό διάλυµα. Όταν αυτό γίνει διαυγές χύνουµε το µίγµα στην µήτρα 

και περιµένουµε να στερεοποιηθεί. Η αγαρόζη πήζοντας φτιάχνει ένα δίχτυο του οποίου 

η πυκνότητα είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της αγαρόζης που χρησιµοποιήσαµε. Με 

την εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου στα άκρα του πηκτώµατος, το DNA, το οποίο είναι 

αρνητικά φορτισµένο, κινείται προς την άνοδο. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα του 

DNA εξαρτάται από τις παρακάτω παραµέτρους:  

α) Μοριακό βάρος των τµηµάτων DNA. Τα δίκλωνα γραµµικά τµήµατα DNA κινούνται 

σε ένα πήκτωµα αγαρόζης µε ρυθµό ο οποίος είναι αντιστρόφως ανάλογος του δεκαδικού 

λογάριθµου (log10) του αριθµού των βάσεων από τις οποίες αποτελούνται. Τα µεγάλα 

τµήµατα DNA µεταναστεύουν πιο αργά από ό,τι τα µικρότερα τµήµατα λόγω των 

µεγαλύτερων παρεµποδίσεων που δηµιουργούνται κατά την µετακίνησή τους διαµέσου 

των πόρων της αγαρόζης. 
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β) Η συγκέντρωση της αγαρόζης στο πήκτωµα. Ένα γραµµικό τµήµα DNA γνωστού 

µεγέθους µεταναστεύει µε διαφορετικό ρυθµό σε πηκτώµατα αγαρόζης διαφορετικής 

συγκεντρώσεως. Ισχύει µια γραµµική σχέση ανάµεσα στην ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα του DNA (µ) και στην συγκέντρωση του πηκτώµατος (τ), η οποία 

περιγράφεται από την εξίσωση : logµ=logµ0 - Krτ, όπου µ0 η ελεύθερη ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα του DNA και όπου Kr ο συντελεστής καθυστέρησης (retardation 

coefficient), σταθερά που σχετίζεται µε τις ιδιότητες του πηκτώµατος, το µέγεθος και το 

σχήµα των προς ανάλυση µορίων. Με τον τρόπο αυτό χρησιµοποιώντας πηκτώµατα 

διαφορετικών συγκεντρώσεων, µπορούµε να διαχωρίσουµε ένα ευρύ φάσµα µεγεθών 

DNA, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσότητα της αγαρόζης στο 

πήκτωµα (%[w/v]) 

Εύρος διαχωρισµού τµηµάτων 

DNA (kb) 

0.3 5-60 

0.6 1-20 

0.7 0.8-10 

0.9 0.5-7 

1.2 0.4-6 

1.5 0.2-3 

2.0 0.1-2 

 

γ) Στερεοδιαµόρφωση του DNA. Τµήµατα DNA τα οποία είναι υπερελικωµένα (τύπος I), 

ανοικτά κυκλικά (τύπος II) και ευθύγραµµα (τύπος III) και τα οποία έχουν το ίδιο 

µοριακό βάρος, κινούνται µε διαφορετικό ρυθµό σε ένα πήκτωµα αγαρόζης. Οι σχετικές 

κινητικότητες των τριών µορφών εξαρτώνται κυρίως από τη συγκέντρωση της αγαρόζης 

στο πήκτωµα, αλλά επηρεάζονται και από την εφαρµοζόµενη τάση του ρεύµατος, το 

βαθµό ιονισµού του διαλύµατος και την πυκνότητα των ελίκων της µορφής Ι του DNA. 

Υπό συγκεκριµένες συνθήκες, η µορφή Ι του DNA µεταναστεύει γρηγορότερα από τη 

µορφή ΙΙΙ. Υπό άλλες συνθήκες, η σειρά αυτή µπορεί να αντιστραφεί.  

δ) Εφαρµοζόµενη τάση. Υπό χαµηλή διαφορά δυναµικού, ο ρυθµός µετανάστευσης 

γραµµικών µορίων DNA είναι ανάλογος της εφαρµοζόµενης τάσης. Αν όµως αυξηθεί η 
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διαφορά δυναµικού στο κύκλωµα, η κινητικότητα των µεγάλου µοριακού βάρους 

τµηµάτων DNΑ θα αυξηθεί διαφορικά. Το ικανοποιητικό λοιπόν εύρος διαχωρισµού σε 

πηκτώµατα αγαρόζης µειώνεται όσο αυξάνεται η εφαρµοζόµενη διαφορά δυναµικού. Για 

να επιτύχουµε τη µέγιστη ανάλυση τµηµάτων DNA τα οποία διαφέρουν κατά 2kb, πρέπει 

να εφαρµόσουµε στο πήκτωµα όχι µεγαλύτερη τάση από 5V/cm. 

ε) Σύνθεση του ρυθµιστικού διαλύµατος ηλεκτροφόρησης. Η ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα του DNA επηρεάζεται από τη σύνθεση και το βαθµό ιοντισµού του 

διαλύµατος ηλεκτροφόρησης. Απουσία ιόντων η ηλεκτρική αγωγιµότητα είναι ελάχιστη 

και το DNA µετακινείται µε πολύ αργό ρυθµό ή καθόλου. ∆ιαλύµατα µε υψηλό βαθµό 

ιοντισµού δηµιουργούν υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα που σαν αποτέλεσµα έχει την 

ανάπτυξη θερµότητας στη συσκευή. Στη χειρότερη περίπτωση, το πήκτωµα λειώνει και 

το DNA αποδιατάσσεται.  

Τα πιο συνηθισµένα διαλύµατα που χρησιµοποιούνται είναι το Tris-acetate (TAE) και το 

Tris-borate (TBE), pH:8.5. 

 

Υλικά 

- 10Χ ΤΒΕ: 

- 10Χ διάλυµα χρωστικής: 0.25% bromophenol blue, 0.25% xylene cyanol FF, 15% 

Ficoll.  

 

Παρασκευή πηκτώµατος αγαρόζης - Πορεία ηλεκτροφόρησης 

Η αγαρόζη διαλύεται σε διάλυµα 0.5Χ TBE µε βρασµό και στη συνέχεια προστίθεται 

διάλυµα βρωµιούχου αιθιδίου σε τελική συγκέντρωση 0.1µg/ml. Η στερεοποίηση του 

πηκτώµατος γίνεται σε γυάλινη επιφάνεια συγκεκριµένων διαστάσεων. Οι θέσεις 

υποδοχείς των δειγµάτων DNA σχηµατίζονται µε τη βοήθεια ειδικής µήτρας που 

τοποθετείται στη συσκευή πριν την οριστική πήξη του πηκτώµατος.  

Στα δείγµατα DNA που πρόκειται να αναλυθούν προστίθεται 1Χ διάλυµα χρωστικής και 

στη συνέχεια τοποθετούνται στους ειδικούς υποδοχείς µε τη βοήθεια µικροπιπέττας. Η 

ανάλυση των δειγµάτων γίνεται σε θερµοκρασία δωµατίου υπό σταθερή ένταση 

ρεύµατος 20-40mA. Προκειµένου να είναι δυνατή η εκτίµηση του µεγέθους των 

τµηµάτων DNA που αναλύονται, ηλεκτροφορείται µαζί µε τα δείγµατα και µάρτυρας 
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DNA γνωστών µοριακών µεγεθών και γνωστής συγκέντρωσης. Μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης το πήκτωµα φωτογραφίζεται σε σύστηµα:  Kodak Digital Science. 

Electrophoresis Documentation and Analysis System 120 (EDAS 120).  

 

7.Β. Ηλεκτροφόρηση RNA 

Για να ελεχθεί η ποιότητα του RNA που αποµονώθηκε, έγινε ανάλυση του RNA σε 

πήκτωµα αγαρόζης. Το RNA µεταναστεύει στο πήκτωµα διανύοντας απόσταση που 

βρίσκεται σε γραµµική σχέση µε το λογάριθµο του µοριακού του βάρους.  

Για την αποφυγή των ριβονουκλεασών (RNases), οι οποίες µέσα σε λίγα λεπτά µπορούν 

να καταστρέψουν το RNA, χρησιµοποιούνται υλικά κατεργασµένα µε  DEPC (diethyl 

pyrocarbonate).Tα γυαλικά και τα διαλύµατα επωάζονται Ο/Ν µε 0.1% DEPC στους 37 
oC και την επόµενη ηµέρα αποστειρώνονται ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν υπολείµµατα 

DEPC. Η ίδια διαδικασία εφαρµόστηκε και για την ηλεκτροφόρηση αντιδράσεων RT-

PCR. 

 

Παρασκευή πηκτώµατος . Πορεία ηλεκτροφόρησης 

• Καθαρισµός όλων των συστηµάτων ηλεκτροφόρησης (συσκευή, µήτρα πηκτώµατος 

κ.ά.) µε τα παρακάτω διαλύµατα, διαδοχικά: 0.5% SDS, Η2Ο, αιθανόλη, 3% Η2Ο2 

και Η2Ο - DEPC. 

• ∆ιάλυση αγαρόζης µε βρασµό σε 2.5ml διαλύµατος 10Χ DEPC-ΤΒΕ  + 22.5ml Η2Ο. 

Αφού κρυώσει για λίγο το διάλυµα προστίθεται βρωµιούχο αιθίδιο σε τελική 

συγκέντρωση 0.1µg/ml. 

• Η στερεοποίηση του πηκτώµατος γίνεται σε γυάλινη επιφάνεια συγκεκριµένων 

διαστάσεων. Οι θέσεις υποδοχείς των δειγµάτων DNA σχηµατίζονται µε τη βοήθεια 

ειδικής µήτρας που τοποθετείται στη συσκευή πριν την οριστική πήξη του 

πηκτώµατος.  

• Τοποθέτηση του πηκτώµατος στο διάλυµα ηλεκτροφόρησης 1Χ DEPC-TBE  λίγα 

λεπτά πριν την έναρξη της ηλεκτροφόρησης.  

• Στα δείγµατα RNA προστίθεται loading buffer 5Χ. 

• Τοποθέτηση των δειγµάτων στους υποδοχείς του πηκτώµατος και εφαρµογή 

σταθερής έντασης 80-100mA. 
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8.  ∆ιαλογή βιβλιοθήκης cDNA 
 

α. Ανάπτυξη βακτηριακού στελέχους Υ1090 

Το βακτηριακό στέλεχος E. coli Y1090 χρησιµοποιείται για µόλυνση µε το 

βακτηριοφάγο λgt11 και την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης cDNA. Η παρακάτω διαδικασία 

καθιστά τα κύτταρα Υ1090 δεκτικά στη µόλυνσή τους µε βακτηριοφάγους.  

• Εµβολιασµός στερεού θρεπτικού µέσου (τρυβλίο SOB + ampicillin) µε Y1090 

κύτταρα από stock γλυκερόλης το οποίο διατηρείται  στους -70 0C.  

• Ολονύκτια επώαση στους 37 0C. 

• Εµβολιασµός 10ml υγρού θρεπτικού υλικού SOB, το οποίο περιέχει και 10µl 

αµπικιλίνης 60mg/ml, και 1ml 20% µαλτόζη, µε µοναδική αποικία της ολονύκτιας 

στερεής καλλιέργειας των κυττάρων Y1090. 

• Ολονύκτια επώαση µε ανακίνηση στους 37 0C. 

• Μόλυνση 50ml υγρού θρεπτικού υλικού SOB, το οποίο περιέχει 50µl αµπικιλλίνης 

και 1ml µαλτόζης 20%, µε 1ml από την ολονύκτια υγρή καλλιέργεια των κυττάρων 

Y1090.  

• Επώαση υπό ανακίνηση στους  37 0C, έως ότου η οπτική απορρόφηση να φτάσει 

στην τιµή OD600nm= 0.5 (2.5x 108 κύτταρα/ ml) 

• Φυγοκέντρηση στις 3.000 στροφές, στους 40C για 15 min. 

• Επαναδιάλυση των κυττάρων σε 15ml αποστειρωµένου διαλύµατος 15mM MgSO4. 

• Φύλαξη των κυττάρων στους 40C. 

 

Τα κύτταρα Υ1090 διατηρούνται στους 40C για µία περίπου εβδοµάδα.  

 

β. ∆ιαµόλυνση E.coli κυττάρων µε βακτηριοφάγους 

Για τη διαλογή της βιβλιοθήκης cDNA ήπατος πέστροφας επιστρώθηκαν 18x 104 

βακτηριοφάγοι σε τρυβλία µε SOB και αµπικιλλίνη. Η διαδικασία της επίστρωσης 

περιελάµβανε τα ακόλουθα βήµατα: 

• Αραίωση του stock των βακτηριοφάγων  
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• Προσθήκη κυττάρων Y1090 

• Επώαση στους 370C για 15 λεπτά. 

• Καλή ανάµειξη µε προθερµασµένο στους 450C µίγµα Τop-αγαρόζης και επίστρωση 

σε 15 τρυβλία SOB + αµπικιλλίνη 

• Παραµονή των τρυβλίων σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρι να στερεοποιηθεί το 

υπερκείµενο στρώµα αγαρόζης. 

• Ολονύκτια επώαση στους 370C. 

• ∆ιατήρηση των τρυβλίων στους 40C. 

 

γ. Μεταφορά των βακτηριοφάγων σε φίλτρα 

Η διαδικασία της µεταφοράς σε µεµβράνες περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Τα φίλτρα κόβονται στο µέγεθος των τρυβλίων, αριθµούνται και τοποθετούνται στην 

επιφάνεια των τρυβλίων µέχρι να διαβραχούν πλήρως, για 5 min. Για κάθε τρυβλίο 

χρησιµοποιούνται διπλά φίλτρα  

• Ο προσανατολισµός των φίλτρων σηµειώνεται  µε βελόνα βουτηγµένη σε µελάνι σε 

τρία µη συµµετρικά σηµεία. 

• Τα φίλτρα αποµακρύνοντια από τα τρυβλία  και µε την επιφάνεια που περιέχει τους 

φάγους προς τα πάνω, τοποθετούνται σε διάλυµα αποδιάταξης για 5 min. 

• Μεταφορά των φίλτρων σε διάλυµα ουδετεροποίησης και παραµονή για 5 min. 

• Μεταφορά σε διάλυµα 2Χ SSC και παραµονή για 2 min. 

• Στέγνωµα του φίλτρων σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Τα φίλτρα τοποθετούνται µέσα σε χαρτί Whatman 1mm και ψήνονται στους 800C για 

2 ώρες. 

• ∆ιατηρούνται σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρι την  υβριδοποίησή τους. 

