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1. Λειτουργία κυτταρικών μεμβρανών- Ενεργότητα ΑΤΡασών  
[Α. Παπαδάκη (ΕΔΙΠ) – ΕΥ: Κ.Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη & Κ. Κοτζαμπάσης] 
Μελέτη της δράσης διαφόρων φυσικοχημικών παραγόντων στην λειτουργία των φυτικών κυτταρικών 
μεμβρανών, και στην ενεργότητα των ΑΤΡ-ασών ρίζας. 

2. Προσδιορισμός υδατικού δυναμικού φυτικών κυττάρων  
[Α. Παπαδάκη (ΕΔΙΠ) - – ΕΥ: Κ.Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη & Κ. Κοτζαμπάσης]  
Προσδιορισμός της τιμής του υδατικού δυναμικού κυττάρων πατάτας, με την χρήση διαλυμάτων 
διαβαθμισμένης συγκέντρωσης σακχαρόζης. 

3. Απομόνωση λεμφοκυττάρων από τη σπλήνα ποντικού  
[Ε. Κουϊμτζόγλου (ΕΔΙΠ) – ΕΥ: Ε. Αθανασάκη] 
Α. Απομόνωση κυττάρων, Β. Μέτρηση κυττάρων, Γ. Μέτρηση ζωντανών και νεκρών κυττάρων, Δ. 
Διαχωρισμός λεμφοκυττάρων από ερυθροκύτταρα. 

4. Μορφολογία λεμφικών και μυελικών κυττάρων  
[Ε. Κουϊμτζόγλου (ΕΔΙΠ) - ΕΥ: Ε. Αθανασάκη] 
Α. Παρατήρηση κυττάρων μετά από χρώση Giemsa, Β. Αναγνώριση τύπων κυττάρων του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

5. Φαγοκύτωση/Απόκριση λεμφοκυττάρων σε μιτογόνα  
[Ε. Κουϊμτζόγλου (ΕΔΙΠ) – ΕΥ: Ε. Αθανασάκη] 
Α. Διαχωρισμός φαγοκυττάρων με τη μέθοδο της προσκόλλησης σε πλαστικό ή γυαλί Β. 
Πολλαπλασιασμός λεμφοκυττάρων μετά από μιτογονική διέγερση. 

6. Ομάδες Αίματος  
[Μ. Δραμουντάνη (ΕΤΕΠ) – ΕΥ: Ε. Αθανασάκη] 
Συστήματα Ομάδων Αίματος/Αντισώματα ενάντια στα αντιγόνα Ομάδων Αίματος/Ταυτοποίηση 
δείγματος αίματος κάθε φοιτητή ως προς το σύστημα. 

7. Κυτταρομετρία ροής 
[Ε. Κουϊμτζόγλου (ΕΔΙΠ) – ΕΥ: Ε. Αθανασάκη]  
Α. Διάκριση υποπληθυσμών των μακροφάγων, Τ και Β λεμφοκυττάρων και των κυττάρων που 
εκφράζουν τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυμβατότητας στη σπλήνα με τη μέθοδο της κυτταροτοξικότητας  
Β. Υπολογισμός ποσοστού και ακριβή αριθμού των παραπάνω υποπληθυσμών στη σπλήνα. 

8. Ανοσοποίηση πειραματικών ποντικών  
[Ε. Κουϊμτζόγλου (ΕΔΙΠ) – ΕΥ: Ε. Αθανασάκη] 
Α. Προσδιορισμός των αντιγονο-ειδικών Β λεμφοκυττάρων, Β. Τιτλοδότηση του ορού ανοσοποίησης. 

9. Δοκιμασίες Μοριακής Γενετικής στη Ζύμη Ι  
[Μ. Δραμουντάνη (ΕΤΕΠ) – ΕΥ: Δ. Αλεξανδράκη] 
Μετασχηματισμός σακχαρομύκητα με πλασμιδιακό DNA και λειτουργική συμπλήρωση αυξοτροφιών.  

10. Δοκιμασίες Μοριακής Γενετικής στη Ζύμη ΙΙ  
[Μ. Δραμουντάνη (ΕΤΕΠ) – ΕΥ: Δ. Αλεξανδράκη] 
Δοκιμασία δύο υβριδίων στον σακχαρομύκητα.  

11. Παρατήρηση κυτταρικής διαίρεσης με μικροσκοπία φθορισμού  
[Ε. Κουϊμτζόγλου (ΕΔΙΠ) - ΕΥ: Γ. Ζάχος] 
Μονιμοποίηση κυττάρων, blocking, επώαση με 1ο αντίσωμα, επώαση με 2ο αντίσωμα και παρατήρηση 
σε μικροσκόπιο φθορισμού. 

 



 



 

1η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  

Επιμέλεια: Α.Κ. Παπαδάκη  

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα πρώτα φυτικά κύτταρα θεωρείται ότι εμφανίστηκαν πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια, 

όταν τα κύτταρα που τρέφονταν με θρεπτικές ουσίες στους ωκεανούς, αποικίστηκαν από βακτηρία, 
ικανά να φωτοσυνθέτουν. Τα φυτικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία σχημάτων και 
μεγεθών, και δεν φέρουν όλα τα ίδια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όλα περιβάλλονται από το άκαμπτο 
κυτταρικό τοίχωμα (cell wall), κατασκευασμένο από κυτταρίνη και τοποθετημένο στην εξωτερική 
πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης (plasmalemma ή plasma membrane). Στο φυτικό κύτταρο (Εικ. 
1.1), η κυτταρική μεμβράνη οριοθετεί τον πρωτοπλάστη (protoplast), δηλαδή το φυτικό κύτταρο 
απαλλαγμένο από το κυτταρικό τοίχωμα. Μεμβράνες επίσης περιβάλλουν και οριοθετούν τα 
κυτταρικά οργανίδια, όπως ο πυρήνας, οι χλωροπλάστες, τα μιτοχόνδρια, τα δικτυοσώματα, τα 
περοξυσώματα, τα γλυοξυσώματα και τα χυμοτόπια. Ειδικότερα, ο πυρήνας, οι χλωροπλάστες και 
τα μιτοχόνδρια περιβάλλονται από διπλό σύστημα μεμβράνης. 

 

 
Εικ. 1.1. Φυτικό κύτταρο (http://phyteclub.org). 

 
Η κυτταρική μεμβράνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ακεραιότητας του κυττάρου και 

διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ομοιόσταση: λειτουργεί συγχρόνως ως πύλη και φράγμα, 
ρυθμίζοντας την ανταλλαγή υλικού από και προς το κύτταρο. Όλες οι μεμβράνες του κυττάρου 
μοιράζονται μια κοινή δομή και μοιάζουν με ένα εξαιρετικά λεπτό φύλλο (5-7 nm) το οποίο έχει 
εμφάνιση σιδηροδρομικής ράγας (Εικ. 1.2). Η βασική δομή της μεμβράνης περιγράφεται από το 
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μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού που πρότειναν το 1972 ο Jonathan Singer και Garth Nicolson, το 
οποίο είναι σήμερα γενικά αποδεκτό για την οργάνωση όλων των βιολογικών μεμβρανών. Σε αυτό 
το μοντέλο, οι μεμβράνες αποτελούνται από μια διπλοστιβάδα φωσφολιπιδίων, στην οποία 
ενσωματώνονται πρωτεΐνες (Εικ. 1.2). : 

Όλα τα φωσφολιπίδια έχουν μια υδρόφοβη περιοχή-ουρά και μια υδρόφιλη κεφαλή και γι΄αυτό 
χαρακτηρίζονται αμφιπαθικά μόρια. Για το λόγο αυτό, μέσα σε ένα υδατικό διάλυμα, τα 
φωσφολιπίδια συναρμολόγούνται αυθόρμητα σε οργανωμένες δομές, σχηματίζοντας μια 
διπλοστιβάδα, με τις υδρόφοβες ουρές προς το εσωτερικό και τις υδρόφιλες, πολικές κεφαλές 
προς το εξωτερικό περιβάλλον (Εικ. 1.3). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα φωσφολιπίδια κινούνται 
στο επίπεδο των αντίστοιχων μονοστρώματων τους, όμως οι πολικές κεφάλες μειώνουν σημαντικά 
την μετακίνησή τους από το ένα στρώμα στο άλλο. Αυτή η κινητικότητα παράγει αυτό που σήμερα 
αποκαλούμε ρευστή διπλοστιβάδα.  

 

 
Εικ. 1.2. Δομή κυτταρικής μεμβράνης (http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology). 

 
Επειδή η κυτταρική μεμβράνη είναι ημιπερατή, το κύτταρο χρειάζεται έναν τρόπο να 

επικοινωνεί με άλλα κύτταρα και να ανταλλάσει θρεπτικά συστατικά με τον εξωκυττάριο χώρο. Οι 
κυτταρικές µεµβράνες λειτουργούν σαν ελεγχόµενοι φραγµοί διαπερατότητας, ρυθµίζοντας την 
κίνηση των βιοµορίων από και προς το εσωτερικό του κυττάρου ή των οργανιδίων που 
οριοθετούνται στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Για να εκπληρωθεί ο ρόλος των κυτταρικών µεµβρανών 
είναι απαραίτητη η παρουσία οργανωµένων πρωτεϊνικών συστηµάτων στη µεµβράνη, που 
συγκροτούνται από τις µεµβρανικές πρωτεΐνες. Οι µεµβρανικές πρωτεΐνες διακρίνονται σε 
ενσωµατωµένες (integral) και σε περιφερικές (peripheral ή extrinsic). Συνοπτικά, οι λειτουργίες 
που καταλύονται από ενσωµατωµένες µεµβρανικές πρωτεΐνες περιλαµβάνουν µηχανισµούς 
µεταγωγής σήµατος (signal transduction) και µεταγωγής ενέργειας (energy transduction), όπως 
είναι: (α) υποδοχείς σηµάτων σε µηχανισµούς µοριακής σηµατοδότησης, (β) έλεγχος της 
επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων του κυττάρου µε το περιβάλλον του ή µε άλλα κύτταρα, (γ) 
οξειδοαναγωγικά ένζυµα στην αναπνευστική αλυσίδα, (δ) πρόσληψη  µικροµορίων, ρύθµιση των 
ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων ιόντων ή απέκκριση κυτταροτοξικών ουσιών κ.ά. 
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Εικ. 1.3. Το διπλό στρώμα των φωσφολιπιδίων: το υδρόφοβο εσωτερικό προέρχεται από τις πλευρικές 
αλυσίδες των λιπαρών υδρογονανθράκων. Μερικές από αυτές τις αλυσίδες έχουν στροφές-γονατα που 
προκαλούνται από τους διπλούς δεσμούς. Οι πολικές κεφάλες βρίσκονται προς την εξωτερική, υδατική 
επιφάνεια της διπλοστιβάδας. (L. Stryer, 1995, Βιοχημεία, 4η έκδ., WH Freeman and Company) 

 
Οι πρωτεΐνες µεταφοράς ταξινοµούνται σε διαύλους (channels) και σε µεταφορείς (carriers). 

Οι δίαυλοι (TC1) επιτελούν πάντα διευκολυνόµενη διάχυση, δηλαδή δεν συσσωρεύουν αλλά απλώς 
εξισορροπούν τις συγκεντρώσεις ιόντων ή µικροµορίων εκατέρωθεν της µεµβράνης και 
λειτουργούν µε απλό τρόπο, εναλλάσσοντας µια ανοιχτή διαµόρφωση (open conformation) και µια 
κλειστή  διαµόρφωση  (closed  conformation).  Η εναλλαγή  µεταξύ ανοιχτής και κλειστής 
διαµόρφωσης επιτυγχάνεται µε ανταπόκριση είτε σε ειδικά χηµικά σήµατα (ligand gating) είτε στη 
διαφορά δυναµικού της µεµβράνης (voltage gating). 

Οι µεταφορείς επιτελούν κυρίως αντιδράσεις ενεργούς µεταφοράς, που επιτρέπουν 
«ασύµµετρη» συσσώρευση ιόντων ή µικροµορίων, προς τη µία πλευρά της µεµβράνης, ακόµη και 
ενάντια στην διαβάθµιση συγκεντρώσεών τους μέσω της αξιοποίηση µιας µορφής ενέργειας. Η 
ενέργεια αυτή µπορεί να προέρχεται είτε από µία «πρωτογενή» πηγή, όπως είναι το ATP, οπότε οι 
µεταφορείς ονοµάζονται πρωτεΐνες ενεργού µεταφοράς πρωτογενούς τύπου (primary active 
transporters) είτε έµµεσα, από µια «δευτερογενή»  πηγή ενέργειας (ηλεκτροχηµική  διαβάθµιση 
ιόντων), έτσι, µιλάµε για πρωτεΐνες ενεργού µεταφοράς δευτερογενούς τύπου, (Secondary active 
transporters). Στην κατηγορία των µεταφορέων δευτερογενούς τύπου κατατάσσονται οι 
µονοµεταφορείς (uniporters) που καταλύουν την αντίδραση µεταφοράς ενός µόνο είδους µορίου 
διαµέσου της µεµβράνης, ανεξάρτητα από την κίνηση άλλων ειδών µορίων, επιτελώντας 
διευκολυνόµενη  διάχυση (facilitated  diffusion), οι συµµεταφορείς (symporters), που καταλύουν 
την αντίδραση µεταφοράς δύο ειδών µορίων διαµέσου της µεµβράνης, προς την ίδια κατεύθυνση, 
και αντιµεταφορείς (antiporters) που καταλύουν την αντίδραση µεταφοράς  δύο ειδών µορίων 
διαµέσου της µεµβράνης, προς διαµετρικά αντίθετες κατευθύνσεις. 

Αντίθετα με τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, οι οποίες διαπερνούν τη μεμβράνη, οι 
περιφερικές πρωτεΐνες βρίσκονται μόνο στη μία πλευρά της μεμβράνης και χρησιμεύουν ως σημεία 
αγκύρωσης για τον κυτταροσκελετό ή εξωκυττάριες ίνες. Οι πρωτεΐνες είναι πολύ μεγαλύτερα 
μόρια από τα λιπίδια και κινούνται πιο αργά.  

Στην εξωκυττάρια επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης υπάρχουν επίσης υδατάνθρακες που 
συνδέονται με τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες και έχουν ως λειτουργία να δίνουν ταυτότητα στα 
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κύτταρα.  
Οι περισσότερες μεμβράνες αποτελούνται από περίπου 50% λιπιδία και 50% πρωτεΐνες κατά 

βάρος, με την περιεκτικότητα των γλυκολιπιδίων και των γλυκοπρωτεΐνων να αποτελούν το 5 έως 
10% της μάζας της μεμβράνης. Δεδομένου ότι οι πρωτεΐνες είναι πολύ μεγαλύτερα μόρια από τα 
λιπίδια, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου ένα μόριο πρωτεΐνης ανά κάθε 50 έως 100 μόρια 
λιπιδίων.  

Πρέπει να τονιστεί ότι τα μεμβρανικά συστήματα είναι πολύπλοκα συστήματα με λεπτή δομή 
κι εξειδικευμένη λειτουργικότητα. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η λειτουργία των Η+-
ΑΤΡάσων,  οι οποίες εξάγοντας Η+ από τον πρωτοπλάστη προς το εξωτερικό του κυττάρου 
(καταναλώνουν ενέργεια με τη μορφή του ΑΤΡ), δημιουργούν αφ' ενός μια διαβάθμιση του pΗ 
(πλέον όξινο το εξωκυτταρικό μέσο) και αφ' ετέρου μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού (πλέον 
αρνητικό το εσωκυτταρικό μέσο), που αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη μεταφορά ιόντων στο 
κυτόπλασμα (Εικ. 1.4). 

Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων φυσικών και χημικών παραγόντων στη 
διαπερατότητα των μεμβρανών καθώς και το αποτέλεσμα της δράσης των Η+-ΑΤΡασών. 

 

 
Εικ. 1.4. The plasma membrane H+-ATPase. 

 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Θα χρησιμοποιηθεί ρίζα παντζαριού (Beta νυlgaris). Τα κύτταρά της περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες κόκκινο-ιώδους χρωστικής, της μπετακυανίνης (betacyanin), που βρίσκεται κυρίως στα 
χυμοτόπια. H κυτταρική μεμβράνη και o τονοπλάστης είναι αδιαπέραστες στη μπετακυανίνη. Όμως, 
εάν κάποιος παράγοντας προκαλέσει μεταβολή στην διαπερατότητα των μεμβρανών, η χρωστική 
θα βγει έξω από τα κύτταρα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν υδροπονικά καλλιεργημένα σπορόφυτα 
καλαμποκιού για να ανιχνευθεί τα αποτέλεσμα της δράσης των Η+-ΑΤΡασών των μεμβρανών των 
ριζικών κυττάρων.  