 

 

δ. Υβριδοποίηση των φίλτρων. 

Τα φίλτρα υβριδοποιούνται µε ραδιενεργά σηµασµένο ανιχνευτή. Η σήµανση του 

ανιχνευτή γίνεται µε τη µέθοδο των τυχαίων εκκινητών που έχει περιγραφεί παραπάνω. 

 

ε. Επιλογή θετικών κλώνων. 
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Η επιλογή των θετικών κλώνων περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

• Εµφάνιση του φιλµ και τοποθέτησή του πάνω στα φίλτρα. Σχεδιασµός της 

περιφέρειας των φίλτρων και των τριών σηµείων προσανατολισµού. 

• Τοποθέτηση των τρυβλίων πάνω στο φιλµ και εύρεση του σωστού προσανατολισµού 

µε τη βοήθεια των ασύµµετρων σηµείων. 

• Συλλογή των θετικών πλακών µε τη βοήθεια µιας πιπέττας Pasteur.  

• Το κοµµάτι της αγαρόζης τοποθετείται σε 1ml διαλύµατος SM και παραµένει σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 2 ώρες, ώστε να διαχυθούν οι φάγοι στο διάλυµα. 

• Οι φάγοι διατηρούνται στους 40C µε την προσθήκη µιας σταγόνας χλωροφορµίου. 

 

ζ. Αποµόνωση µοναδικής πλάκας βακτηριοφάγων. 

Οι θετικές βακτηριοφαγικές πλάκες καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία αφού πρώτα µόλυναν 

κύτταρα Y1090 και µεταφέρθηκαν σε φίλτρα όπως προηγουµένως. Η διαδικασία 

συνεχίστηκε µε υβριδοποίηση, ξέπλυµα, εµφάνιση και επιλογή των θετικών κλώνων. Ο 

κύκλος της επιλογής επαναλαµβάνεται κατά περίπτωση από τρεις έως εφτά φορές µέχρι 

την αποµόνωση µιας µοναδικής θετικής πλάκας βακτηριοφάγου.  

  

η. Ανάπτυξη υγρής καλλιέργειας βακτηριοφάγου. 

Για την ανάπτυξη µιας µοναδικής πλάκας βακτηριοφάγου σε υγρή καλλιέργεια 

ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήµατα: 

• Ανάµιξη 500µl κυττάρων Υ1090 µε 200µl από τη µοναδική πλάκα βακτηριοφάγου. 

• Επώαση για στους 370C 10min. 

• Μόλυνση 50ml υγρού θρεπτικού υλικού SOB το οποίο περιέχει 50µl αµπικιλλίνης 

και 0.5ml 0.5Μ CaCl2. 

• Ολονύχτια επώαση υπό ανακίνηση στους 370C. 

• Προσθήκη 0.5ml χλωροφορµίου και συνέχιση της επώασης για άλλα 15 min.  

• Φυγοκέντρηση στις 3000 στροφές για  στους 40C 15min. 

• Μεταφορά του υπερκείµενου σε καθαρό σωλήνα και απόρριψη του ιζήµατος των 

κυττάρων. Το υπερκείµενο (lysate) διατηρείται στους 40C µέχρι την κατακρήµνιση 

των φάγων και την αποµόνωση του φαγικού DNA. 
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Η αποµόνωση του φαγικού DNA έγινε µε το σύστηµα Kit lamdamini prep της εταιρείας 

Promega. 

 

 

9. Υβριδοποίηση νουκλεΐκών οξέων. 
 

9.Α. Μεταφορά DNA σε φίλτρο και υβριδοποίηση (Southern blot) 

Η ανάλυση κατά Southern είναι µία µέθοδος µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα 

ανίχνευσης της παρουσίας ενός συγκεκριµένου τµήµατος DNA – π.χ. ενός γονιδίου- στο 

γονιδίωµα ενός οργανισµού. Η µέθοδος περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

 

Ι. Αποµόνωση DNA γονιδιώµατος από ιστό ή αίµα του οργανισµού: 

Στα πειράµατα αποµονώθηκε DNA γονιδιώµατος ήπατος πέστροφας, όπως έχει ήδη 

περιγραφεί. 

 

ΙΙ. Φωτοµετρική εκτίµηση της συγκέντρωσης του DNA, και κατάτµηση15µg αυτού, µε 

ένζυµα περιορισµού. 

 

ΙΙΙ.Ηλεκτροφόρηση των προϊόντων των κατατµήσεων σε πήκτωµα αγαρόζης :  

Χρησιµοποιήθηκε πήκτωµα αγαρόζης πυκνότητας 0.8% . Η ηλεκτροφόρηση γίνεται στα 

30mA για όλη τη νύχτα. Στο ίδιο πήκτωµα ηλεκτροφορείται ταυτόχρονα και µίγµα 

τµηµάτων DNA γνωστού µεγέθους, ως µάρτυρας. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης το 

πήκτωµα αγαρόζης φωτογραφίζεται παρουσία υποδεκάµετρου.  

 

ΙV. Επεξεργασία του πηκτώµατος µε σκοπό την αποδιάταξη του DNA : 

Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τρία στάδια: 

(α) Yδρόλυση: Το πήκτωµα τοποθετείται σε διάλυµα HCl 0.25Ν και ανακινείται για 30 

λεπτά. Στο στάδιο αυτό το DNA υδρολύεται σε µικρότερα κοµµάτια ώστε να είναι 

ευκολότερη η µετέπειτα µεταφορά του στη µεµβράνη. Ακολουθεί αποµάκρυνση του 

διαλύµατος. 
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(β) Αποδιάταξη του DNA µε παραµονή υπό ανακίνηση σε διάλυµα 0.5Μ NaOH, 0.5M 

NaCl για 30 λεπτά. Ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύµατος. 

 (γ)  Ουδετεροποίηση του DNA µε παραµονή του πηκτώµατος σε διάλυµα 0.5Μ Tris. 

HCl pH 7.4  3M NaCl για 30 λεπτά, υπό ανακίνηση. 

 

 

 

 V. Μεταφορά DNA σε µεµβράνη 

Η διαδικασία περιλαµβάνει τη µεταφορά των τµηµάτων DNA, που έχουν διαχωριστεί µε 

την ηλεκτροφόρηση στο πήκτωµα αγαρόζης, σε ειδική νάυλον µεµβράνη  (Zeta probe 

membrane- Biorad). Η πορεία που ακολουθείται είναι η εξής: 

• Το πήκτωµα ξεπλένεται µε ddH2O και τοποθετείται σε χαρτί Whatman 3mm το οποίο 

σκεπάζει µια γυάλινη πλάκα. Οι άκρες του χαρτιού είναι βυθισµένες σε διάλυµα 

10ΧSSC. 

• Οι περιοχές του χαρτιού Whatman που δεν σκεπάζονται από το πήκτωµα, 

καλύπτονται µε διαφανή µεµβράνη ώστε να αποκλειστεί η διέλευση διαλύµατος 

10ΧSSC µέσω αυτών.  

• Τοποθέτηση της νάυλον µεµβράνης, που έχει προηγουµένως διαβραχεί για 2min σε 

διάλυµα 2ΧSSC, πάνω στο πήκτωµα. Αποµάκρυνση των φυσαλίδων. 

• Τοποθέτηση, πάνω στη µεµβράνη, χαρτιών Whatman µε την ακόλουθη σειρά: 3mm 

βρεγµένο, 3mm στεγνό, 1mm βρεγµένο και τέλος 1mm στεγνό. 

• Τοποθέτηση απορροφητικών χαρτιών ύψους 8-10cm, µίας γυάλινης πλάκας και ενός 

αντικειµένου βάρους 1kg. 

• Ολονύκτια µεταφορά του DNA στη µεµβράνη. 

• Αφαίρεση των απορροφητικών χαρτιών, σηµείωση των θέσεων υποδοχής των 

δειγµάτων στη µεµβράνη και αποµάκρυσή της από το πήκτωµα. Ακολουθεί ψήσιµό 

αυτής για στους 80 0C 2 ώρες. Με τον τρόπο αυτό τα τµήµατα του DNA 

ακινητοποιούνται πάνω στη µεµβράνη. Μετά το ψήσιµο η µεµβράνη µπορεί να 

διατηρηθεί σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρι την υβριδοποίησή της. 

 

VI. Σήµανση ανιχνευτή DNA (probe) µε τη µέθοδο των τυχαίων εκκινητών. 
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Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη σήµανση του ανιχνευτή DNA στηρίζεται στην 

δράση του µεγάλου κλάσµατος της DNA πολυµεράσης (Klenow fragment). Η µέθοδος 

σήµανσης , γνωστή και ως µέθοδος των τυχαίων εκκινητών (Random primer labeling), 

περιλαµβάνει αποδιάταξη του δίκλωνου DNA και σύνδεση στο µονόκλωνο DNA των 

τυχαίων ολιγονουκλεοτιδίων που προστίθενται και δρουν σαν εκκινητές. Το ένζυµο 

Klenow, µε δράση πολυµεράσης 5΄→3΄και εξωνουκλεάσης 3΄→5΄, επιµηκύνει τους 

συγκεκριµένους εκκινητές χρησιµοποιώντας σαν µήτρα το αποδιαταγµένο DNA 

εισάγοντας σηµασµένα δεοξυνουκλεοτίδια (α-32P). Στο τέλος της αντίδρασής µόνο ο 

νεοσυντιθέµενος κλώνος περιέχει τα σηµασµένα νουκλεοτίδια.  

 Αντίδραση: 

Για κάθε αντίδραση αναµιγνύονται τα παρακάτω υλικά: 

• χ µl ddH2O 

• ψ µl DNA (20-50ng). Η αποδιάταξη του DNA γίνεται µε βρασµό για 5-10min και 

αµέσως µετά τοποθετείται στον πάγο και προστίθενται τα υπόλοιπα υλικά της 

αντίδρασης :  

• 3µl mix dATP, dGTP και dTTP (0,25mM) 

• 4µl Random primer mix 

• 1µl DNA polymerase Klenow fragment (5u/µl) 

• 3µl α-32P dCTP (10µCi/µl) 

Η αντίδραση γίνεται σε τελικό όγκο 20µl. 

Μετά από καλή ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 10.000rpm για 10sec, η αντίδραση 

επωάζεται στους 37 0C για 1 ώρα. Η αντίδραση διακόπτεται µε την προσθήκη 20µl 

διαλύµατος που σταµατά την αντίδραση µε αύξηση του pH σε 8.0 ( σύνθεση stop buffer: 

1% κυανούν της δεξτράνης, 0.2% ερυθρό της φαινόλης, 0.5Μ EDTA pH 8.0)  

 

VII. ∆ιαχωρισµός του σηµασµένου ανιχνευτή από τα µη ενσωµατωµένα νουκλεοτίδια 

Τα µη ενσωµατωµένα ραδιενεργά νουκλεοτίδια αποµακρύνονται από τον δίκλωνο 

ανιχνευτή µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης σε στήλη Sephadex-G50. 

Το pH της στήλης χρωµατογραφίας G-50 εξισορροπείται µε διαδοχικές εκπλύσεις µε 

διάλυµα ΤΕ pH:8.0. Αµέσως µετά την προσθήκη διαλύµατος τερµατισµού στην 

αντίδραση σήµανσης, όλη η ποσότητα τοποθετείται στην κορυφή της στήλης και η 
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έκλουση γίνεται µε διάλυµα ΤΕ pH:8.0. Συλλέγονται δύο κλάσµατα: το πρώτο χρώµατος 

µπλε το οποίο περιλαµβάνει το σηµασµένο ανιχνευτή και το δεύτερο χρώµατος κόκκινου 

το οποίο περιλαµβάνει τα µη ενσωµατωµένα ραδιενεργά νουκλεοτίδια. Ακολουθεί 

µέτρηση των cpm του ανιχνευτή σε µετρητή β-counter. Ο σηµασµένος ανιχνευτής 

(probe) φυλάσσεται στους -200C. Ο ανιχνευτής χρησιµοποιείται για υβριδοποίηση, αφού 

πρώτα αποδιαταχτεί στους 100 0C για 10min. 

 

 

VIII. Υβριδοποίηση 

• Η διαδικασία της υβριδοποίησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Τοποθέτηση της µεµβράνης σε γυάλινο σωλήνα υβριδοποίησης και προσθήκη 15ml 

διαλύµατος προϋβριδοποίησης (1mM EDTA, 0.5M Na2HPO4 pH 7.2, 7% SDS). 

Αποµάκρυνση των φυσαλίδων και επώαση στους 650C για 30min.  

• Αφαίρεση του διαλύµατος προϋβριδοποίησης και προσθήκη διαλύµατος 

υβριδοποίησης (1mM EDTA, 0.5M Na2HPO4 pH 7.2, 7% SDS). Η αναλογία του 

διαλύµατος υβριδοποίησης είναι 0.1ml/cm2 µεµβράνης.  

• Ο ραδιενεργά σηµασµένος ανιχνευτής προστίθεται στο σωλήνα υβριδοποίησης αφού 

πρώτα έχει αποδιαταχθεί µε βρασµό στους 1000C για 20min. Η ποσότητα του 

διαλύµατος υβριδοποίησης που χρησιµοποιείται υπολογίζεται σύµφωνα µε την 

αναλογία 106cpm/ml υγρού.  

• Ολονύκτια επώαση υπό ανακίνηση στους 650C. 

• Αφαίρεση του διαλύµατος υβριδοποίησης και ξέπλυµα της µεµβράνης µε διάλυµα 

πλύσης (1mM EDTA, 40mM Na2HPO4 pH 7.2, 5% SDS) για 10-20min σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Η διάρκεια του ξεπλύµατος δεν είναι σταθερή και εξαρτάται 

από το ποσό και από τη διαβάθµιση που παρουσιάζει η ραδιενέργεια  κατά µήκος της 

µεµβράνης. Για το λόγο αυτό τα ξεπλύµατα παρακολουθούνται συνεχώς µε τη 

βοήθεια κινητού µετρητή ραδιενέργειας (Geiger).Το ξέπλυµα µπορεί να γίνει και   

στους 650C σε περίπτωση που η ραδιενέργεια είναι  υψηλή σε ολη την έκταση της 

µεµβράνης, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο υψηλού θορύβου (background).  

 

ΙΧ. Έκθεση ειδικού φιλµ αυτοραδιογραφίας στη µεµβράνη 
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Η έκθεση γίνεται στους -700C για 1-30 ηµέρες, ανάλγα µε την  ένταση των σηµάτων.   