 

4



 
Εικ. 1.5. Φασμα απορρόφησης της μπετακυανίνης. 

 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

Κάθε ομάδα 4-5 φοιτητών θα μελετήσει την επίδραση των παρακάτω παραγόντων στην 
διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών ρίζας παντζαριού. 

1. Επίδραση χαμηλής θερμοκρασίας  
2. Επίδραση υψηλής θερμοκρασίας  
3. Επίδραση οργανικών διαλυτών: 

α. αιθυλικής αλκοόλης 
β. μεθανόλης 
γ. ακετόνης 

 
ΥΛΙΚΑ 

Για την εκτέλεση της άσκησης απαιτούνται τα παρακάτω μέσα: 
• Ποτήρια ζέσεως 1 lit: 1/ομάδα,  
• Δοκιμαστικοί σωλήνες 100 cm: 20/ομάδα, 
• Δοκιμαστικοί σωλήνες 100 cm: 20/ομάδα, 
• Eστία θέρμανσης, 
• Kαταψύκτης, 
• Θερμόμετρο, 
• Οργανικοί διαλύτες, 300 ml/καθένα, 
• Φασματοφωτόμετρο, 
• pΗμετρα, 
• Πατζάρια (Beta νulgaris), 1 ρίζα/ομάδα, 
• Υδροπονικά καλλιεργημένα σπορόφυτα. 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

1. Επίδραση Χαμηλής Θερμοκρασίας 
Κόβονται 12 κύβοι από την ίδια ρίζα παντζαριού. Τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως και 

ξεπλένονται σε τρεχούμενο νερό για 10-15 min. Τρεις απ' αυτούς τοποθετούνται, ανά ένας, σε 
δοκιμαστικούς σωλήνες σε 15 mL απιονισμένο νερό και μετά από 1h ακριβώς ανακινείται το 
περιεχόμενο και προσδιορίζεται η απορρόφηση στα 525 nm. Αυτοί χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες 
(controls). 

Οι υπόλοιποι κύβοι τυλίγονται, ανά ένας, σε αλουμινόχαρτο και τοποθετούνται στην κατάψυξη 
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(3 κύβοι ανά μεταχείριση) σε -80°C. Στην χαμηλή θερμοκρασία μένουν για 1, 5 και 20 min. Μετά 
τοποθετείται ανά ένας κύβος σε δοκιμαστικό σωλήνα με 15 mL απιονισμένο νερό. Μετά 20 min 
ακριβώς ανακινείται το διάλυμα και προσδιορίζεται στο φασματοφωτόμετρο, η απορρόφηση στα 
525 nm. Αν η ένδειξη είναι υψηλή, αραιώνεται το διάλυμα όσο χρειάζεται, ώστε η Α525 να είναι <1.  

 
Συμπληρώστε τον Πίνακα 1 και φτιάξε την γραφική παράσταση (Εικόνα 1) των αποτελεσμάτων 

σας. Δώστε τίτλους στον πίνακα και την γραφική παράσταση και απαντήστε στην ερώτηση που 
ακολουθεί. 

 
Πίν. 1. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Εικόνα 1.  

 
 
Ερώτηση 1: Επηρεάζει η χαμηλή θερμοκρασία την διαπερατότητα των κυτταρικών 
μεμβρανών? Πώς? 
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2. Επίδραση Υψηλής Θερμοκρασίας 
Κόβονται 12 κύβοι ομοιόμορφοι από την ίδια ρίζα παντζαριού και τοποθετούνται σε ποτήρι 

ζέσεως κάτω από τρεχούμενα νερό για 10-15 min. Σε δοκιμαστικούς σωλήνες με 15 mL 
απιονισμένο νερό τοποθετείται ανά ένας κύλινδρος (Χ3) για 20 min και προσδιορίζεται η Α525. 
Αυτοί θα χρησιμοποιηθούν ως μάρτυρες. 

Σε ποτήρι ζέσεως τοποθετούνται 500 mL απιονισμένου νερού και θερμαίνονται. Όταν η 
θερμοκρασία φθάσει τους 80°C, τοποθετούνται προσεκτικά στο ποτήρι ζέσεως, 3 κύβοι πατζαριού 
για 1 min. Στην συνέχεια μεταφέρονται ανά ένας σε δοκιμαστικό σωλήνα με 15 mL απιονισμένο  
νερό. Κλείνει η θέρμανση. Όταν η θερμοκρασία κατέβει στους 70°C, 60°C, 50°C και 40°C, 
επαναλαμβάνεται το ίδιο. Μετά από 20min ακριβώς για κάθε μεταχείριση, ανακινείται το 
περιεχόμενο κάθε δοκιμαστικού σωλήνα και προσδιορίζεται η απορρόφηση στα 525 nm σε 
φασματοφωτόμετρο. Αν η ένδειξη είναι υψηλή, αραιώνεται το διάλυμα όσο χρειάζεται, ώστε η Α525 

να είναι <1.  
Συμπληρώστε τον Πίνακα 2 και φτιάξε την γραφική παράσταση (Εικόνα 2) των 

αποτελεσμάτων σας. Δώστε τίτλους στον πίνακα και την γραφική παράσταση και απαντήστε στην 
ερώτηση που ακολουθεί. 

 
Πίν. 2. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Εικόνα 2.  
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Ερώτηση: Επηρεάζει η υψηλή θερμοκρασία την διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών? 
Πώς? 

 

 

3. Επίδραση Οργανικών Διαλυτών 
Κάθε ομάδα θα χρησιμοποιήσει από ένα οργανικό διαλύτη (αλκοόλη, μεθανόλη, ακετόνη). 
Κόβονται 12 κύβοι (για κάθε οργανικό διαλύτη) ομοιόμορφοι από την ίδια ρίζα. 

Τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως κάτω από τρεχούμενο νερό για 10-15 min. Τρεις από αυτούς 
τοποθετούνται, ανά ένας, σε δοκιμαστικό σωλήνα με 15 mL νερό και σε 1 h ακριβώς προσδιορίζεται 
η Α525 (μάρτυρες). Οι υπόλοιποι κύβοι τοποθετούνται, ανά ένας (Χ3 ανά μεταχείριση) σε 
δοκιμαστικό σωλήνα με 15 mL οργανικό διαλύτη. Μετά 5, 30 και 60 min ανακινείται το διάλυμα των 
σωλήνων και προσδιορίζεται η Α525. Αν η ένδειξη είναι υψηλή, το διάλυμα αραιώνεται με τον ίδιο 
διαλύτη, όσο χρειάζεται, ώστε η Α525<1. Αναγράφονται οι ενδείξεις και για κάθε μεταχείριση 
υπολογίζεται ο μέσος όρος και η σταθερή απόκλιση (standard deviation). Σε χαρτί μιλλιμετρέ, 
απεικονίζεται σε γραφική παράσταση η σχέση Α525 και χρόνου επίδρασης του οργανικού διαλύτη. 

 
Συμπληρώστε τον Πίνακα 3 και φτιάξε την γραφική παράσταση (Εικόνα 3) των 

αποτελεσμάτων σας. Δώστε τίτλους στον πίνακα και την γραφική παράσταση και απαντήστε στην 
ερώτηση που ακολουθεί. 

 
Πίν. 3. 
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Εικόνα 3.  