 
9.B. Mεταφορά RNA σε φίλτρο και υβριδοποίηση (Northern blot). 

Η διαδικασία περιλαµβάνει τη µεταφορά τµηµάτων RNA, που έχουν διαχωριστεί µε 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης, σε ειδική νάυλον µεµβράνη (Zeta probe 

membrane- Biorad) 

• Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης το πήκτωµα αγαρόζης φωτογραφίζεται παρουσία 

υποδεκάµετρου και είναι έτοιµο για µεταφορά χωρίς άλλη επεξεργασία. 

• Το πήκτωµα ξεπλένεται µε ddH20 και τοποθετείται σε χαρτί Whatman 3mm το οποίο 

σκεπάζει µια γυάλινη πλάκα. Οι άκρες του χαρτιού είναι βυθισµένες σε διάλυµα 

10XSSC. 

• Οι περιοχές του χαρτιού Watman  που δεν σκεπάζονται από το πήκτωµα, 

καλύπτονται µε διαφανή µεµβράνη ώστε να αποκλειστεί η διέλευση διαλύµατος 

10XSSC µέσω αυτών.  

• Τοποθέτηση νάυλον µεµβράνης, που έχει προηγουµένως διαβραχεί για 2min σε 

διάλυµα 2ΧSSC πάνω στο πήκτωµα. Αποµάκρυνση των φυσαλίδων. 

• Τοποθέτηση πάνω στο φίλτρο χαρτιών Watman µε την ακόλουθη σειρά: 3mm 

βρεγµένο, 3mm στεγνό, 1mm βρεγµένο και τέλος 1mm στεγνό.  

• Τοποθέτηση απορροφητικών χαρτιών ύψους 8-10cm, µιας γυάλινης βάσης και 

βάρους 1kg. 

• Ολονύκτια µεταφορά RNA στην µεµβράνη. 

• Αφαίρεση των απορροφητικών χαρτιών, σηµείωση των θέσεων υποδοχής των 

δειγµάτων στο φίλτρο και ψήσιµο της µεµβράνης στους 80ο C για 2h. Το φίλτρο 

διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρι την υβριδοποίηση του µε ραδιενεργά 

σηµασµένο ανιχνευτή. Η διαδικασία της υβριδοποίησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στάδια:  

• Τοποθέτηση του φίλτρου σε γυάλινο σωλήνα υβριδοποίησης και προσθήκη 15ml 

διαλύµατος προϋβριδοποίησης (50% φορµαµίδιο, 0.12Μ Να2ΗΡΟ4  pH 7.2, 7% SDS, 

1mm EDTA). Η αναλογία του διαλύµατος προύβριδοποίησης είναι 0.1ml/cm2 

φίλτρου.  
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• Ο ραδιενεργά σηµασµένος ανιχνευτής προστίθεται στην συσκευή υβριδοποίησης 

αφού πρώτα αποδιαταχθεί µε βρασµό στους 100ο C για 20 min. H ποσότητα του 

διαλύµατος υβριδοποίησης που χρησιµοποιείται υπολογίζεται σύµφωνα µε την 

αναλογία 106cpm/ml υγρού.  

• Ολονύκτια επώαση υπό ανακίνηση στους 43ο C.  

• Αφαίρεση του διαλύµατος υβριδοποίησης και ξέπλυµα της µεµβράνης µε διάλυµα 

2ΧSSC / 0.1% SDS σε θερµοκρασία δωµατίου για 10-20min. Το πλύσιµο της 

µεµβράνης συνεχίζεται ελέγχοντας συνεχώς την ποσότητα του ραδιενεργού 

ανιχνευτή που παραµένει δεσµευµένος στη µεµβράνη µε συσκευή β-geiger. 

• Έκθεση της µεµβράνης σε φιλµ αυτοραδιογραφίας στους -70ο C για 1-30 ηµέρες 

αναλόγως την ένταση των σηµάτων.  

 

10. Παρασκευή βακτηρίων επιδεκτικών σε µετασχηµατισµό 

(Competent cells) 
 

Τα βακτηριακά κύτταρα υπόκεινται σε µία διαδικασία που αυξάνει τη δεκτικότητά τους 

σε πλασµιδικό DNA. Ακολουθήθηκε η µέθοδος Hanahan (1983) για το µετασχηµατισµό 

βακτηρίων E.coli του στελέχους DH5a. Η µέθοδος δίνει συχνότητα µετασχηµατισµού 

107 αποικίες / µg πλασµιδικού DNA. 

 

Υλικά 

• Υγρό θρεπτικό υλικό SOB 

• Στερεό θρεπτικό υλικό SOB (τρυβλία) 

• ∆ιάλυµα FSB: 10mM CH3COOK, 45mM MnCl2·H2O, 10mM CaCl2, 100mM KCl, 

3mM Co(NH3)6Cl3, 10% γλυκερόλη 

 

Πορεία 

• Εµβολιασµός τρυβλίου SOB µε κύτταρα E.coli στελέχους DH5a και ολονύκτια 

επώαση στους 37 oC. 
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• Εµβολιασµός 5ml υγρού θρεπτικού υλικού SOB µε µοναδική αποικία από το τρυβλίο 

και ολονύκτια επώαση υπό ανακίνηση στους  37 oC. 

• Εµβολιασµός 60ml υγρού θρεπτικού υλικού SOB µε 1,5ml από την ολονύκτια υγρή 

καλλιέργεια. 

• Επώαση υπό ανακίνηση στους 37 oC µέχρι η οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας να 

φτάσει την τιµή 0.5 (OD550nm=0.5, συγκέντρωση κυττάρων 108/ml)  

• Μεταφορά καλλιέργειας σε δοκιµαστικό σωλήνα των 50ml και παραµονή στον πάγο 

για 15 min. 

• Φυγοκέντρηση σε 4.000rpm στους 4 oC για 10min. 

• Απόρριψη του υπερκείµενου και επαναδιάλυση του ιζήµατος των κυττάρων σε 20ml 

παγωµένου διαλύµατος FSB. 

• Παραµονή των κυττάρων σε πάγο για 10min. 

• Φυγοκέντρηση σε 4.000rpm στους 4 oC για 10min. 

• Απόρριψη του υπερκείµενου και επαναδιάλυση του ιζήµατος των κυττάρων σε 3ml 

παγωµένου διαλύµατος FSB. 

• Προσθήκη 140µl διαλύµατος DMSO και παραµονή σε πάγο για 15 min. 

• Προσθήκη 140µl διαλύµατος DMSO και ήπια ανάδευση. 

• ∆ιανοµή του εναιωρήµατος των κυττάρων όγκου 100µl σε σωληνάρια, απότοµη ψύξη 

µε βύθισή τους σε διάλυµα υγρού αζώτου και αποθήκευση στους -70 oC. 

 

 

 11. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E.coli µε πλασµιδικό 

DNA 
 

• Απόψυξη δεκτικών σε µετασχηµατισµό κυττάρων E.coli (competent cells). 

• Προσθήκη 10ng πλασµιδικού DNA ή 5µl της αντίδρασης συνδετάσης (ligation) και 

ήπια ανάδευση. 

• Παραµονή στους σε πάγο για 30min. 

• Επώαση για 2 λεπτά στους  42 oC. 

• Παραµονή σε πάγο για 2min. 
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• Προσθήκη 1ml υγρού θρεπτικού υλικού SOB και επώαση στους 37 oC υπό 

ανακίνηση για 1 ώρα. 

• Φυγοκέντρηση σε 10.000rpm για 2 min. 

• Απόρριψη 800µl του υπερκείµενου και επαναιώρηση των κυττάρων στα 

εναποµείναντα 200µl του θρεπτικού υλικού.  

• Επίστρωση των κυττάρων σε τρυβλία SOB / αµπικιλλίνη ή καναµυκίνη. Στα τρυβλία 

όπου απαιτείται έχει προηγηθεί επίστρωση 15µl X-gal. Αυτό συµβαίνει  κατά το 

µετασχηµατισµό µετά από αντίδραση συνδετάσης, πλασµιδίων που περιλαµβάνουν 

το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης στην πολυκλωνική τους περιοχή. 

• Επώαση στους 37 0C για 16 περίπου ώρες. 

 

 

12.  Προσδιορισµός νουκλεοτιδικής αλληλουχίας DNA (Sequencing)  
 

Για τον προσδιορισµό της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του DNA 

εφαρµόστηκε η ενζυµική µέθοδος (µέθοδος Sanger). Η µέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα 

της DNA πολυµεράσης να συνθέτει in vitro µία αλυσίδα DNA χρησιµοποιώντας ως 

µήτρα µονόκλωνο DNA και στην χρήση αναλόγων των δεοξυνουκλεοτιδίων. 

Αρχικά το προς ανάλυση τµήµα DNA κλωνοποιείται σε ένα πλασµιδικό όχηµα, το οποίο 

φέρει τµήµα  αλληλουχίας του φάγου M13. Με βάση αυτή την αλληλουχία έχει 

σχεδιαστεί συµπληρωµατικό συνθετικό ολιγονουκλεοτίδιο. Το ολιγονουκλεοτίδιο αυτό 

αποτελεί τον εκκινητή για τη δηµιουργία συµπληρωµατικών κλώνων DNA µε τη βοήθεια 

της πολυµεράσης του DNA και δεοξυνουκλεοτιδίων. Αναλυτικά, το αρχικό µίγµα της 

αντίδρασης περιέχει: 

• Το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο µε το ένθετο τµήµα του DNA που 

προκειται να αναλυθεί. 

• Εκκινητή Μ13 σηµασµένο µε Texas Red 

• Τριφωσφορικά δεοξυριβονουκλεοτίδια. (dNTPs) 

• Taq- πολυµεράση του DNA.   

Στη συνέχεια το µίγµα διαµοιράζεται εξίσου σε τέσσερα σωληνάκια, στο καθένα απο τα 

οποία προστίθεται και κατάλληλη ποσότητα ενός αναλόγου δεοξυριβονουκλεοτιδίου. Τα 
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ανάλογα των νουκλεοτιδίων που χρησιµοποιούνται είναι 2΄, 3΄διδεοξυνουκλεοτίδιια 

(ddNTPs) στα οποία η 3΄- ΟΗ οµάδα έχει αντικατασταθεί από Η. Πραγµατοποιούνται  

έτσι τέσσερις ξεχωριστές αντιδράσεις , µία για κάθε διαφορετικό ddNTP.( ∆ηλαδη 

ddATP, ή ddCTP, ή ddGTP, ή  ddTTP.) 

Η σύνθεση αρχίζει από το 3΄-ΟΗ άκρο του εκκινητή και σταµατά µε την ενσωµάτωση 

ενός αναλόγου δεοξυνουκλεοτιδιου µια και ο 5΄    3΄ φωσφοδιεστερικός δεσµός δεν 

µπορεί να σχηµατιστεί χωρίς την παρουσία 3΄-υδροξυλοµάδας. Το πρόγραµµα της 

αντίδρασης έχει ως εξής: 

(1) 950C για 4min 

(2) 950C για 30sec και 

(3) 600C για 30sec. 

 Το δεύτερο και τρίτο βήµα επαναλαµβάνονται για 25 κύκλους. 

Εφόσον η ενσωµάτωση ddNTP αντί του κανονικού dNTP γίνεται µε τυχαίο τρόπο, το 

προϊόν της κάθε µίας απο τις τέσσερις  αντιδράσεις, αποτελείται από µόρια DNA που 

διαφέρουν ως προς τα µήκη τους αλλά όλα τερµατίζονται στην ίδια βάση. 

 Η ανάλυση όλων των αντιδράσεων γίνεται έπειτα από την αποδίαταξη των τµηµάτων 

DNA που παρήχθησαν, σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου .  

Για τις αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε το Thermo SequenaseTM pre-mixed cycle 

sequencing kit RPN 2444 της Amersham, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Η 

ηλεκτροφόρηση των αντιδράσεων και η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε στο Κέντρο 

Ενόργανης Ανάλυσης του Παν. Πάτρας. Το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε είναι το: 

VISTRA 725 sequencer.  

 

 

13. Χρήση λογισµικών προγραµµάτων ανάλυσης νουκλεοτιδικής-

αµινοξικής αλληλουχίας. 

 
Τα λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση των 

νουκλεοτιδικών-αµινοξικών αλληλουχιών ήταν τα εξής: 

• Αναζήτηση βιβλιογραφίας.       
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ΝCBI – PubMed. To λογισµικό αποτελεί µια υπηρεσία της National Library of 

Medicine και περιέχει περισσότερες από 15 εκατοµµύρια αναφορές σε άρθρα βιολογικού 

και ιατρικού περιεχοµένου, ξεκινώντας από την δεκαετία του 1950. Απαιτεί την 

εισαγωγή λέξεων-κλειδιών και είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed 

• Σχεδιασµός εκκινητών.      

BROAD Institute - Primer3. To λογισµικό αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για το 

σχεδιασµό και την επιλογή εκκινητών για αντιδράσεις PCR, καθώς παρέχει πληροφορίες, 

για κάθε ζεύγος εκκινητών (ιδανική θερµοκρασία, ποσοστό G-C και το µέγεθος του 

τµήµατος που θα προκύψει). Το λογισµικό είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: 

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi 

 

PcGene. Πρόγραµµα λογισµικού για σχεδιασµό εκκινητών, µη διαθέσιµο στο διαδίκτυο.  

Οligos. To πρόγραµµα λογισµικού αποτελεί ένα καλό εργαλείο για τον έλεγχο 

εκκινητών, όµως δεν είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο.  

• Αναζήτηση θέσεων περιορισµού. 

Webcutter 2.0.  Το λογισµικό αναλύει νουκλεοτιδικές αλληλουχίες οποιασδήποτε 

µορφής και παρουσιάζει τις θέσεις περιορισµού είτε όλων των γνωστών ενζύµων είτε 

µόνο των ενζύµων που επιλέχθηκαν από το χρήστη. Είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: 

http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/ 

• Μετάφραση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας: 

ΕxPASy - Translate tool. Το λογισµικό µεταφράζει σε αλληλουχία αµινοξέων 

νουκλεοτιδικές αλληλουχίες οποιασδήποτε µορφής και είναι  διαθέσιµο στην 

διεύθυνση:  http://www.expasy.ch/tools/dna.html 

NCBI -  Open Reading Frame Finder. Το λογισµικό παρουσιάζει γραφικά τα πιθανά 

ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης που βρίσκονται σε µια αλληλουχία του χρήστη ή σε µία 

αλληλουχία που ήδη βρίσκεται στις βάσεις δεδοµένων και είναι διαθέσιµο στην 

διεύθυνση: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html 

• Ανάλυση της ταυτοσηµίας µιας νουκλεοτιδικής ή αµινοξικής αλληλουχίας µε 

οµόλογες πρωτεΐνες που βρίσκονται καταχωρηµένες στις βάσεις δεδοµένων.  
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ΝCBI - Basic Local Alignment Search Tool (BLAST).  To λογισµικό συγκρίνει 

νουκλεοτιδικές ή αµινοξικές αλληλουχίες µε αντίστοιχες αλληλουχίες των βάσεων 

δεδοµένων και υπολογίζει ποσοστά ταυτοσηµίας µεταξύ τους. Είναι διαθέσιµο στην 

διεύθυνση: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ 

• Ευθυγράµµιση νουκλεοτιδικών ή αµινοξικών αλληλουχιών.  

Clustal W. Το λογισµικό ευθυγραµµίζει δύο ή περισσότερες νουκλεοτιδικές ή 

αµινοξικές αλληλουχίες και οι εξελικτικές σχέσεις παριστάνονται γραφικά µε 

κλαδογράµµατα και φυλογράµµατα. Το λογισµικό είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: 

http://www.ebi.ac.uk/clustalw/ 

Multalin. Το λογισµικό ευθυγραµµίζει δύο ή περισσότερες νουκλεοτιδικές ή αµινοξικές 

αλληλουχίες µε την µέθοδο του hierarchical clustering. Τα αποτελέσµατα παριστάνονται 

γραφικά µε ποικίλους τρόπους. Το λογισµικό είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: 

http://prodes.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html 

• Επεξεργασία αµινοξικών αλληλουχιών.  

ExPASy - PROSITE. Το λογισµικό αποτελεί µια βάση δεδοµένων για πρωτεϊνικές 

οικογένειες και domains. Αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την κατάταξη µιας νέας 

πρωτεΐνης σε µία πρωτεϊνική οικογένεια. Είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: 

http://us.expasy.org/prosite/ 

ExPASy – SMART. To λογισµικό αναλύει αµινοξικές αλληλουχίες και βρίσκει 

χαρακτηριστικά domains σ’ αυτές. Είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: http://smart.embl-

heidelberg.de/ 

• ∆ιαµόρφωση φυλογενετικού δέντρου.  

TreeTop - Phylogenetic Tree Prediction. To λογισµικό σχεδιάζει φυλογενετικά δέντρα 

βασιζόµενο σε δεδοµένα που προκύπτουν από την ευθυγράµµιση αλληλουχιών µε άλλα 

λογισµικά όπως το Clustalw ή το Μultalin. Είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: 

http://www.genebee.msu.su/services/phtree_reduced.html 
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1. Κλωνοποίηση του cDNA του γονιδίου MBL-1 στην ιριδίζουσα 

πέστροφα 
 

1.Α. Κλωνοποίηση του 5΄άκρου του cDNA του γονιδίου ΜΒL-1 

Προκειµένου να κλωνοποιηθεί το cDNA του γονιδίου που κωδικοποιεί για την 

πρωτεΐνη Μannose-binding lectin (ΜΒL) στην ιριδίζουσα πέστροφα σχεδιάστηκε ο  

αντινοηµατικός εκκινητής ΜΒLR1: 5΄-CATGTGCCCTCCTTGATTGC-3΄, βασιζόµενος 

σε τυχαίο partial κλώνο που προέκυψε από διαλογή βιβλιοθήκης cDNA ήπατος 

πέστροφας κατά την κλωνοποίηση των γονιδίων του συµπληρώµατος.  

Kατόπιν χρησιµοποιώντας ως µήτρα αποµονωµένο ολικό cDNA βιβλιοθήκης 

λgt11 ήπατος πέστροφας και τον εκκινητή ΜΒLR1 σε συνδυασµό µε τον universal 

εκκινητή λgt11F: 5΄-TTGACACCAGACCAACTGGTAATG-3΄ διαµορφώθηκε 

αντίδραση PCR µε πρόγραµµα: 95o C (5 min), 30 κύκλοι  [95ο C (1min), 54ο C (1min), 

72ο C (1min)] και τελική επιµήκυνση στους 72ο C για 10min. Τα  προϊόντα της 

αντίδρασης αναλύθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου τήξεως 1.5%. 

Παρατηρήθηκε µία µοναδική ζώνη 415 bp, η οποία και αποµονώθηκε (Εικ.1) Το προϊόν 

της PCR υπεβλήθη σε αντίδραση συνδετάσης παρουσία του πλασµιδικού οχήµατος 

pGEM-T Easy (χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη στα άκρα του αλληλουχιών 

συµπληρωµατικών προς αυτές που φέρει στα άκρα του το παραγόµενο προϊόν της PCR , 

T/A cloning system)  και κλωνοποιήθηκε µετά από µετασχηµατισµό κυττάρων Ε.coli του 

στελέχους DH5α µε το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο.  

                               1                  2 

   
 
Εικ.1. Ηλεκτροφόρηση προϊοντος PCR σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5%. (1. µάρτυρας λxpvu II 2. 

ζώνη DNA µήκους 415bp)  

←  415bp 
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Aκολούθησε προσδιορισµός της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής δοµής του 

προϊόντος των 415bp µε την µέθοδο προσδιορισµού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 

κατά Sanger, χρησιµοποιώντας εκκινητές universal Μ13F: 5΄-TGTAAAACGGCCAGT-

3΄ και M13R 5΄-GAAACAGCTATGACCATG -3΄. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

έγινε µε το λογισµικό BLAST των βάσεων δεδοµένων του NCBI. To ένθετο DNA έδειξε 

ποσοστά οµολογίας µε τις λεκτίνες C-type των ιχθύων Anguilla japonica (38%), 

Cyprinus carpio (37%) και Gymnothorax flavimarginatus (33%) καθώς και του φιδιού 

Echidna delicatula (33%) πιστοποιώντας ότι επρόκειτο για την νουκλεοτιδική 

αλληλουχία του 5΄άκρου του γονιδίου που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη ΜΒL στην 

πέστροφα. Στην εικόνα 2 φαίνεται µέρος του λογισµικού  BLAST  για  το  τµήµα που 

κλωνοποιήθηκε.  

 
>gi|27530675|dbj|BAC54021.1|   C-type lectin 2 [Anguilla japonica] 
          Length = 163 
 
 Score = 67.4 bits (163), Expect = 6e-11 
 Identities = 28/76 (36%), Positives = 47/76 (61%) 
 Frame = +1 
 
Query: 187 SCPSDWYTYGSHCFKFVSIQQSFVDSEQNCLALGGNLASVHSLLEYQFMQALTKDANGHL 366 
           +CP  W  +   C+K   + +++ ++E +C+  GG+LASVHS +EY+F++ L K ++    
Sbjct: 28  TCPEGWKDFNGSCYKHFDLLKNWREAESHCMTQGGHLASVHSNVEYEFLRELIKASDPWD 87 
 
Query: 367 HSTWLGGFDAIKEGTW 414 
              W+G  D  KEGTW 
Sbjct: 88  SIIWIGLTDIQKEGTW 103 

 
Εικ. 2: Στοίχιση της συναγόµενης αµινοξικής αλληλουχίας µε βάση το λογισµικό BLAST των 

βάσεων δεδοµένων του NCBI σε σχέση µε την αµινοξική αλληλουχία  της C-type lectin 2 του τελεόστεου 
Anguilla japonica 

 

Στο τµήµα αυτό αναγνωρίστηκαν µέρος της  5΄µη-µεταφράσιµης περιοχής του 

γονιδίου, µήκους 25bp, το κωδικόνιο έναρξης καθώς και ένα µέρος της µεταφραζόµενης 

περιοχής του γονιδίου που αντιστοιχεί σε ένα πεπτίδιο έκκρισης µήκους 18aa  και σε ένα 

τµήµα της ώριµης πρωτεΐνης µήκους 112aa.  
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1.Β. Κλωνοποίηση του 3΄άκρου του cDNA του γονιδίου ΜΒL-1 

Για την κλωνοποίηση του 3΄άκρου του γονιδίου της ΜΒL σχεδιάστηκε 

νοηµατικός εκκινητής ΜΒLF1 5΄-GCAATCAAGGAGGGCACATGGA-3΄ στην ίδια 

θέση µε τον αντινοηµατικό εκκινητή MBLR1. O εκκινητής χρησιµοποιήθηκε σε 

συνδυασµό µε τον εκκινητή universal λgt11R 5΄-

GGTGGCGACGACTCCCTGGAGCCCG-3΄ σε αντίδραση PCR, µε µήτρα 

αποµονωµένο ολικό cDNA λgt11 βιβλιοθήκης ήπατος πέστροφας,  και πρόγραµµα: 95o 

C (5 min), 30 κύκλοι [95ο C (1min), 54ο C (1min), 72ο C (1min)], και τελική επιµήκυνση 

στους 72ο C για 10min.Τα προϊόντα της αντίδρασης αναλύθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 

χαµηλού σηµείου τήξεως 0.9% (Eικ.3).  

                                      1               2 

    
Εικ. 3. Ηλεκτροφόρηση προϊοντoς PCR σε πήκτωµα αγαρόζης 0.9%. (1.µάρτυρας 

λxHindIII+EcoRI 2. τµήµα DNA µήκους 600bp) 

 

Παρατηρήθηκε µοναδική ζώνη µήκους 600bp και  ακολουθήθηκαν διαδικασίες 

αποµόνωσης, κλωνοποίησης και προσδιορισµού της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής δοµής 

όπως περιγράφηκαν παραπάνω. H εισαγωγή της αλληλουχίας στις βάσεις δεδοµένων του 

ΝCBI , µε χρήση του λογισµικού BLAST (Eικ.4), έδειξε ποσοστά οµολογίας µε τις C-

type λεκτίνες των ιχθύων Anguilla japonica (40%), Cyprinus carpio (40%) και 

Gymnothorax flavimarginatus (43%) καθώς και του φιδιού Echidna delicatula (47%) 

πιστοποιώντας ότι επρόκειτο για την νουκλεοτιδική αλληλουχία του 3΄άκρου του 

γονιδίου που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη ΜBL στην πέστροφα. Στο τµήµα αυτό 

αναγνωρίστηκαν τµήµα της κωδικοποιούσης περιοχής του γονιδίου που αντιστοιχεί σε 

←  600bp 
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τµήµα της πρωτεΐνης µήκους 62aa καθώς και η 3΄µη-µεταφράσιµη περιοχή του γονιδίου 

µήκους 422bp.  

 

>gi|27530675|dbj|BAC54021.1|   C-type lectin 2 [Anguilla japonica] 
          Length = 163 
 
 Score = 53.5 bits (127), Expect = 3e-06 
 Identities = 21/52 (40%), Positives = 30/52 (57%) 
 Frame = +3 
 
Query: 33  SDGSRFDYTNWDTDEPNNAGEGEDCLHMNAASAKLWFDVPCEWKFASLCSRR 188 
           SDGS  D+T WD+ +P+N    EDC+H N    K W D+ C   +  +C+ R 
Sbjct: 106 SDGSAVDFTTWDSKQPDNWQGNEDCVHANVPEQKNWNDMSCSESYRFICALR 157 

 
 
Εικ. 4: Στοίχιση της συναγόµενης αµινοξικής αλληλουχίας µε βάση το λογισµικό BLAST των 

βάσεων δεδοµένων του NCBI σε σχέση µε την αµινοξική αλληλουχία  της C-type lectin 2 του τελεόστεου 
Anguilla japonica 

 

 

 

1.Γ. Προσδιορισµός της πλήρους νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του cDNA του 

γονιδίου  MBL-1 στην πέστροφα 

Στην εικόνα 5 απεικονίζεται σχηµατικά η πορεία κλωνοποίησης και στοιχεία της  

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του cDNA του γονιδίου της ΜΒL (το οποίο στο εξής θα 

χαρακτηρίζεται ως MBL-1).  Στην αλληλουχία του cDNA αναγνωρίστηκε τµήµα της 

5΄µη-µεταφράσιµης περιοχής µήκους 24bp, ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης που αντιστοιχεί 

σε συναγώµενη αµινοξική αλληλουχία 185aa (εκ των οποίων τα 18 πρώτα αµινοξέα 

αντιστοιχούν σε πεπτίδιο έκκρισης) και 3΄µη-µεταφράσιµης περιοχής µήκους 423bp που 

περιλαµβάνει δύο χαρακτηριστικές θέσεις πολυαδενυλίωσης και µία poly(A) oυρά. 

Η πλήρης νουκλεοτιδική αλληλουχία του cDNA του γονιδίου ΜΒL στην 

ιριδίζουσα πέστροφα, µεγέθους 1002bp (Eικ.6), κατεχωρήθη στην διεθνή βάση 

δεδοµένων GenBank µε ταυτότητα αναγνώρισης AF363271(Zarkadis & 

Nikolakopoulou) (Εικ. 6) 
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Εικ. 5: Α. Σχηµατική απεικόνιση της πορείας κλωνοποίησης και στοιχείων της πλήρους 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του cDNA του γονιδίου TMBL-1 της πέστροφας. Β. Σχηµατική απεικόνιση 
των επιµέρους περιοχών του γονιδίου ΤΜΒL-1.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6: Καταχώρηση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του cDNA του γονιδίου MBL-1 της 

πέστροφας στην Gene Bank του NCBI 

 

 

 

 

 

 
 
AF363271. Oncorhynchus myki...[gi:20385162]  

 

LOCUS AF363271 1002 bp mRNA linear VRT 02-MAY-2002  
DEFINITION Oncorhynchus mykiss C-type mannose-binding lectin (MBL) mRNA, complete 
cds.  
ACCESSION AF363271  
VERSION AF363271.1 GI:20385162  
KEYWORDS . SOURCE Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)  
ORGANISM Oncorhynchus mykiss Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; 
Euteleostomi;  
Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Euteleostei; Protacanthopterygii; Salmoniformes; 
Salmonidae; Oncorhynchus.  
REFERENCE 1 (bases 1 to 1002) AUTHORS Zarkadis,I.K. and Nikolakopoulou,K.  

5΄ ATG  TAG 

1bp 1002bp 

3΄ UTR (423bp) 5΄ UTR (24bp) 

Ο.R.F (555bp) 

Signal peptide (54bp) 

A 

B 

 MBLF1 

MBLR1 

MBL-1 
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Εικ. 7: Πλήρης νουκλεοτιδική και συναγώµενη αµινοξική αλληλουχία του cDNA του γονιδίου 

MBL-1  στην πέστροφα. 