 
 
Ερώτηση 3: Επηρεάζουν οι οργανικοί διαλύτες την διαπερατότητα των κυτταρικών 
μεμβρανών? Γιατί? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ενεργότητα Η+-ΑΤΡασών. 
Για τη μελέτη της δράσης των των Η+-ΑΤΡασών, κάθε ομάδα τοποθετεί σε ποτήρια ζέσεως 

των 100 ml, με απιονισμένο νερό ή με ένα διάλυμα 0,1 M KNO3 αριθμό φυταρίων ντομάτας “α” και 
“2α” (η τιμή του α θα οριστεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου) αφού έχουν ξεπλυθεί καλά οι 
ρίζες τους με απιονισμένο νερό. Στη συνέχεια παρακολουθείται το pΗ του περιεχομένου κάθε 
ποτηριού υπό ελαφρά ανάδευση για 15 min παίρνοντας μετρήσεις κάθε 3 min (δηλ. σε χρόνους 0, 
3, 5, 9, 12 και 15 min). Ως μάρτυρας (control) χρησιμοποιείται ποτήρι ζέσεως, με το ίδιο 
περιεχόμενο (απιονισμένο ή διάλυμα ΚΝ03), αλλά χωρίς φυτά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To KNO3 δρα ως αναστολέας της Η+-ΑΤΡασης της κυτταρικής μεμβράνης. 
Συμπληρώστε τον Πίνακα 4 και φτιάξε την γραφική παράσταση (Εικόνα 4) των 

αποτελεσμάτων σας. Δώστε τίτλους στον πίνακα και την γραφική παράσταση και απαντήστε στην 
ερώτηση που ακολουθεί. 
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Πίν. 4. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Εικόνα 4.  

 
 
Ερώτηση 4: Τι διαπιστώνετε από την Εικόνα 4? Γιατί? 
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2η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣΜΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Επιμέλεια: Α.Κ. Παπαδάκη  

 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η κυτταρική μεμβράνη αποτελεί ένα ημιπερατό εμπόδιο ανάμεσα στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό του κυττάρου και παρέχει έλεγχο για τη μεταφορά των ιόντων, θρεπτικών στοιχείων, 
και σημάτων μεταξύ του εξαιρετικά μεταβλητού εξωτερικού περιβάλλοντος και του σχετικά καλά 
καθορισμένου εσωτερικού του κυττάρου. Ο έλεγχος αυτός γίνεται εφικτός εξαιτίας της ιδιότητας 
της εκλεκτικής διαπερατότητας των μεμβρανών, οι οποίες επιτρέπουν τη δίοδο του νερού καθώς 
και μικρών και μη φορτισμένων μορίων, ενώ περιορίζουν την κίνηση μεγαλομορίων ή φορτισμένων 
μορίων. 

Ένα τυπικό φυτικό κύτταρο περιβάλλεται εξωτερικά από το πρακτικώς ανελαστικό κυτταρικό 
τοίχωμα, στο εσωτερικό του οποίου εφάπτεται η εξωτερική κυτταροπλασμική μεμβράνη, η οποία 
περικλείει το κυτταρόπλασμα και τα διάφορα οργανίδια, που και αυτά περιβάλλονται από 
μεμβράνες. Η παρουσία των ημιπερατών μεμβρανών, σε συνδυασμό με το πρακτικώς ανελαστικό 
κυτταρικό τοίχωμα, καθιστά το φυτικό κύτταρο ένα ιδεώδες ωσμωτικό σύστημα, σε συνδυασμό με 
την εσωτερική ωσμωτική πίεση, λόγω των διαλυμένων ουσιών που  υπάρχουν στο κυτταρόπλασμα.  

Ως ώσμωση χαρακτηρίζεται η κίνηση νερού μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης. Η ωσμωτική 
κίνηση είναι αυθόρμητη, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια κινητήρια δύναμη. Η κινητήρια αυτή 
δύναμη είναι η διαφορά υδατικού δυναμικού (Ψ, water potential). Το υδατικό δυναμικό εκφράζει 
την ελεύθερη ενέργεια του νερού ή την ικανότητα παραγωγής έργου. Το παραγόμενο έργο είναι η 
μεταφορά του νερού. Αυτό σημαίνει ότι, αν για οποιονδήποτε λόγο, δύο περιοχές, χωριζόμενες με 
ημιπερατή μεμβράνη, έχουν διαφορετικό υδατικό δυναμικό, το νερό θα κινηθεί αυθορμήτως από 
την περιοχή με υψηλό δυναμικό προς αυτήν με χαμηλό δυναμικό.  

Το δυναμικό του νερού είναι ένα σχετικό μέγεθος, εκφράζοντας πάντοτε τη διαφορά του 
δυναμικού του νερού σε μία δεδομένη κατάσταση σε σχέση με μια άλλη πρότυπη κατάσταση. 
Πρότυπη κατάσταση είναι αυτή του καθαρού (απεσταγμένου) νερού σε κανονική ατμοσφαιρική 
πίεση. Ως τιμή δυναμικού νερού της πρότυπης κατάστασης ορίζεται αυθαιρέτως το μηδέν. ΄Αρα, 
το δυναμικό νερού μιας δοθείσης καταστάσεως μπορεί να πάρει θετικές ή αρνητικές τιμές.  

Το υδατικό δυναμικό ενός διαλύματος εξαρτάται από την συγκέντρωση του νερού, την 
υδροστατική πίεση και την βαρύτητα, κατά την ακόλουθη σχέση: 

 
Ψ=-π + Ρ + G 

όπου  π, η συγκέντρωση του διαλύματος, 
   P, η πίεση, και 
   G, η βαρύτητα.  
 
Η ωσμωτική πίεση (π) ή ωσμωτικό δυναμικό είναι συνάρτηση της συγκέντρωσης της 

διαλυμένης ουσίας και υπολογίζεται από την σχέση του van't Hoff:  
π = miRT 
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όπου,  m= γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας, 
 i= συντελεστής ιοντισμού της διαλυμένης ουσίας, 
 R= σταθερά αερίων (0.083 L bars mole-1 K-1) 
 Τ= απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin (aoC+273). 

 
Το αρνητικό πρόσημο του π, στον τύπο Ψ=-π + Ρ + G σημαίνει ότι οι διαλυμένες ουσίες 

μειώνουν το δυναμικό του νερού. 
 
Στην Εικ. 2.1, το διάλυμα A έχει 3 μόρια της πρωτεΐνης της αλβουμίνης (μοριακό βάρος 

66000) και το διάλυμα Β περιέχει 15 μόρια γλυκόζης (μοριακό βάρος 180). Το διάλυμα Α έχει 
υψηλότερο Ψ από το διάλυμα Β και το νερό θα κινηθεί από το διάλυμα Α στο διάλυμα Β.. Δεν έχει 
σημασία αν τα μόρια της αλβουμίνης είναι τεράστια σε σχέση με τα μόρια γλυκόζης. Η ωσμωτική 
ροή εξαρτάται από τη συγκέντρωση των σωματιδίων (σωματίδια ανά όγκο διαλύματος) και όχι από 
το μέγεθος των σωματιδίων (Εικ. 2.1). 

 

                  Ημιπερατή μεμβράνη 
Εικ. 2.1. Λειτουργία ημιπερατής μεμβράνης. 

 
Για το υπολογισμό της ώσμωσης γίνεται σύγκριση του Ψ ανάμεσα σε δύο διαλύματα και 

χρησιμοποιείται η παρακάτω ονοματολογία: 
Ισοτονικά διαλύματα: Τα διαλύματα έχουν ίσο Ψ.  
Υπερτονικό διάλυμα: Το διάλυμα με το χαμηλότερο Ψ.  
Υποτονικό διάλυμα: Το διάλυμα με το υψηλότερο Ψ. 
 

Αν στο καθαρό νερό υπό ατμοσφαιρική πίεση (δηλαδή Ψ=0) εφαρμοστεί επί πλέον πίεση, το 
δυναμικό του αυξάνει ανάλογα με την εφαρμοσθείσα πίεση Ρ. Στο εσωτερικό των φυτικών 
κυττάρων, λόγω του σχεδόν ανελαστικού κυτταρικού τοιχώματος, αποκαθίσταται θετική 
υδροστατική πίεση, που συνήθως ονομάζεται πίεση σπαργής (Ρ). Η πίεση σπαργής είναι η πίεση 
που ασκούν τα κυτταρικά τοιχώματα πάνω στον πρωτοπλάστη, όταν λόγω εισόδου νερού αυξηθεί ο 
όγκος του κυττάρου. Λόγω της αντίστασης που προβάλουν τα κυτταρικά τοιχώματα στη μεταβολή 
του όγκου, η τάση για μεταβολή του όγκου εκδηλώνεται με τη μορφή πίεσης. Η πίεση σπαργής είναι 
μεταβλητό μέγεθος: η τιμή της κυμαίνεται ανάλογα με την υδατική κατάσταση των φυτικών 
κυττάρων από ελάχιστη τιμή στην πλασμόλυση, όπου Ρ=Ο έως μία μέγιστη στην σπαργή όπου Ρ=π. 