 

 

 

 

                              
                               M   E   K   L   A   I   L   L   L   L   S   A    
   1 cttctctgacaggaaaagattacc atg gag aag ttg gcc atc ctt ctg ctt ctg agt gct 
 
      S   I   A   L   G   D   A   N   L   T   Q   L   L   G   L   E   P   L     
  61 tcc att gca ctg ggc gat gca aac ctg acc cag ctg ctt ggt tta gaa ccc tta  
 
      L   K   T   K   V   E   Q   T   T   P   E   A   Q   V   E   A   V   Q     
 115 ctg aag act aag gtg gaa cag act act cct gag gct cag gtg gaa gca gtg cag  
 
      E   G   I   K   E   G   S   C   P   S   D   W   Y   T   Y   G   S   H     
 169 gag ggg ata aag gaa ggt tcg tgt ccc tca gac tgg tac aca tat gga tca cac 
  
      C   F   K   F   V   S   I   Q   Q   S   F   V   D   S   E   Q   N   C     
 223 tgt ttc aag ttt gtc agc att cag caa tca ttc gta gat tcg gag caa aac tgt 
  
      L   A   L   G   G   N   L   A   S   V   H   S   L   L   E   Y   Q   F     
 277 ttg gca ctt ggt gga aac cta gca tcc gtg cat agc ctt tta gag tac cag ttt  
 
      M   Q   A   L   T   K   D   A   N   G   H   L   H   S   T   W   L   G     
 331 atg caa gca ctg aca aag gat gcc aat ggc cac cta cat agc acc tgg ctt gga  
 
      G   F   D   A   I   K   E   G   T   W   M   W   S   D   G   S   R   F     
 385 ggt ttt gat gca atc aag gag ggc aca tgg atg tgg tca gat ggg tcc aga ttt  
 
      D   Y   T   N   W   D   T   D   E   P   N   N   A   G   E   G   E   D     
 439 gat tac act aac tgg gac acc gat gag ccc aat aat gct gga gaa gga gag gac 
  
      C   L   H   M   N   A   A   S   A   K   L   W   F   D   V   P   C   E     
 493 tgt ctg cat atg aac gct gca agt gcg aag ctc tgg ttt gac gtg ccc tgt gag 
  
      W   K   F   A   S   L   C   S   R   R   M   *                             
 547 tgg aag ttt gca tct ctc tgt tcc aga aga atg tag gctcagaaacgccacagctacttc 
 
 607 acctccacctccaggggtcaacagtctacacttcaataatcaaaccaagatctgccactcactgcagctcac 
 
 679 caacatgacaagtaaaacctgtattcaccaaaaaaagccagccacctatctaataattagctaacgagccat 
 
 751 atccaacagttacaaataatgacagaggaatttacaagaaacagcaaacagaaaacatgtagctatcgaaga 
 
 823 aacagtctttgaagctcaatgcagacttttatactaagtcattatctgctgttagctagctactgtttaggt 
 
 895 aggctaacatttcaggttaactaacattagctaagcttgtgatgaaactgtgtgatgttgctattctgcttt 
 
 967 tgaaaataaagtctttactacaaaaaataaaaaaaa  

C-type lectin domain signature 

Mannose- binding site 

Signal peptide 
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2. Μελέτη του γονιδίου ΜΒL-1 στο επίπεδο του  γονιδιώµατος της 

πέστροφας (Ανάλυση κατά Southern)  
 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί και αναλυθεί η παρουσία του γονιδίου ΜΒL-1 στο 

γονιδίωµα της πέστροφας αποµονώθηκε DNA ήπατος πέστροφας. 10µg γονιδιωµατικού 

DNA υπέστησαν κατάτµηση µε τα ένζυµα περιορισµού HincII, HindIII, PstI 

(12units/µg). Για τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν δεν υπάρχουν θέσεις αναγνώρισης 

στο cDNA του γονιδίου της ΜΒL (γεγονός που όµως δεν αποκλείει την ύπαρξη θέσεων 

κατάτµησης στις αλληλουχίες των εσωνίων που τυχόν παρεµβάλλονται). Μετά από 

ολονύκτια κατάτµηση του DNA  στους 37ο C, ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

αγαρόζης 0.8%  (Eικ.8) και µεταφορά σε µεµβράνη Zeta-probe. H µεµβράνη 

σταθεροποιήθηκε µε ξήρανση στους 80ο C και υβριδοποιήθηκε µε τον ραδιενεργά 

σηµασµένο ανιχνευτή. Η υβριδοποίηση πραγµατοποιήθηκε κάτω από αυστηρές 

συνθήκες στους 65ο  C για 16h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Εικ. 8. Α. Ηλεκτροφόρηση γονιδιωµατικού DNA πέστροφας σε πήκτωµα αγαρόζης 0.8%. Β. 
Ανάλυση κατά Southern του γονιδιωµατικού DNA πέστροφας. Σαν ανιχνευτής χρησιµοποιήθηκε τµήµα 
του  γονιδίου ΜBL-1.  

 

1,3kb 

2,0kb 

3,5kb 

20kb 

1         2       3       4 2            3          4

1: λ x HindII/EcoRI 
2:HincII 
3:HindIII 
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Ως ανιχνευτής χρησιµοποιήθηκε το τµήµα του cDNA του γονιδίου ΜΒL-1 

µήκους 400bp, που αντιστοιχεί στο 5’ άκρο του µορίου (όπως περιγράφεται στην 

ενότητα 1.1). Μετά την επώαση η µεµβράνη εκπλύθηκε, εκτέθηκε σε φιλµ 

αυτοραδιογραφίας και η εµφάνιση του φιλµ έγινε µετά από 11 ηµέρες έκθεσης.  

Παρατηρήθηκε πως µόνο ένα θετικό σήµα αντιστοιχεί στο ένζυµο ΗincII, ενώ 

τρία θετικά σήµατα αντιστοιχούν στα ένζυµα HindIII και PstI. Η παρουσία µοναδικού 

θετικού σήµατος στο γονιδιωµατικό DNA που υπέστη κατάτµηση µε το ένζυµο ΗincII, 

και που φαίνεται  να έρχεται σε αντίθεση µε την ύπαρξη πολλαπλών αντιγράφων για το 

γονιδιο ΜΒL, υπόθεση που υποστηρίζεται από την παρούσα εργασία,  θα µπορούσε να 

εξηγηθεί λόγω του οριακού σκορ ταυτοσηµίας (της τάξεως του 83%) του ανιχνευτή στα 

δύο αντίστοιχα τµήµατα των 2 γονιδίων ΜΒL της πέστροφας.  

 

3. Μελέτη της ιστικής έκφρασης, σε επίπεδο mRNA, του γονιδίου 

MBL-1 στην πέστροφα 
 

3.Α. Ανάλυση northen blot 

Προκειµένου να µελετηθεί η ιστική έκφραση του γονιδίου MBL-1, που 

κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη MBL στην πέστροφα, αποµονώθηκε ολικό mRNA από 

εγκέφαλο, έντερο, νεφρό, ήπαρ και σπλήνα πέστροφας. 10µg από κάθε RNA 

ηλεκτροφορήθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα φορµαµιδίου-αγαρόζης 1%  (Εικ. 9) και 

ακολούθως µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη Zeta-probe. H υβριδοποίηση πραγµατοποιήθηκε 

µε ραδιενεργά σηµασµένο ανιχνευτή, υπό αυστηρές συνθήκες, στους 43ο C για 16 ώρες. 

Ως ανιχνευτής χρησιµοποιήθηκε το τµήµα του cDNA του γονιδίου της ΜΒL µήκους 

400bp, που αντιστοιχεί στο 5’ άκρο του µορίου (όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.1). 

Εν συνεχεία, η µεµβράνη εκπλύθηκε και εκτέθηκε σε φιλµ αυτοραδιογραφίας για 3 

ηµέρες. (Εικ. 9).  

Παρατηρήθηκε αποκλειστική έκφραση του γονιδίου στο ήπαρ πέστροφας όπου 

αναγνωρίζεται µια ζώνη RNA της τάξεως των 1000bp, ενώ δεν διαπιστώνεται έκφραση 

σε άλλους ιστούς.  
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Εικ.9 Α. Ηλεκτροφόρηση ολικού RNA σε αποδιατακτικό πήκτωµα αγαρόζης-φορµαµιδίου 1%. 

Β. H ανάλυση northern blot του γονιδίου MBL-1.  

 

3.Β. Ανάλυση RT-PCR  

Στοχεύοντας στην ανάλυση της ιστικής έκφρασης του γονιδίου MBL-1 στην 

πέστροφα µε µια περισσότερο ευαίσθητη µέθοδο, 1ng  ολικού mRNA από εγκέφαλο, 

έντερο, καρδιά, ήπαρ και σπλήνα πέστροφας αποµονώθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν σε 

αντίδραση RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction). Ο νοηµατικός 

εκκινητής MBLF2: 5΄-CATCATAGATGCAAACCTGACCCAG-3΄ και ο 

αντινοηµατικός εκκινητής ΜΒLR2: 5΄-ATACTCGAGCATTCTTCTGGAACAGAG-3΄ 

σχεδιάστηκαν ώστε να δίνουν ένα προϊόν µεγέθους 501bp, που αντιστοιχεί στο ανοικτό 

πλαίσιο ανάγνωσης του γονιδίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του πεπτιδίου έκκρισης. Σαν 

εσωτερικός µάρτυρας, για την εκτίµηση της ποσότητας και της ποιότητας των RNAs, 

χρησιµοποιήθηκε η ενίσχυση του mRNA του γονιδίου της β-ακτίνης για το οποίο 

σχεδιάστηκαν ο νοηµατικός εκκινητής Αctin-F: 5΄-CACCTTCTACAATGAGCTGC- 3΄ 

και ο αντινοηµατικός εκκινητής Actin-R: 5΄-AGGCAGCTCGTAGCTCTTCT-3΄, οι 

οποίοι σε συνδυασµό δίνουν προϊόν µεγέθους 371bp. Τα δύο ζεύγη των εκκινητών 

χρησιµοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε αντιδράσεις RT-PCR, µε µήτρα ολικό RNA, µε βάση 

το παρακάτω πρόγραµµα: 50ο C (30min), 30 κύκλοι  [95ο C (15min), 94ο C (1min), 56ο C 

28s rRNA 

18s rRNA 

1000 bp 

1: Εγκέφαλος 
2: Έντερο 
3: Νεφρός 
4: Ήπαρ 
5: Σπλήνα 
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(1min), 72ο C (1min)] και τελική επιµήκυνση στους 72ο C για 10min. Τα προϊόντα της 

αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 2% (Εικ.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 10. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων RT-PCR αντιδράσεων σε πήκτωµα αγαρόζης 2%. Η 

ενίσχυση του mRNA του  γονιδίου της β- ακτίνης χρησιµοποιήθηκε σαν εσωτερικός µάρτυρας της 
αντίδρασης. 

 
 

Από τα αποτελέσµατα παρατηρείται πως το γονίδιο της MBL εκφράζεται στο 

ήπαρ και στον σπλήνα. ∆εν παρατηρείται έκφραση σε κανέναν από τους υπόλοιπους 

ιστούς.  

Αξιοσηµείωτη είναι η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων από την µελέτη της 

ιστικής έκφρασης µε ανάλυση northern blot και ανάλυση RT-PCR, που αρχικά θα 

µπορούσε να αποδοθεί στην αυξηµένη ευασθησία της RT-PCR. Τα αποτελέσµατα όµως 

που ακολουθούν καταδεικνύουν πως στην σπλήνα της πέστροφας εκφράζεται µια 

δεύτερη µορφή του γονιδίου που κωδικοποιεί για µια νέα ΜΒL πρωτεΐνη. Για την µορφή 

αυτή του γονιδίου στο εξής θα χρησιµοποιείται ο συµβολισµός ΜΒL-2. Το τµήµα του 

γονιδίου MBL-1, που χρησιµοποιήθηκε ως ανιχνευτής στην ανάλυση Νorthern blot 

παρουσιάζει µόνον 83.39% ταυτοσηµία, σε επίπεδο νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, µε το 

αντίστοιχο τµήµα του γονιδίου MBL-2, γεγονός που πιθανώς εξηγεί την µη ανίχνευσή 

του µε την µέθοδο  ανάλυσης northern blot. Αντίθετα, οι θέσεις του γονιδίου ΜΒL-1 που 

αποτέλεσαν οδηγό για τον σχεδιασµό των εκκινητών ΜΒLF2 και MBLR2, οι οποίοι και 

χρησιµοποιήθηκαν στις αντιδράσεις RT-RCR, παρουσιάζουν 100% οµολογία και στις 

δύο µορφές του γονιδίου (MBL-1 και MBL-2). 

MBL 
β-ακτίνη 

1 2 3 4 5 6 7

1. λ x pvuII  
2. Εγκέφαλος 
3. Έντερο 
4. Καρδιά 
5. Νεφρός 
6. Ήπαρ 
7. Σπλήνας 
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4. Κλωνοποίηση του cDNA του γονιδίου MBL-2 στην ιριδίζουσα 

πέστροφα 

 
4.Α. Κλωνοποίηση του ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου ΜΒL-2 

Στοχεύοντας στην αποµόνωση του γονιδίου MBL-2 που εκφράζεται στον σπλήνα 

της πέστροφας, το προϊόν της αντίδρασης RT-PCR, µε µήτρα ολικό RNA σπλήνα και 

εκκινητές MBLF2 και MBLR2, αποµονώθηκε από πήκτωµα αγαρόζης χαµηλού σηµείου 

τήξεως 2% (Εικ.10). Το προϊόν, µετά από αντίδραση συνδετάσης, αποτέλεσε το ένθετο 

DNA πλασµιδικού οχήµατος pGEM-T Easy µε το οποίο µετασχηµατίστηκαν βακτηριακά 

κύτταρα E.coli του στελέχους DH5a.  