Σε κανονικές συνθήκες υδατικών σχέσεων στα παρεγχυματικά κύτταρα οι τιμές της πίεσης 
σπαργής είναι θετικές και έτσι οι πρωτοπλάστες βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα κυτταρικά 
τοιχώματα (Εικ. 2.2). Αν αυτά τα κύτταρα βρεθούν σε διάλυμα με μεγαλύτερη ωσμωτική πίεση και 
χαμηλότερο υδατικό δυναμικό, (για παράδειγμα χλωριούχο νάτριο, Εικ. 2.3), τότε θα παρατηρηθεί 
απώλεια νερού από τα κύτταρα προς το περιβάλλον διάλυμα. Κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης, 
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η έξοδος του νερού θα προκαλέσει ελάχιστη μείωση του όγκου του κυττάρου, επομένως ελάχιστη 
αύξηση του π. Αντίθετα, η μείωση της πίεσης σπαργής (Ρ) θα είναι πολύ σημαντική. Αν συνεχισθεί 
η απώλεια νερού από το κύτταρο, η πίεση σπαργής θα εξακολουθήσει να μειώνεται φθάνοντας 
τελικά στην τιμή μηδέν. Στο σημείο αυτό το τοίχωμα δεν θα ασκεί πλέον καμία πίεση στο 
εσωτερικό του κυττάρου και έτσι θα αρχίσει η πλασμόλυση (Εικ. 2.2 και 2.4). 

Μικροσκοπικά, η αρχόμενη πλασμόλυση φαίνεται ως αποκόλληση της κυτταροπλασματικής 
μεμβράνης από το κυτταρικό τοίχωμα, κυρίως στις γωνίες του κυττάρου. Ως σημείο της αρχόμενης 
πλασμόλυσης ορίζεται εκείνο όπου το 50% των κυττάρων έχουν πλασμολυθεί. Προφανώς, στην 
κατάσταση ισορροπίας, επειδή Ψκ = P – π και Ρ = 0, έπεται ότι Ψκ = –π. Δηλαδή, κατά την αρχόμενη 
πλασμόλυση, το υδατικό δυναμικό του φυτικού κυττάρου εξισώνεται με την ωσμωτική του πίεση.  

Α                                      Β 
 
 
 
 

 
Εικ. 2.2. Πλασμόλυση φυτικού κυττάρου.  

Α, Σε σπαργή.  
Β, Πλασμολυμένο 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα κύτταρα βρεθούν σε διάλυμα με ωσμωτική πίεση 
μικρότερη από το προηγούμενο, ή σε καθαρό νερό, τα κύτταρα θα προσλάβουν νερό και θα 
αποκατασταθεί ο αρχικός κυτταροπλασματικός τους όγκος, δηλαδή θα γίνει αποπλασμόλυση. Αυτό 
σημαίνει ότι τα κύτταρα είχαν υποστεί οριακή (αντιστρέψιμη) πλασμόλυση. Τα κύτταρα δεν θα 
επανακτήσουν την αρχική τους κατάσταση σπαργής, εάν είχαν υποστεί μόνιμη πλασμόλυση. 

Η γνώση του υδατικού δυναμικού (Ψ) σε δύο περιοχές υποδεικνύει την κατεύθυνση 
μετακίνησης του νερού, αφού θα κινηθεί από περιοχές με υψηλό προς αυτές με χαμηλό δυναμικό. 
Για να υπάρχει κίνηση νερού από το έδαφος προς την ατμόσφαιρα διά μέσου των φυτών, θα πρέπει 
οι ρίζες να διατηρούν χαμηλότερο δυναμικό από αυτό του εδάφους, τα φύλλα χαμηλότερο από αυτό 
των ριζών και η ατμόσφαιρα χαμηλότερο από αυτό των φύλλων. Η απώλεια νερού μέσω της 
διαπνοής μειώνει το Ψ των φύλλων και επομένως το ΔΨ μεταξύ φύλλων και εδάφους μεγαλώνει, 
προκαλώντας αύξηση της ταχύτητας άντλησης του νερού από το έδαφος.  

Η συνέχιση των φυσιολογικών διεργασιών σε κάθε κύτταρο, ιστό, όργανο και οργανισμό 
εξαρτάται από την διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου του εντός των φυσιολογικών ορίων. Μείωση 
του υδατικού περιεχομένου τους προκαλεί βαθμιαία μείωση κάθε δραστηριότητας. Για κάθε φυτό 
υπάρχει ένα Ψ κάτω από το οποίο σταματούν ζωτικές λειτουργίες του. H κρίσιμη τιμή εξαρτάται 
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από το είδος του φυτού και την ικανότητα προσαρμογής του σε ξηρά περιβάλλοντα. Ήπια έλλειψη 
νερού οδηγεί σε αναστολή της αύξησης. Μεγάλη έλλειψη οδηγεί σε κλείσιμο των στομάτων και, 
εμμέσως, σε μείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και σε αναστολή της κυτταρικής 
διαίρεσης, της σύνθεσης πρωτεϊνών και άλλων δομικών και λειτουργικών βιομορίων. Κατά 
συνέπεια, η μέτρηση του Ψ ενός φυτού μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος της υδατικής 
καταπόνησης. 

 
Εικ. 2.3. Πλασμόλυση μετά από προσθήκη σακχαρόζης και αποπλασμόλυση, μετά από μεταφορά σε καθαρό 

νερό.  
 

Το υδατικό δυναμικό μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά με μια σειρά μεθόδων. H ωσμωτική πίεση 
ή το υδατικό δυναμικό (Ψ) ενός κυττάρου ή ιστού είναι ίσο με αυτό του υγρού ή αερίου με το οποίο 
το κύτταρο ή ο ιστός είναι σε ισοζύγιο (equilibrium). Η τιμή του Ψ μπορεί να προσδιορισθεί αν 
προσδιορισθεί η Ψs του διαλύματος, στο οποίο αν εμβαπτισθεί ο ιστός, δεν θα μειωθεί ούτε θα 
αυξηθεί το βάρος του. Κάνοντας την γραφική παράσταση αλλαγής στο βάρος % και Ψs, μπορεί να 
προσδιορισθεί η τιμή Ψ. Ειδικά σε ογκώδη όργανα χωρίς λεπτή δομή (όπως οι κόνδυλοι της 
πατάτας) αντί της αλλαγής του βάρους μπορεί να προσδιοριστεί η αλλαγή του μήκους ίδιων 
αρχικών τεμαχίων μετά την εξισορρόπηση τους σε διαλύματα με διαφορετικά Ψs. 

Αντί του προσδιορισμού του βάρους ή του μεγέθους του ιστού, μπορεί να γίνει προσδιορισμός 
της αλλαγής της πυκνότητας του εξωτερικού διαλύματος. Αυτό αποτελεί την βάση της μεθόδου 
Chardakoff. Αυτή η μέθοδος θα εφαρμοσθεί στην εργαστηριακή άσκηση. Ακόμη, μπορεί να 
προσδιορισθεί η τιμή του διαλύματος σακχαρόζης, όπου αν τοποθετηθούν λεπτές τομές ιστών (π.χ 
από κρεμμύδι όπως στην προηγούμενη άσκηση) θα προκληθεί σε 50% των κυττάρων του οπτικού 
πεδίου αρχόμενη πλασμόλυση (incipient plasmolysis). Επίσης, άλλες μέθοδοι είναι το 
thermocouple psychrometer, που προσδιορίζει την πτώση θερμοκρασίας, που προκαλεί η πίεση 
ατμών του αέρα σε συνθήκες ισορροπίας σε θάλαμο, που έχει τοποθετηθεί ο ιστός και η pressure 
bomb (Scholander bomb), που προσδιορίζει την πίεση που απαιτείται για την εκροή σταγόνων από 
τα αγγεία ξύλου τμήματος βλαστού. Η τιμή (Ψ) είναι ίση με την πίεση που υπήρχε στα αγγεία πριν 
από την κοπή. 