Aκολούθησε προσδιορισµός της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής δοµής του 

προϊόντος των 504bp µε την µέθοδο προσδιορισµού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 

κατά Sanger, χρησιµοποιώντας εκκινητές universal Μ13F: 5΄-TGTAAAACGGCCAGT- 

3΄ και M13R 5΄-GAAACAGCTATGACCATG- 3΄. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

έγινε µε το λογισµικό BLAST των βάσεων δεδοµένων του NCBI (Εικ.11)  

 

 

>gi|20385163|gb|AAM21196.1|   C-type mannose-binding lectin [Oncorhynchus 
mykiss] 
          Length = 185 
 
 Score =  296 bits (758), Expect = 1e-79 
 Identities = 139/168 (82%), Positives = 150/168 (89%) 
 Frame = +1 
 
Query: 1   DANLTQLLGLEPLLKTEVEQTPPVGAQVAAVQQGTKEMSCPSDWHPYGSRCFRFVSIPQS 180 
           DANLTQLLGLEPLLKT+VEQT P  AQV AVQ+G KE SCPSDW+ YGS CF+FVSI QS 
Sbjct: 18  DANLTQLLGLEPLLKTKVEQTTPE-AQVEAVQEGIKEGSCPSDWYTYGSHCFKFVSIQQS 76 
 
Query: 181 WSDSEQNCLALGGNLASVNNLLEYQFMQALTKNTNGHLPDTWIGGFDAVKEGLWMWSDGS 360 
           + DSEQNCLALGGNLASV++LLEYQFMQALTK+ NGHL  TW+GGFDA+KEG WMWSDGS 
Sbjct: 77  FVDSEQNCLALGGNLASVHSLLEYQFMQALTKDANGHLHSTWLGGFDAIKEGTWMWSDGS 136 
 
Query: 361 RFDYTNWNTGEPNNAGEGEDCLQMNAASEKLWFDVPCEWKFTSLCSRR 504 
           RFDYTNW+T EPNNAGEGEDCL MNAAS KLWFDVPCEWKF SLCSRR 
Sbjct: 137 RFDYTNWDTDEPNNAGEGEDCLHMNAASAKLWFDVPCEWKFASLCSRR 184 

 
 
Εικ. 11: Στοίχιση της συναγόµενης αµινοξικής αλληλουχίας µε βάση το λογισµικό BLAST των 

βάσεων δεδοµένων του NCBI σε σχέση µε την αµινοξική αλληλουχία του  MBL-1 της πέστροφας 
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Το ένθετο DNA έδειξε ταυτοσηµία της τάξεως του 82% µε το αντίστοιχο τµήµα 

του MBL-1. Τα αποτελέσµατα οδηγούν στο συµπέρασµα πως στον σπλήνα της 

πέστροφας εκφράζεται µια άλλη µορφή του γονιδίου της MBL, που στο εξής θα 

αναφέρεται ως MBL-2.  

 

4.Β. Κλωνοποίηση των  5΄ και 3΄ άκρων του cDNA του γονιδίου MBL-2 

Για την εύρεση της πλήρους νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου TMBL-2 

πραγµατοποιήθηκε διαλογή cDNA βιβλιοθήκης σπλήνα πέστροφας. Προετοιµάστηκαν 

κύτταρα Ε.coli του στελέχους Υ1090 ώστε να είναι δεκτικά στην µόλυνση µε φάγους. 

Για την διαλογή της βιβλιοθήκης επιστρώθηκαν 180.000 βακτηριοφάγοι σε 15 τρυβλία 

θρεπτικού υλικού SOB, παρουσία αµπικιλλίνης. Μετά από ολονύκτια επώαση, 

πραγµατοποιήθηκε µεταφορά του φαγικού DNA σε διπλά φίλτρα, τα οποία υπέστησαν 

κατεργασία αποδιάταξης και µονιµοποίησης. Ακολούθησε υβριδοποίηση µε ραδιενεργά 

σηµασµένο ανιχνευτή, µήκους 504bp, o οποίος αντιστοιχεί στο ανοικτό πλαίσιο 

ανάγνωσης του γονιδίου MBL-2 (χωρίς το σήµα έκκρισης). Τα φίλτρα υβριδοποιήθηκαν 

στους 65oC  για 16h και εκτέθηκαν σε φιλµ αυτοραδιογραφίας.  

Κατά την πρώτη διαλογή της βιβλιοθήκης επιλέχθηκαν 16 θετικοί κλώνοι, οι 

οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για µόλυνση βακτηριακών κυττάρων. Τα φίλτρα, στα οποία 

έγινε η µεταφορά του φαγικού DNA, υβριδοποιήθηκαν µε τον ίδιο ραδιενεργά 

σηµασµένο ανιχνευτή. Κατά την δεύτερη διαλογή, επιλέχθηκαν 10 θετικοί κλώνοι.   

Για την διαλογή του επιθυµητού κλώνου, που περιέχει το γονίδιο ΜΒL-2 

πραγµατοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR µε µήτρα ανασυνδυασµένους φάγους από 

µοναδικές αποικίες. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν ειδικοί εκκινητές για τα γονίδια 

MBL-1 και ΜΒL-2.  

O νοηµατικός εκκινητής MBLF3 5΄-GCTTCCATGGGAA 

TGCAAACCTGACCCAG-3΄ και ο αντινοηµατικός εκκινητής ΜΒLR3: 5΄-

ΑΑCCTGAAATGTTAGCCTACC-3΄ σχεδιάστηκαν να είναι ειδικοί για το γονίδιο 

ΜΒL-1, αφού τα τελικά 3΄νουκλεοτίδια τους είναι διαφορετικά στο MBL-2. 

Αντιστοίχως,  ο νοηµατικός εκκινητής ΜΒLF4: 5΄-ACCAATGGCCACTTACCTGAT-3΄ 

και ο αντινοηµατικός εκκινητής ΜBLR4: 5΄-AGGTAATGGTGAGCTGCAGTGAG-3΄ 

σχεδιάστηκαν να είναι ειδικοί για το γονίδιο MBL-2.  
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Τα δύο ζεύγη των εκκινητών, µαζί µε τους εκκινητές MBLF2/MBLR2, 

χρησιµοποιήθηκαν σε αντιδράσεις PCR για την διαλογή των φαγικών κλώνων. Ως µήτρα 

χρησιµοποιήθηκαν ανασυνδυασµένοι φάγοι από µοναδικές πλάκες, ενώ το πρόγραµµα 

της αντίδρασης ήταν: 95o C (5 min), 30 κύκλοι  [95ο C (1min), 54ο C (1min), 72ο C 

(1min)] και τελική επιµήκυνση στους 72ο C για 10min. Τα αποτελέσµατα των 

αντιδράσεων αναλύθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5% (Εικ.12) 

  
Εικ. 12. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR µε µήτρα ανσσυνδυασµένους φάγους των 10 θετικών 

κλώνων. Για κάθε κλώνο χρησιµοποιήθηκαν τρία ζεύγη εκκινητών (MBLF2/MBLR2, MBLF3/MBLR3, 

MBLF4/MBLR4)  σε διαφορετικές αντιδράσεις ενώ τα προϊόντα αναλύθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5% 

 

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται πως όλοι οι κλώνοι περιέχουν γονίδιο ΜΒL, όµως 

µόνο οι κλώνοι  3,6,7,9 περιέχουν το γονίδιο MBL-2.  

Ο κλώνος 6 επιλέχθηκε και αποτέλεσε µήτρα DNA σε αντίδραση PCR µε τους 

εκκινητές universal λgt11F/λgt11R και πρόγραµµα: 95o C (5 min), 30 κύκλοι [95ο C 

(1min), 54ο C (1min), 72ο C (1min)], και τελική επιµήκυνση στους 72ο C για 10min. Το 

προϊόν κατάλληλου µεγέθους επιλέχθηκε και αποτέλεσε ένθετο DNA πλασµιδικού 

οχήµατος pGEM-T Easy, µε το οποίο µετασχηµατίστηκαν βακτηριακά κύτταρα E.coli 

του στελέχους DH5a.  

  7                 8             9                10             

1            2             3          4            5            6
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Aκολούθησε προσδιορισµός της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής δοµής του 

προϊόντος των ~750bp µε την µέθοδο προσδιορισµού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 

κατά Sanger, χρησιµοποιώντας εκκινητές universal Μ13F: 5΄- TGTAAAACGGCCAGT 

-3΄ και M13R 5΄-GAAACAGCTATGACCATG-3΄. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

έγινε µε το λογισµικό BLAST των βάσεων δεδοµένων του NCBI και έδειξε πως 

επρόκειτο για ολόκληρη την νουκλεοτιδική αλληλουχία του cDNA του γονιδίου MBL-2 

(Εικ.13).  

>gi|20385163|gb|AAM21196.1|   C-type mannose-binding lectin [Oncorhynchus 
mykiss] 
          Length = 185 
 
 Score =  296 bits (758), Expect = 3e-79 
 Identities = 141/186 (75%), Positives = 152/186 (81%) 
 Frame = +1 
 
Query: 22  MEKXXXXXXXXXXXXXXXXNLTQLLGLEPLLKTEVEQTPPVGAQVAAVQQGTKEMSCPSD 201 
           MEK                NLTQLLGLEPLLKT+VEQT P  AQV AVQ+G KE SCPSD 
Sbjct: 1   MEKLAILLLLSASIALGDANLTQLLGLEPLLKTKVEQTTPE-AQVEAVQEGIKEGSCPSD 59 
 
Query: 202 WHPYGSRCFRFVSIPQSWSDSEQNCLALGGNLASVNNLLEYQFMQALTKNTNGHLPDTWI 381 
           W+ YGS CF+FVSI QS+ DSEQNCLALGGNLASV++LLEYQFMQALTK+ NGHL  TW+ 
Sbjct: 60  WYTYGSHCFKFVSIQQSFVDSEQNCLALGGNLASVHSLLEYQFMQALTKDANGHLHSTWL 119 
 
Query: 382 GGFDAVKEGLWMWSDGSRFDYTNWNTGEPNNAGEGEDCLQMNAASEKLWFDVPCEWKFTS 561 
           GGFDA+KEG WMWSDGSRFDYTNW+T EPNNAGEGEDCL MNAAS KLWFDVPCEWKF S 
Sbjct: 120 GGFDAIKEGTWMWSDGSRFDYTNWDTDEPNNAGEGEDCLHMNAASAKLWFDVPCEWKFAS 179 
 
Query: 562 LCSRRM 579 
           LCSRRM 
Sbjct: 180 LCSRRM 185 

 
Εικ. 13. Στοίχιση της συναγόµενης αµινοξικής αλληλουχίας του MBL-2, µε βάση το λογισµικό 

BLAST των βάσεων δεδοµένων του NCBI, σε σχέση µε την αµινοξική αλληλουχία του  MBL-1 

 

4.Γ. Προσδιορισµός της πλήρους νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του cDNA του 

γονιδίου  MBL-2  στην πέστροφα.  

Στην εικόνα 14 απεικονίζεται σχηµατικά η πορεία κλωνοποίησης και στοιχεία  

της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του cDNA του γονιδίου MBL-2.  Στην αλληλουχία του  

cDNA αναγνωρίστηκε τµήµα της 5΄µη-µεταφράσιµης περιοχής µήκους 21bp, ανοικτό 

πλαίσιο ανάγνωσης που αντιστοιχεί σε συναγόµενη αµινοξική αλληλουχία 186aa (εκ των 

οποίων τα 18 πρώτα αµινοξέα αντιστοιχούν σε πεπτίδιο έκκρισης) και 3΄µη-µεταφράσιµη 

περιοχή µήκους 160bp. 
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Εικόνα 14: Α. Σχηµατική απεικόνιση της παρείας κλωνοποίησης και στοιχείων της πλήρους 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του cDNA του γονιδίου MBL-2 της πέστροφας. Β. Σχηµατική απεικόνιση 

των επιµέρους περιοχών του γονιδίου MBL-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5΄ ATG  TAG 

1bp 744bp 

3΄ UTR (160bp) 5΄ UTR (21bp) 

Ο.R.F (558bp) 

Signal peptide (54bp) 

A 

B 

 

MBL-2 

RT-PCR 

λgt11 library 

                           
        Signal peptide 

      M  E  K  L  A  V  L  L  L  L  S  A  A  I  A  L  G     
  1 ctctgacaggaaaagattaccatggagaagttggccgtccttctgcttctgagtgctgccattgcactgggc 
 
     D  A  N  L  T  Q  L  L  G  L  E  P  L  L  K  T  E  V  E  Q  T  P  P  V     
 73 gacgcaaacctgacccagctgcttggtttagaacccttactgaagactgaggtggaacagactcctcctgtc 
 
     G  A  Q  V  A  A  V  Q  Q  G  T  K  E  M  S  C  P  S  D  W  H  P  Y  G     
145 ggggctcaggtagcagcagtacagcaggggacaaaggaaatgtcatgtccctcagactggcacccatatgga 
 
     S  R  C  F  R  F  V  S  I  P  Q  S  W  S  D  S  E  Q  N  C  L  A  L  G     
217 tcacgctgtttcaggtttgtcagcattccgcagtcatggtcagattctgagcaaaactgtttggcacttggt 
 
     G  N  L  A  S  V  N  N  L  L  E  Y  Q  F  M  Q  A  L  T  K  N  T  N  G     
289 ggaaacctagcatccgtgaataaccttttagagtaccagttcatgcaagcactaacaaagaataccaatggc 
 
     H  L  P  D  T  W  I  G  G  F  D  A  V  K  E  G  L  W  M  W  S  D  G  S     
361 cacttacctgatacctggattggaggttttgatgcagtcaaggagggcttatggatgtggtcagatgggtcc 
       Mannose binding site 
     R  F  D  Y  T  N  W  N  T  G  E  P  N  N  A  G  E  G  E  D  C  L  Q  M     
433 agatttgactacactaactggaacactggtgagcccaataacgctggagaaggagaggactgtctgcagatg 
C-type lectin domain signature 
     N  A  A  S  E  K  L  W  F  D  V  P  C  E  W  K  F  T  S  L  C  S  R  R     
505 aacgctgcaagtgagaagctctggttcgacgtgccctgtgagtggaagtttacatctctctgttccagaaga 
 
     M  *                                                                       
577 atgtaggctaggaaatgacccagccacttcacctctcacctccaggggtcaacagtctacttcacctctcac 
 
649 ctccaggggtcaacagtctacacttcaatactcaaaccaagatctgtcactcactgcagctcaccattacct 
 
721 aagcttgtgatgaaactgtgtga  
 
Εικ. 15: Πλήρης νουκλεοτιδική και συναγώµενη αµινοξική αλληλουχία του cDNA του γονιδίου MBL-2 
στην πέστροφα.  
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5. ∆ιαφορική ιστική έκφραση των γονιδίων ΜΒL-1 και ΜΒL-2 
 

Με σκοπό την µελέτη της πιθανής διαφορικής ιστικής έκφρασης των γονιδίων 

MBL-1 και ΜΒL-2, 10ng  ολικού mRNA από  ήπαρ και σπλήνα πέστροφας 

αποµονώθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν σε αντίδραση RT-PCR (Reverse Transcriptase-

Polymerase Chain Reaction). O νοηµατικός εκκινητής MBLF3 5΄-GCTTCCATGGGAA 

TGCAAACCTGACCCAG-3΄ και ο αντινοηµατικός εκκινητής ΜΒLR3: 5΄-

ΑΑCCTGAAATGTTAGCCTACC-3΄ σχεδιάστηκαν να είναι ειδικοί για το γονίδιο 

ΜΒL-1, αφού τα τελικά 3΄νουκλεοτίδια τους είναι διαφορετικά στο MBL-2. 