Ακόμη, η Ψ μπορεί να προσδιορισθεί έμμεσα με προσδιορισμό του σχετικού ποσοστού 
υγρασίας (Relative Water Content, RWC). RWC είναι το ποσοστό του νερού που υπάρχει στον 
ιστό σε σχέση με αυτό, που υπάρχει σε πλήρη σπαργή: 

RWC = [(Wf-Wd)•100] / (Wt-Wd) 
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όπου Wf,d,t = περιεκτικότητα σε νερό στον φρέσκο (f), ξηρό (d) και σε σπαργή (t) ιστό. 
Τέλος, το υδατικό δυναμικό Ψs μπορεί να προσδιορισθεί με μέτρηση της μείωσης της 

θερμοκρασίας πήξης (freezing point depression, FPD) σε εκχυλισμένο χυμό ή της πίεσης ατμών 
(vapor pressure). Από την τιμή FPD βρίσκεται η Ψs από την σχέση: 

Ψ = -1,22•ΔΤ 
Στην άσκηση αυτή θα γίνει προσδιορισμός της τιμής του υδατικού δυναμικού ιστού, με την 

χρήση διαλυμάτων διαβαθμισμένης συγκέντρωσης σακχαρόζης, και θα προσδιοριστεί ο ρυθμός 
διαπνοής. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΥΛΙΚΑ 
Για την εκτέλεση της άσκησης απαιτούνται τα παρακάτω μέσα:  
• Φυτικός ιστός: φύλλο ή βλαστός βασιλικού, κόνδυλος πατάτας (Solanum tuberosum) 
• Κωνικές φιάλες, δοκιμαστικοί σωλήνες, πιπέττες 
• Διάλυμα σακχαρόζης 1 Μ  
• Χρωστική (methylene blue) 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΠΕΙΡΑΜΑ 1. Προσδιορισμός υδατικού δυναμικού. 
1. Ετοιμάζονται 50 ml διαλύματα σακχαρόζης με 0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 

0.6, 0.8 και 1 Μ. που παρασκευάζονται από stock διάλυμα 1.0 Μ. Συγχρόνως ετοιμάστε 2 σειρές 
σωλήνων, ονοματίζοντας την κάθε σειρά με τις μοριακότητες των προηγούμενων διαλυμάτων. 

2. Σε μία σειρά σωλήνων προσθέστε 20 ml από τα αντίστοιχα διαλύματα. 
3. Κόψτε 11 τετράγωνα (1cm*1cm)  από το φύλλο ή 11 κύλινδρους, περίπου ίδιου όγκου, από 

βλαστό ή κόνδυλο πατάτας (με φελοτρυπητήρα) και, αφού στραγγισθεί η ποσότητα νερού που 
υπάρχει εξωτερικά, ζυγίστε προσεκτικά και καταγράψτε το αρχικό τους βάρος. Εμβαπτίστε ανά 
ένα τον ιστό στους σωλήνες του βήματος 2. Αφήστε τα διαλύματα σαχχαρόζης να εξισσοροπήσουν 
με τον ιστό για 20-30 min. 

4. Στο διάστημα της εξισορρόπησης των ιστών, ετοιμάζετε ένα διάλυμα διαβαθμισμένης 
σακχαρόζης ως εξής: Σε κύλινδρο 100ml προσθέτονται ανά 10ml από διαλύματα σακχαρόζης 0.8, 
0.6, 0.5, 0.4, 0.35, 0.3, 0.25 0.2, 0.15, 0.1 Μ, που έχουν προπαρασκευασθεί στο βήμα 1. 

5. Στην δεύτερη σειρά σωλήνων (βήμα 1) προσθέστε 20 ml από τα αντίστοιχα διαλύματα.  
6.Μετά από παρέλευση του χρόνου εξισορρόπησης, αφαιρέστε τον ιστό από τα αντίστοιχα 

διαλύματα, στεγνώστε προσεκτικά και ζυγίστε εκ νέου. Το διάλυμα στο οποίο το βάρος του ιστού 
δεν μεταβλήθηκε έχει δυναμικό ύδατος ισοδύναμο με του ιστού (ισότονο), και γι’ αυτό δεν υπήρξε 
ανταλλαγή νερού μεταξύ του εξωτερικού διαλύματος και των κυττάρων του ιστού. Το διάλυμα αυτό 
έχει τιμή υδατικού δυναμικού ισοδύναμη με τον ιστό. Το Ψ του διαλύματος είναι: 

-Ψ = mi RT    (Νόμος van't Hoff) 
όπου:  m = μοριακότητα του ισότονου διαλύματος 

 i = σταθερά ιονισμού (για μόρια που δεν ιονίζονται, όπως σακχαρόζη, i=1) 
 R = σταθερά αερίων (0.083 lit bars. mole-1 degree-1) 
 Τ = απόλυτη θερμοκρασία (aοC +273Κ).  
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Άρα, το υδατικό δυναμικό του ιστού είναι: 

 
 
 
 
7. Σε κάθε ένα από τους σωλήνες, που είχαν τους ιστούς, προστίθεται ελάχιστη χρωστική 

methylene blue και ανακινείται καλά. Στη συνέχεια, με πιπέτα Pasteur τοποθετείται προσεκτικά 
μια έγχρωμη σταγόνα από κάθε ένα από δοκιμαστικούς σωλήνες στην κορυφή της διαβαθμισμένης 
σακχαρόζης (βήμα 4)και παρατηρείται η κίνηση της. Η έγχρωμη σταγόνα που αιωρείται σε κάποιο 
διάλυμα διαφορετικής πυκνότητας, έχει την ίδια πυκνότητα με αυτά, πράγμα που σημαίνει ότι κατά 
τη διάρκεια της εξισορρόπησης είχαμε κίνηση νερού από το διάλυμα προς τον ιστό ή αντίστροφα. Η 
σταγόνα που θα καταλήξει στην ίδια συγκέντρωση της διαβαθμισμένης σακχαρόζης, με εκείνη απ’ 
όπου προερχόταν, δεν έχει αλλάξει πυκνότητα και το διάλυμα της έχει Ψπ ισοτονο με του ιστού. 
(Υπολογίστε το υδατικό δυναμικό του ισότονου διαλύματος).  
Άρα, το υδατικό δυναμικό του ιστού είναι: 
 

8. Χρησιμοποιώντας μια πιπέτα Pasteur, μεταφέρετε μια έγχρωμη σταγόνα από κάθε διάλυμα 
εξισορρόπησης από το βήμα 8 στο αντίστοιχο διάλυμα από το βήμα 5.  

Τι θα συμβεί στην έγχρωμη σταγόνα? 
α. Εάν το υδατικό δυναμικό της έγχρωμης σταγόνας είναι υψηλότερο από εκείνο του 

διαλύματος, η χρωστική θα μείνει πάνω από τα διάλυμα. 
b. Εάν το υδατικό δυναμικό της έγχρωμης σταγόνας είναι χαμηλότερο από εκείνο του 

διαλύματος, η χρωστική θα κατεβεί κατω από τα διάλυμα.  
c. Εάν το υδατικό δυναμικό νερού της έγχρωμης σταγόνας είναι ίδιο με εκείνο του 

διαλύματος, η χρωστική θα διαχυθεί στο διάλυμα (ισότονο διάλυμα). 
 

Άρα, το υδατικό δυναμικό του ιστού είναι: 
 
 
 

Συγκ. σακχ, Μ mL πυκνού (1Μ) 
διαλύματος 

mL απιον. 
νερού 

Β αρχικό, g Β τελικό, g ΔΒ, g 

0      
0.10      
0.15      
0.20      
0.25      
0.30      
0.35      
0.40      
0.50      
0.60      
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2. Υπολογισμός ρυθμού διαπνοής. 
 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ 
Ποια είναι η πορεία του νερού σε ένα φυτό? Πως το νερό «ανεβαίνει» ένα φυτό κινούμενο 

αντίθετα προς την βαρύτητα?  
Το νερό κινείται ως υγρό μέσα στο έδαφος, εισέρχεται στη ρίζα όπου διασχίζει κυτταρικά 

τοιχώματα, μεμβράνες και κύτταρα, μεταφέρεται στα φύλλα μέσω των αγγείων, διαποτίζει τα 
κύτταρα του φύλλου και χάνεται ως αέριο (υδρατμοί) προς την ατμόσφαιρα μέσω των στομάτων, 
κατά το φαινόμενο της διαπνοής. Οι μηχανισμοί της κίνησης είναι διαφορετικοί για την κάθε 
περίπτωση.  

Το νερό πλησιάζει τη ριζόσφαιρα κινούμενο με τη μέθοδο της μαζικής ροής. Από τη στιγμή 
που έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια ενός ριζικού τριχιδίου, απορροφάται από το έδαφος μέσω 
ώσμωσης, κατά την διαβάθμιση του Ψ. Εισέρχεται στην ρίζα μόνο από τα ριζικά τριχίδια, ο μεγάλος 
αριθμός των οποίων αυξάνει την επιφάνεια ώσμωσης. Το Ψ των επιδερμικών κυττάρων είναι 
υψηλότερο από το Ψ των κεντρικών κυττάρων, οπότε το νερό κινείται μέσω της διαβάθμισης του 
υδατικού δυναμικού και ακολουθεί συμπλαστική ή αποπλαστική οδό. Ακολούθως  μετακινείται 
στον φλοιό ανάλογα με την διαβάθμιση του Ψ προς τα αγγεία του ξύλου, όπου εισέρχεται 
ακολουθώντας συμπλαστική οδό.  

Η ενδοδερμίδα έχει μία λωρίδα αδιάβροχο υλικό (που περιέχει σουβερίνη), γνωστή ως 
λωρίδα του Caspary, που αναγκάζει το νερό να μπεί μέσα από στα ενδοδερμικά κύτταρα, 
ακολουθώντας συμπλαστική πλεον κίνηση.   

Κατά την έλλειψη διαπνοής, η ρίζα ενδέχεται να εκδηλώσει το φαινόμενο της ριζικής πίεσης, 
που είναι θετική πίεση στα αγγεία του ξύλου, από ενεργητική μεταφορά ιόντων. Η ενεργητική 
μετακίνηση και η είσοδος των ιόντων στα αγγεία δημιουργεί υψηλή ωσμωτική πίεση, και κατά 
συνέπεια το απαραίτητο χαμηλό Ψ, ώστε το νερό να κινηθεί από το έδαφος προς τα αγγεία. Τα 
φυτά που παρουσιάζουν έντονη ριζική πίεση συχνά εμφανίζουν τη νύχτα σταγόνες στα φύλλα τους, 
ιδιαίτερα στα σημεία της περιφέρειας όπου καταλήγουν αγγεία. Τα σημεία εκροής ονομάζονται 
υδατώδη και το φαινόμενο σταγονόρροια. 

Η ανοδική κίνηση του νερού στα αγγεία του ξύλου δεν μπορεί να ερμηνευθεί από τη ριζική 
πίεση, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους έντονης διαπνοής, αλλά ούτε από τα τριχοειδή φαινόμενα. Το 
νερό στα αγγεία βρίσκεται υπό αρνητική ατμοσφαιρική πίεση. Οι αιτίες που συντελούν στη 
δημιουργία αυτής της αρνητικής πίεσης σχετίζονται με τη διαπνοή των φύλλων . Όταν η διαπνοή 
είναι έντονη, η υδροστατική πίεση είναι αρνητική και οι στήλες του νερού «κρέμονται», 
συγκρατούμενες από πάνω. Κατά συνέπεια, υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ της βάσης και της 
κορυφής των αγγείων, η οποία προκαλεί μαζική ροή νερού (και διαλυμένων ουσιών) από κάτω προς 
τα πάνω. Η στήλη του νερού στο ξύλωμα δεν σπάει λόγω των ισχυρών συνεκτικών δυνάμεων 
μεταξύ των μορίων του νερού  Επομένως, το νερό αντλείται αναρροφητικά προς τα φύλλα και η 
βασική αιτία της αρνητικής πίεσης στην κορυφή των αγγείων είναι η διαπνοή. 
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Εικ. 2.4. Η πορεία του νερού στη ρίζα 
 

Πειραματική προσέγγιση 
(α) Σε τρεις κωνικές φυάλες των 250 mL προστέσθε 200 mL 

απιονισμένο νερό, και τοποθετείστε στην πρώτη φυάλη ένα φυτό με 
φύλλα, στην δεύτερη ένα φυτό χωρίς φύλλα και στην αφήστε την τρίτη 
φιάλη χωρίς φυτό. Κλείστε και τις τρεις φιάλες με βαμβάκι και 
parafilm, και ζυγίστε. Μετά από 24 ώρες, ζυγίστε ξανά. 

(β) Γεμίστε μια γυάλινη πιπέττα των 10 mL με απιονισμένο νερό 
και προσαρμόστε στην άκρη της πιπέττας, ένα βλαστό με πολλά φύλλα. 
Ανά 10 min και για 1 ώρα, μετράτε την απώλεια νερού στην πιπέττα σε 
διάφορες συνθήκες, πχ. υψηλό φωτισμό, αέρα κτλ.  

Υπολογίστε τον ρυθμό διαπνοής, σε mL νερού/h /cm2φυλλικής 
επιφάνειας.  

 
 

Συνθήκες mL Η2Ο Χρόνος, h mL Η2Ο/h Φυλλική 
επιφάνεια, cm2 

Ρυθμός διαπνοής,       
mL νερού/h /cm2φυλ. 

επιφ. 
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Υπολογίστε την φυλλική επιφάνεια: 
1. Κόψτε όλα τα φύλλα από τον βλαστό και ζυγίστε: ________g 
2. Κόψτε από ένα φύλλο μια συγκεκριμένη επιφάνεια, π.χ. 1cm x 2cm=2 cm2 και ζυγίστε: 

Τα 2 cm2 αντιστοιχούν σε ______g. 
3. Άρα, όλα τάφύλλα έχουν επιφάνεια ________ cm2. 
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3η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΛΗΝΑ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 
Διεξαγωγή: Ε. Κουϊμτζόγλου  

ΕΥ: Ε. Αθανασάκη 

Α. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΛΗΝΑ 
1. Θανατώνουμε το ζώο, το βρέχουμε με οινόπνευμα και το τοποθετούμε πλάγια έτσι 
ώστε η δεξιά του μεριά να ακουμπάει στον πάγκο. 
2. Χρησιμοποιώντας μια χοντρή λαβίδα και ψαλίδι σηκώνουμε λίγο το δέρμα κάτω από τα 
πλευρά και κάνουμε με το ψαλίδι μια μικρή τομή. Με την λαβίδα τραβάμε το δέρμα έτσι 
ώστε να φανεί περιτόνιο. 
3. Με μικρό ψαλίδι και λαβίδα ανοίγουμε το περιτόνιο και βρίσκουμε την σπλήνα λίγο κάτω 
από τα πλευρά του ζώου. Με μια λαβίδα τραβάμε το όργανο έξω, κόβουμε τον συνδετικό 
ιστό και τοποθετούμε την σπλήνα σε ένα μικρό τριβλίο με 1-2 ml θρεπτικό υγρό. 
4. Αφού σκίσουμε την μία άκρη της σπλήνας με μια βελόνα, η απελευθέρωση των 
κυττάρων γίνεται πιέζοντας το όργανο προς την ανοικτή άκρη έως ότου ελευθερωθεί 
ολόκληρη η κόκκινη ουσία που περιέχει και μείνει μόνο ο εξωτερικός φλοιός. 
5. Μεταφέρουμε το θρεπτικό υγρό που περιέχει τώρα τα κύτταρα σε δοκιμαστικό σωλήνα 
με μια πιπέττα Pasteur. Αφού ανακατέψουμε το υγρό (αναρροφώντας και αφήνοντας με μια 
Pasteur 10 φορές) το αφήνουμε στον πάγκο για 10 λεπτά μέχρι να κατακαθίσουν τα μεγάλα 
κομμάτια του ιστού. 
6. Μεταφέρουμε το υπερκείμενο σε καθαρό σωλήνα και φυγοκεντρούμε για 7 λεπτά σε 
1200 rpm. Τα κύτταρα σχηματίζουν ίζημα στον σωλήνα. 
7. Αδειάζουμε τι υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 5ml θρεπτικού υγρού. 
Φυγοκεντρούμε για 7 λεπτά σε 1200 rpm και επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 25ml 
θρεπτικού υγρού. 
 
Β. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Η μέτρηση των κυττάρων γίνεται με την βοήθεια ενός ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 
NEUBAUER. Αυτό αποτελείται από δύο διαμερίσματα σε κάθε ένα από τα οποία βρίσκουμε 
χαραγμένα 9 τετράγωνα το καθένα με πλευρά 1mm και ύψος 0.1mm. Ο 
αριθμός των κυττάρων που μετράμε σε ένα από αυτά τα τετράγωνα αντιστοιχεί σε 0.1mm3. 

Tοποθετούμε μια σταγόνα αιωρήματος κυττάρων στο αιμοκυτταρόμετρο και μετράμε 
στο μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας φακό Χ40. 