Αντιστοίχως,  ο νοηµατικός εκκινητής ΜΒLF4: 5΄-ACCAATGGCCACTTACCTGAT-3΄ 

και ο αντινοηµατικός εκκινητής ΜBLR4: 5΄-AGGTAATGGTGAGCTGCAGTGAG-3΄ 

σχεδιάστηκαν να είναι ειδικοί για το γονίδιο MBL-2. Σαν εσωτερικός µάρτυρας, για την 

εκτίµηση της ποσότητας και της ποιότητας των RNAs, χρησιµοποιήθηκε η ενίσχυση του 

mRNA του γονιδίου της β-ακτίνης για το οποίο σχεδιάστηκαν ο νοηµατικός εκκινητής 

Αctin-F: 5΄-CACCTTCTACAATGAGCTGC-3΄ και ο αντινοηµατικός εκκινητής Actin-

R: 5΄-AGGCAGCTCGTAGCTCTTCT-3΄, οι οποίοι σε συνδυασµό δίνουν προϊόν 

µεγέθους 371bp. Tα προϊόντα της αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 

1% (Εικ.16) 

                              Ήπαρ                                               Σπλήνας 

                       MBL-1       MBL-2             MBL-1       MBL-2 

   
Εικ. 16. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων RT-PCR αντιδράσεων σε πήκτωµα αγαρόζης 1%. Η ενίσχυση του 

mRNA του γονιδίου της β-ακτίνης χρησηµοποιήθηκε σαν εσωτερικός µάρτυρας της αντίδρασης. 

Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν σαφώς πως οι δύο µορφές του γονιδίου της ΜΒL 

στην πέστροφα εκφράζονται σε διαφορετικούς ιστούς. Συγκεκριµένα, η MBL-1 

εκφράζεται στο ήπαρ ενώ η MBL-2 εκφράζεται στον σπλήνα της πέστροφας. 

Ενδιαφέρον θα είχε µία περαιτέρω µελέτη που θα δικαιολογούσε τον λόγο αυτής της 

διαφοροποίησης στα γονίδια ΜΒL.  

 β ακτίνη 
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6. Μελέτη των συναγοµένων αµινοξικών αλληλουχιών των cDNAs 

των γονιδίων MBL-1 και MBL-2 της πέστροφας µε προγράµµατα 

λογισµικού.  

 
Μετά τον προσδιορισµό της πλήρους νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των cDNAs 

των γονιδίων MBL-1 και MBL-2 στην πέστροφα, ακολούθησε η επεξεργασία των 

αλληλουχιών, µε χρήση των λογισµικών PcGene και GeneTool, προκειµένου να 

καθοριστεί το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης και να συναχθούν οι αµινοξικές αλληλουχίες. 

Για το γονίδιο MBL-1 προέκυψε αµινοξική αλληλουχία µήκους 185aa (Εικ.7) (η οποία 

και καταχωρήθηκε στην τράπεζα δεδοµένων GenBank του NCBI µε αριθµό 

ταυτοποίησης ΑΑΜ21196), ενώ για το γονίδιο MBL-2 η συναγόµενη αµινοξική 

αλληλουχία έχει µήκος 186aa (Eικ.15). H ευθυγράµµιση των δύο αλληλουχιών έδειξε 

ταυτοσηµία της τάξεως του 83.73%, διαφέροντας σε µήκος κατά ένα αµινοξύ (Εικ 17). Η 

δύο αλληλουχίες ευθυγραµµίστηκαν και µε αλληλουχίες MBL άλλων οργανισµών (Εικ 

18). Τα σκορ ταυτοσηµίας των δύο πρωτεϊνών µε τις αντίστοιχες άλλων οργανισµών 

(ΠΙΝAKΑΣ 1) είναι σχετικά µικρά, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δείχνουν 

στη περιοχή της CRD περιοχής, σχετικά υψηλό σκορ µε πρωτεΐνες των ανωτέρων 

σπονδυλωτών (πχ. 25% και 27% περίπου µε την ανθρώπινη ΜBL). Οι ευθυγραµµίσεις 

των αλληλουχιών έγιναν µε τo λογισµικό MultiAlign, που βασίζεται  στην µέθοδο του 

hierarchical clustering. 

 

 
TMBL-1   MEKLAILLLLSASIALGDANLTQLLGLEPLLKTKVEQTTPE-AQVEAVQEGIKEGSCPSD 59 
TMBL-2   MEKLAVLLLLSAAIALGDANLTQLLGLEPLLKTEVEQTPPVGAQVAAVQQGTKEMSCPSD 60 
*****:******:********************:****.*  *** ***:* ** ***** 
TMBL-1   WYTYGSHCFKFVSIQQSFVDSEQNCLALGGNLASVHSLLEYQFMQALTKDANGHLHSTWL 119 
TMBL-2   WHPYGSRCFRFVSIPQSWSDSEQNCLALGGNLASVNNLLEYQFMQALTKNTNGHLPDTWI 120 
*:.***:**:**** **: ****************:.************::**** .**: 
TMBL-1   GGFDAIKEGTWMWSDGSRFDYTNWDTDEPNNAGEGEDCLHMNAASAKLWFDVPCEWKFAS 179 
TMBL-2   GGFDAVKEGLWMWSDGSRFDYTNWNTGEPNNAGEGEDCLQMNAASEKLWFDVPCEWKFTS 180 
*****:*** **************:*.************:***** ************:* 
TMBL-1   LCSRRM 185 
TMBL-2   LCSRRM 186****** 
 

Εικ.17. Ευθυγράµµιση της αµινοξικής αλληλουχίας των MBL-1 και MBL-2. Η ταυτοσηµία των 

δύο αλληλουχιών είναι 83.73%. Η ευθυγράµµιση έγινε µε βάση το λογισµικό MultAlign.  
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Εικ 18. Ευθυγράµµιση της αµινοξικής αλληλουχίας των γονιδίων MBL-1 και MBL2  µε γνωστές αλληλουχίες για την MBL διαφόρων
οργανισµών: κυπρίνος (Cuprinus carpio AF227737), goldfish (Cyprinus auratus AF227739), zebrafish (Danio rerio AF227737), όρνιθα (Gallus 
gallus AAB94071), άνθρωπος (Homo sapiens NM000242.1), πίθηκος (Macaca mulatta, MBL-A: AAB48070, MBL-C: AAB48071), ποντικός (Μus 
musculus MBL-A: P39039, MBL-C:P41317), αρουραίος (Rattus norvegicus MBL-A: P19999, MBL-C: P08661), χοίρος (Sus scrofa AF164576), 
αγελάδα (Bos taurus D73408). Η ευθυγράµµιση έγινε µε βάση το λογισµικό MultAlign. Οι αριθµοί µε πράσινο χρώµα αντιστοιχούν σε αµινοξέα 
που εµπλέκονται στην αλληλεπίδραση µε υδατάνθρακες και ιόντα Ca2+ . 

Mannose binding site 
1 2  3 4 5,6 
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Πίνακας 1. Ποσοστά (%) ταυτοσηµίας της αµινοξικής αλληλουχίας των MBL-1 

και MBL-2 µε αντίστοιχες πρωτεΐνες άλλων οργανισµών.  

 Πλήρης πρωτεΐνη 

 (χωρίς το πεπτίδιο έκκρισης) 

CRD περιοχή 

 MBL-1 MBL-2 MBL-1 MBL-2 

chickenMBL 19.1 17.8 25.2 25.2 

humanMBL 22.6 22.9 25.4 27.7 

monkeyMBL-A 19.5 20.3 27.7 26.9 

monkeyMBL-C 20.7 19.8 24.6 26.2 

mouseMBL-A 19.7 21.3 29.2 26.9 

mouseMBL-C 19.5 21.7 28.2 29.2 

ratMBL-A 19.5 21.6 26.2 27.7 

ratMBL-C 19.7 21.4 28.2 27.7 

pigMBL 19.1 19.1 23.8 23.8 

cowMBL 17.4 19.1 23.8 24.6 

 

Ακολούθησε επεξεργασία της αµινοξικής αλληλουχίας µε προγράµµατα 

λογισµικού (SMART, PROSITE, blastp) προκειµένου να διαπιστωθούν τα εσωτερικά 

πρότυπα δοµής που χαρακτηρίζουν τις πρωτεΐνες. Όπως ήταν αναµενόµενο, 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη µιας περιοχής αναγνώρισης υδατανθράκων (CRD) που 

φέρει τη χαρακτηριστική αλληλουχία C-type lectin domain signature (Eικ 19) . 

 

 

 
Εικ. 19.  Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των αµινοξικών αλληλουχιών των MBL-1 (Α) και MBL-2 

(B) µε το λογισµικό blastp της βάσης δεδοµένων του ΝCBI.  

 

A

B
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Μέσα στην ίδια περιοχή αναγνωρίζεται και το µοτίβο EPN (EPN motif) (αριθµοί 

2 και 3 στην εικονα 18), το οποίο είναι γνωστό πως σχετίζεται µε εξειδίκευση της 

δέσµευσης προς συγκεκριµένους υδατάνθρακες σχηµατίζοντας δεσµούς µε την µαννόζη 

παρουσία του δεύτερου Ca2+.  Οι C-type λεκτίνες που φέρουν το µοτίβο αυτό συνεπώς, 

εµφανίζουν εξειδίκευση στη δέσµευση µε την µαννόζη, σε αντίθεση µε εκείνες που 

φέρουν το µοτίβο QPN που εµφανίζουν εξειδίκευση προς την γαλακτόζη. 

Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι οι λεκτίνες που έχουν 

ταυτοποιηθεί µέχρι σήµερα στα Cyprinidae. (Eικ.20) 

Οι θέσεις 1,4,5,6 στην εικόνα 18 καθορίζουν επίσης αµινοξέα σηµαντικά για την 

δέσµευση των υδατανθράκων. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως τα MBL-1 και MBL-2, 

στις θέσεις 1,4 και 6, ακολουθούν το πρότυπο των ανωτέρων σπονδυλωτών, διαφέρουν 

όµως  από αυτά στο αµινοξύ της θέσεως 5.  

 
TroutMBL1       M----EKLAILLLLSASIALGDANLTQLLGL----------------------------- 27 
TroutMBL2       M----EKLAVLLLLSAAIALGDANLTQLLGL----------------------------- 27 
Carp            MALFKLFLGTLLLLQFALQLLDGAEPQNLNCPAYGGVPGTPGHNGLPGRDGRDGKDGAIG 60 
                ----Signal peptide--  N-term part -----Collagen region---                  
 
TroutMBL1       --------------------------------------EPLLKTKVEQTTPE-AQVEAVQ 48 
TroutMBL2       --------------------------------------EPLLKTEVEQTPPVGAQVAAVQ 49 
Carp            PKGEKGESGVSVQGPPGKAGPPGPAGEKGERGPTGSQGSPGSESVLESLKSEIQQLKAKI 120 
                ------- Break -----Collagen region------ -----Neck region  
 
TroutMBL1       EGIKEGSCPSDWYTYGSHCFKFVSIQQSFVDSEQNCLALGGNLASVHSLLEYQFMQALTK 108 
TroutMBL2       QGTKEMSCPSDWHPYGSRCFRFVSIPQSWSDSEQNCLALGGNLASVNNLLEYQFMQALTK 109 
Carp            ATFEKVASVGHFRQVGQKYYITDGVVGTFDQGLKFCKDFGGTMVFPRTSAENQALLKLVV 180 
                ------------ ---------------------------------------------   
 
TroutMBL1       DANGHLHSTWLGGFDAIKEGTWMWSDGSRFDYTNWDTDEPNNAGEGEDCLHMNAASAKLW 168 
TroutMBL2       NTNGHLPDTWIGGFDAVKEGLWMWSDGSRFDYTNWNTGEPNNAGEGEDCLQMNAASEKLW 169 
Carp            SSGLSSKKPYIGVTDRETEGRFVNTEGKQLTFTNWGPGQPDDYKGLQDCGVIEDS--GLW 238 
                -------Carbohydrate recognition domain (CRD)---------------- 
 
TroutMBL1       FDVPCEWKFASLCSRRM- 185 
TroutMBL2       FDVPCEWKFTSLCSRRM- 186 
Carp            DDGSCGDIRPIMCEIDNK 256    
                ----------------->  

 
Εικ.20. Ευθυγράµµιση της αµινοξικής αλληλουχίας των TMBL-1 και TMBL-2 µε την 

αλληλουχία λεκτίνης στον κυπρίνο (Cuprinus carpio AF227737),  στην οποία τονίζεται η έλλειψη 

collagen-like περιοχής στα δύο µόρια της πέστροφας.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα µέχρι σήµερα γνωστά  µόρια MBL χαρακτηρίζονται 

από την ύπαρξη: 

• πεπτιδίου έκκρισης 
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• µιας αµινοτελικής περιοχής, 18-25 καταλοίπων αµινοξέων, που 

περιλαµβάνουν 2-3 συντηρηµένες κυστεΐνες 

• µίας περιοχής που δοµικά οµοιάζει µε το κολλαγόνο (collagen-like 

region), η οποία αποτελείται από 18-21 επαναλήψεις της τριπλέτας Gly-Xaa-Yaa. 

(Στα διάφορα µόρια MBL παρατηρείται µία διακοπή µεταξύ της 6ης-9ης 

επανάληψης.) 

• µιας περιοχής σύνδεσης  µε δοµή α-έλικας (α-helical coiled coil 

neck region ή trimerization domain) που περιλαµβάνει 34 περίπου αµινοξέα 

• και µίας καρβοξυτελικής περιοχής, µήκους περίπου 115 

καταλοίπων αµινοξέων, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η αναγνώριση των 

υδατανθράκων (C-type carhohydrate-recognition domain- CRD). 

Η ευθυγράµµιση, αλλά και η µελέτη, των αµινοξικών αλληλουχιών των MBL-1 

και MBL-2 µε γνωστές αλληλουχίες MBL άλλων οργανισµών (Εικ.18) έδειξε την 

απουσία  collagen–like περιοχής στις πρωτεΐνες της πέστροφας. Η έλλειψη αυτής της 

περιοχής, που είναι σηµαντική για την συγκρότηση του µορίου, έρχεται µεν σε αντίθεση 

µε ότι συµβαίνει στις πρωτεΐνες ανώτερων οργανισµών, συµφωνεί όµως µε την ίδια 

έλλειψη που εµφανίζεται στην MBL-like πρωτεΐνη του ασκιδίου Halosynthia roretzi.  

 

7. ∆ιαµόρφωση φυλογενετικού δέντρου 

 
Με βάση την ευθυγράµµιση των αλληλουχιών των µορίων MBL διαφόρων 

οργανισµών και τις οµολογίες που προέκυψαν σχεδιάστηκε φυλογενετικό δένδρο που 

υποστηρίζει την κοινή προέλευση των γονιδίων MBL από ένα κοινό, προγονικό γονίδιο. 

Τα γονίδια MBL-1 και MBL-2 της πέστροφας είναι πλησιέστερα φυλογενετικά στα 

γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες MBL-A όσων οργανισµών διαθέτουν δύο 

µορφές της ΜΒL πρωτεΐνης. Η ανάλυση έγινε µε το λογισµικό Τree Top- Phylogenetic 

tree prediction, µε βάση τα δεδοµένα ευθυγράµµισης των αµινοξικών αλληλουχίων από 

το  ClustalW και την µέθοδο neighbourjoining. (Eικ.21).  
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Εικόνα 21. Φυλογενετικό δέντρο των γνωστών πρωτεϊνών MBL διαφόρων οργανισµών.  
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Κατά την διάρκεια της εξέλιξης αναπτύχθηκαν στους οργανισµούς δύο βασικοί 

βραχίονες άµυνας στελεχώνοντας το σύστηµα ανοσίας τους, η φυσική ανοσία (innate 

immounity) και  η προσαρµοστική ανοσία (adaptive immunity). Το σύστηµα του 

συµπληρώµατος, το οποίο διαθέτει τρεις οδούς ενεργοποίησης, συµµετέχει τόσο στην 

φυσική όσο και στην προσαρµοστική ανοσία. H κλασσική οδός ενεργοποίησης που 

πυροδοτείται µέσω σχηµατισµού διαλυτών συµπλεγµάτων αντιγόνου–αντισώµατος ή µε 

την σύνδεση αντισώµατος στην επιφάνεια ενός βακτηριακού κυττάρου, αποτελεί βασικό 

συστατικό τόσο της φυσικής όσο και της προσαρµοστικής ανοσίας και έκανε την 

εµφάνιση της µε την εµφάνιση της φυλογενετικής σειράς των γναθοστοµάτων. Οι άλλες 

δύο οδοί, η εναλλακτική και η λεκτινική οδός, βασικά συστατικά της φυσικής ανοσίας, 

συµµετέχουν στην άµυνα των σπονδυλωτών εναντίον των µικροβιακών λοιµώξεων. Η 

εναλλακτική οδός ενεργοποιείται άµεσα από ιούς, βακτήρια, µύκητες ή ακόµη και 

καρκινικά κύτταρα ενώ είναι ανεξάρτητη των αντισωµάτων. Η λεκτινική οδός 

ενεργοποιείται µετά από δέσµευση εξειδικευµένων µορίων σε υδατάνθρακες της 

επιφάνειας των µικροοργανισµών. Οι τρεις οδοί ενεργοποίησης συγκλίνουν στην λυτική 

οδό, η οποία µέσω του σχηµατισµού του  συµπλόκου λύσεως της µεµβράνης (mebrane 

attact complex-MAC) οδηγεί στην οψωνινοποίηση και λύση  των µικροοργανισµών.  

Μελέτες έδειξαν πως τα περισσότερα από τα συστατικά του συµπληρώµατος 

(όπως τα  C3, C5, fB, C7)  εµφανίζουν πολλαπλές ισοµορφές στα ποικιλόθερµα µέσω 

γονιδιακου διπλασιασµού και διαφοροποίησης, σε αντίθεση µε ότι έχει παρατηρηθεί σε 

ανώτερα σπονδυλωτά. Τα ευρήµατα αυτά οδήγησαν στην υπόθεση ότι η αξιοσηµείωτη 

ποικιλοµορφία του συστήµατος του συµπληρώµατος επέτρεψε σε οργανισµούς όπως οι 

τελεόστεοι ιχθύες να διευρύνουν τη φυσική ικανότητα τους για ανοσοαναγνώριση και 

ανοσοαπόκριση. Το γεγονός αυτό υπήρξε καθοριστικό για την επιβίωση των θαλάσσιων 

αυτών οργανισµών, µέσα στο ευµετάβλητο και ιδιαίτερα πλούσιο σε µικροοργανισµούς 

υγρό στοιχείο. 

H πρωτεΐνη MBL (mannose-binding lectin), µια λεκτίνη τύπου-C, παίζει βασικό 

ρόλο στην ενεργοποίηση της λεκτινικής οδού ενώ οι πρωτεΐνες ΜΑSPs (ΜΒL-associated 

serine proteases) είναι τα ένζυµα στα οποία, ακολούθως, βασίζεται η ενεργοποίηση του 

συµπληρώµατος. Η ανθρώπινη ΜΒL είναι µια πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 300-650kDa  

που αποτελείται από 9-18 υποµονάδες µε µοριακό βάρος περίπου 32kDa η καθεµία. 
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Κάθε υποµονάδα αποτελείται από µία αµινοτελική περιοχή πλούσια σε κυστεΐνη, µία 

περιοχή που δοµικά οµοιάζει µε το κολλαγόνο (collagen-like region), η οποία 

αποτελείται από 18-21 επαναλήψεις της τριπλέτας  Gly-Xaa-Yaa (όπου Χ και Υ τυχαία 

αµινοξέα) και µία καρβοξυτελική περιοχή αναγνώρισης υδατανθάκων (CRD). Μέσω της 

CRD, η ΜΒL αναγνωρίζει µαννόζες και Ν-ακετυλογλυκοζαµίνες που είναι κοινές στην 

επιφάνεια µικροοργανισµών όπως  βακτηρίων, µυκήτων, παρασιτικών πρωτοζώων και 

ιών.  

∆ύο µορφές της πρωτεΐνης MBL (ΜΒL-A και MBL-C) έχουν ταυτοποιηθεί στον 

ορό ή στο ήπαρ πολλών θηλαστικών συµπεριλαµβανοµένων του κουνελιού, του πιθήκου, 

του χοίρου, του αρουραίου και του ποντικού. Μέχρι σήµερα, µόνο µία µορφή της 

πρωτεΐνης έχει αποµονωθεί στον άνθρωπο, στην αγελάδα, την όρνιθα και το χοίρο. Στα 

κατώτερα σπονδυλωτά, η οικογένεια Cyprinidae των οστεϊχθύων εµφανίζει µια οµόλογη 

λεκτίνη, που όµως έχει εξειδίκευση στην δέσµευση γαλακτόζης και όχι µαννόζης. 

Προκειµένου να διασαφηνιστεί περαιτέρω η εξελικτική πορεία της λεκτινικής 

οδού του συµπληρώµατος, µελετήθηκε το γονίδιο της πρωτεΐνης ΜΒL στην ιριδίζουσα 

πέστροφα (Oncorhynchus mykiss). Στην παρούσα εργασία ανακοινώνεται η 

κλωνοποίηση και ο χαρακτηρισµός κλώνων cDNA για δύο µορφές  της πρωτεΐνης 

ΜΒL (ΜΒL-1 και MBL-2) στην ιριδίζουσα πέστροφα. Οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες 

των cDNAs συνίστανται, για µεν την MBL-1 από 1002bp, που αντιστοιχεί σε 

συναγώµενη αµινοξική αλληλουχία 185αα, για δε την  MBL-2 από 743bp, που 

αντιστοιχεί σε συναγώµενη αµινοξική αλληλουχία 186αα. H ευθυγράµµιση των δύο 

αλληλουχιών έδειξε µεταξύ τους ταυτοσηµία της τάξεως του 83.73%. Τα σκορ 

ταυτοσηµίας των δύο πρωτεϊνών µε τις αντίστοιχες άλλων οργανισµών είναι σχετικά 

µικρά, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δείχνουν στο επίπεδο της CRD 

περιοχής αξιοσηµείωτη ταυτοσηµία  µε πρωτεΐνες των ανωτέρων σπονδυλωτών (πχ. 28% 

και 27% περίπου µε την ανθρώπινη ΜBL αντίστοιχα). Από την διαµόρφωση 

φυλογενετικού δένδρου φαίνεται να υποστηρίζεται η κοινή προέλευση των γονιδίων 

MBL από ένα κοινό, προγονικό γονίδιο. Τα γονίδια MBL-1 και MBL-2 είναι 

πλησιέστερα φυλογενετικά στα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες MBL-Α όσων 

οργανισµών διαθέτουν δύο µορφές τις πρωτεΐνης. 
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Η ευθυγράµµιση, αλλά και η µελέτη, των αµινοξικών αλληλουχιών των MBL-1 

και MBL-2 µε γνωστές αλληλουχίες MBL άλλων οργανισµών κατέδειξε την παρουσία 

πεπτιδίου έκκρισης (γεγονός που υποστηρίζει την υπόθεση πως πρόκειται για 

εκκρινόµενες πρωτεΐνες), της πλούσια σε κυστεΐνη αµινοτελικής περιοχής και µιας 

περιοχής αναγνώρισης υδατανθράκων (CRD) που φέρει την χαρακτηριστική αλληλουχία 

C-type lectin domain signature. Αξιοσηµείωτη είναι η απουσία  collagen–like περιοχής 

στις πρωτεΐνες MBL-1 και MBL-2 της πέστροφας. Η έλλειψη αυτής της περιοχής, που 

είναι σηµαντική για την συγκρότηση του µορίου, έρχεται µεν σε αντίθεση µε ότι 

συµβαίνει στις πρωτεΐνες ανώτερων οργανισµών, συµφωνεί όµως µε την ίδια έλλειψη 

που εµφανίζεται στην MBL-like πρωτεΐνη του ασκιδίου Halosynthia roretzi. Το γεγονός 

αυτό ίσως να δικαιολογείται από την υπόθεση πως οι υποµονάδες της ΜΒL στα 

εξελικτικά «πρώιµα» µόρια δρούν µεµονωµένα, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στις 

αντίστοιχες πρωτεΐνες των ανώτερων σπονδυλωτών, στις οποίες η παρουσία της 

collagen-like περιοχής, συµµετέχει ενεργά στην συγκρότηση του ενεργού πολυµερούς 

µορίου από περισσότερες της µιας υποµονάδες.  

Η καρβοξυτελική περιοχή αναγνώρισης υδατανδράκων (CRD) και των δύο 

πρωτεϊνών περιλαµβάνει και το µοτίβο EPN (EPN motif), το οποίο είναι γνωστό πως 

σχετίζεται µε την εξειδίκευση της δέσµευσης συγκεκριµένων υδατανθράκων 

σχηµατίζοντας δεσµούς µε την µαννόζη. Το µοτίβο EPN είναι παρών σε όλες τις  

πρωτεΐνες MBL των ανώτερων σπονδυλωτών που έχουν ταυτοποιηθεί.  Οι λεκτίνες C-

type που φέρουν το µοτίβο αυτό συνεπώς, εµφανίζουν εξειδίκευση στη δέσµευση µε την 

µαννόζη, σε αντίθεση µε εκείνες που φέρουν το µοτίβο QPN και εµφανίζουν εξειδίκευση 

προς την γαλακτόζη. Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι οι 

λεκτίνες που έχουν ταυτοποιηθεί µέχρι σήµερα στα Cyprinidae. 

Επιχειρώντας την περαιτέρω µελέτη των γονιδίων MBL-1 και MBL-2, 

διερευνήσαµε την ιστική έκφραση των γονιδίων σε επίπεδο mRNA. Η ανάλυση northern 

blot για το γονίδιο MBL-1 έδειξε την παρουσία ενός mRNA αντιγράφου περίπου 1000 

bp στο ήπαρ της πέστροφας. Ανάλυση RΤ-PCR, στην οποία χρησιµοποιήθηκαν κοινοί 

εκκινητές και για τα δύο µόρια, έδειξε έκφραση της ΜBL τόσο στο ήπαρ όσο και στον 

σπλήνα. Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε ανάλυση RT-PCR στην οποία 

χρησιµοποιήθηκαν εκκινητές εξειδικευµένοι για καθένα από τα δύο µόρια. Τα 
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αποτελέσµατα κατέδειξαν πως η MBL-1 εκφράζεται στο ήπαρ ενώ η MBL-2 

εκφράζεται στο σπλήνα της πέστροφας. Κάτι τέτοιο εµφανίζεται για πρώτη φορά, 

καθώς δεν υπάρχει καµία αναφορά στην βιβλιογραφία που να αναφέρεται σε διαφορική 

έκφραση των ισοµορφών της πρωτεΐνης σε διαφορετικούς ιστούς.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης τεκµηριώνουν την παρουσία δύο 

τουλάχιστον µορφών για την πρωτεΐνη ΜΒL στην πέστροφα, κάθε µια από τις οποίες 

εκφράζεται σε διαφορετικό ιστό του οργανισµού. Για πρώτη φορά επίσης 

χαρακτηρίστηκαν  µορφές της πρωτεΐνης σε οστεϊχθύες που εµφανίζουν εξειδίκευση 

στην µαννόζη. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες αυτές δεν 

περιλαµβάνουν το σύνολο των περιοχών που χαρακτηρίζουν τις πρωτεΐνες στους 

ανώτερους οργανισµούς (εµφανίζουν έλλειψη της collagen-like περιοχής που συµµετέχει 

ενεργά στην συγκρότηση του µορίου). Τα παραπάνω αποτελούν βάση για την περαιτέρω 

µελέτη του µορίου της MBL έτσι ώστε να εξακριβωθεί ο πιθανός διαφορικός τρόπος 

λειτουργίας των δύο µορίων στον οργανισµό και να διαπιστωθεί ή όχι η πιθανή ύπαρξη 

και άλλων µορίων ΜΒL τα οποία θα φέρουν όλες τις λειτουργικές περιοχές. Όσον αφορά 

στη λειτουργία, αντισώµατα που σχεδιάστηκαν έναντι της ΜΒL-1 θα χρησιµοποιηθούν 

για την αποµόνωση της πρωτεΐνης και την µελέτη του ρόλου της στην ενεργοποίηση της 

λεκτινικής οδού του συµπληρώµατος στην ιριδίζουσα πέστροφα. 
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