Στην σπλήνα διακρίνουμε δύο βασικούς πληθυσμούς κυττάρων. Τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια είναι μικρά χωρίς πυρήνα με λεία μεμβράνη. Τα λεμφοκύτταρα είναι μεγάλου 
μεγέθους και πυρήνα με όχι λεία μεμβράνη. 

20



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Υπολογίστε τον συνολικό αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων και 
λεμφοκυττάρων στο κυτταρικό σας διάλυμα. 

 

 
 
 
 

Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Η πλασματική μεμβράνη ενός ζωντανού κυττάρου, σε αντίθεση με τα νεκρά 

κύτταρα, δεν επιτρέπει την είσοδο μη-ηλεκτρολυτών χρωστικών. Αυτή η ιδιότητα της 
κυτταρικής μεμβράνης μας επιτρέπει την μέτρηση των ζωντανών κυττάρων. 
1. Τοποθετήστε 0.1ml του αιωρήματος των κυττάρων σε μικρό σωλήνα, προσθέστε 20 μl 
της χρωστικής Trypan Blue και αφήστε για 3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 
2. Μετρήστε σε αιμοκυτταρόμετρο τον αριθμό των ζωντανών και νεκρών κυττάρων 
(χρώματος μπλε). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Υπολογίστε τον αριθμό των ζωντανών και νεκρών κυττάρων στο κυτταρικό 
σας διάλυμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 
Σε αυτή την άσκηση θα χρησιμοποιηθεί διαχωρισμός με "διαχωριστική 

φυγοκέντρηση" η οποία θα βασιστεί στην διαφορά μεγέθους των ερυθροκυττάρων και 
λεμφοκυττάρων. Το υψηλής πυκνότητας διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η φικόλλη, 
ένα πολυμερές της σακχαρόζης και επιχλωριδίνης. 
1. Τοποθετήστε σε καθαρά σωληνάκια 1ml φικόλλη και με μια πιπέττα Pasteur 
τοποθετήστε στην επιφάνεια της 1ml κυτταρικού διαλύματος. 
2. Φυγοκεντρήστε σε 1800 rpm για 20 λεπτά. Μετά την φυγοκέντρηση τα ερυθροκύτταρα 
και τα νεκρά λεμφοκύτταρα βρίσκονται στον πυθμένα, ενώ τα ζωντανά λεμφοκύτταρα 
βρίσκονται στην μεσόφαση. 
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3. Με μια πιπέττα Pasteur πάρτε προσεκτικά τα λεμφοκύτταρα και αφού προσθέσετε 1ml 
θρεπτικού υγρού φυγοκεντρήστε σε 1200 rpm για 7 λεπτά. 
4. Αδειάστε το υπερκείμενο, επαναδιαλύστε τα κύτταρα σε 100μl θρεπτικού υγρού και 
μετρήστε τα ζωντανά και νεκρά κύτταρα ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου Γ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Υπολογίστε το ποσοστό των ζωντανών και νεκρών κυττάρων μετά την 
διαχωριστική φυγοκέντρηση. 
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4η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΛΕΜΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
 

Διεξαγωγή: Ε. Κουϊμτζόγλου  
ΕΥ: Ε. Αθανασάκη 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΩΣΗ GIEMSA 
1) Απλώστε 50μl κυτταρικού διαλύματος σε μία αντικειμενοφόρο. 
2) Εφ’ όσον στεγνώσει το παρασκεύασμά σας το μονιμοποιείτε εμβαπτίζοντάς την 
αντικειμενοφόρο σε ισοπροπανόλη για 5 δευτερόλεπτα. 
3) Αφήνετε να στεγνώσει και πλένετε μία φορά σε ddH2Ο. 
4) Περιμένετε να στεγνώσει και αφού τοποθετήσετε την αντικειμενοφόρο σας σε ένα 
επίπεδο υποστήριγμα, την καλύπτετε με 1ml χρωστικής Giemsa. 
5) Μετά από 3 λεπτά προσθέτετε ίσο όγκο (1 ml) ισοτονικού φωσφορικού διαλύματος 
(PBS, pH, 6.43). 
6) Μετά από 6 λεπτά πλένετε μία φορά με ddH2O και μετά αφήνετε το δείγμα σας σε 
τρεχούμενο νερό για 5 λεπτά. Αφού στεγνώσει, το παρασκεύασμά σας είναι έτοιμο για 
παρατήρηση. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της χρώσης και προσέχετε τα ρούχα σας 
διότι η χρωστική δεν βγαίνει. 
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5η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΦΑΓΟΚΥΤΩΣΗ/ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΜΙΤΟΓΟΝΑ 
Διεξαγωγή: Ε. Κουϊμτζόγλου  

ΕΥ: Ε. Αθανασάκη 
 

Α) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Η ΓΥΑΛΙ 

Η φαγοκύτωση είναι μία ουσιώδης ιδιότητα των μονοκύτταρων και 
πολυμορφοπύρηνων που ονομάζονται γενικά φαγοκύτταρα και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην 
άμυνα του οργανισμού. Η φαγοκύτωση είναι η πρώτη λειτουργία του οργανισμού που 
διεγείρεται κατά την εισβολή ενός ξένου σώματος. Σε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε 
να υπολογίσουμε τον αριθμό των φαγοκυττάρων στην σπλήνα ποντικού. 
1) Μετρήστε τον αριθμό των κυττάρων στο κυτταρικό διάλυμα που σας δίνεται, 
χρησιμοποιώντας το αιμοκυτταρόμετρο Neubauer. 
2) Τοποθετήστε μια αντικειμενοφόρο μέσα σ' ένα τρυβλίο και προσθέστε 1 ml κυτταρικού 
διαλύματος που περιέχει 1 x 106 κύτταρα/ml σε θρεπτικό υγρό καλλιέργειας DMEM-10% 
Fetal calf serum. 
3) Επωάστε για 30 λεπτά στους 37οC ώστε τα φαγοκύτταρα να κολλήσουν στην γυάλινη 
επιφάνεια της αντικειμενοφόρου. 
4) Προσθέστε 10 μl σφαιρίδια/ρινίσματα σιδήρου και επωάστε για 30 λεπτά στους 37 οC. 
5) Πλύνετε ελαφρά τα τυβλία με PBS, βγάλτε τις αντικειμενοφόρους και αφού στεγνώσουν 
μονιμοποιείστε  με ισοπροπανόλη (5 δευτερόλεπτα σε ισοπροπανόλη-στέγνωμα-ξέπλυμα σε 
ddH2O). 
6) Παρατηρήστε στο μικροσκόπιο. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Υπολογίστε το ποσοστό των κυττάρων που φαγοκυτώνουν. 
2) Υπολογίστε πόσα σφαιρίδια/ρινίσματα σιδήρου φαγοκυτώνει κατά μέσο όρο κάθε 
κύτταρο. 
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Β) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΤΟΓΟΝΙΚΗ 
ΔΙΕΓΕΡΣΗ  

Μιτογόνα ονομάζουμε ουσίες που διεγείρουν μη ειδικό πολλαπλασιασμό Τ ή Β 
λεμφοκυττάρων. Διακρίνουμε μιτογόνα ειδικά για Τ λεμφοκύτταρα όπως η κονκαναβαλίνη 
Α (Con A), και άλλα ειδικά για Β κύτταρα όπως ο  λιποπολυσακχαρίτης (LPS) της E. Coli. 
Στην άσκηση αυτή θα δούμε πώς πολλαπλασιάζονται τα λεμφοκύτταρα μετά από διέγερση 
με ConA και LPS, όπου μετρώντας τον αριθμό των κυττάρων μετά από καλλιέργεια με ή 
χωρίς μιτογόνο θα υπολογιστεί ο δείκτης διέγερσης Τ ή Β λεμφοκυττάρων. 
 
                   αριθμός κυττάρων μετά από διέγερση 
Δείκτης διέγερσης =  --------------------------------------------------- 
              αριθμός κυττάρων χωρίς διέγερση 
 
Σπλενοκύτταρα (1Χ106 κύτταρα/ml) τοποθετούνται σε καλλιέργεια για 4 ημέρες κάτω από 
τις ακόλουθες συνθήκες: 
 
Ομάδα 1: σπλενοκύτταρα 
 
Ομάδα 2: σπλενοκύτταρα + 2 μg/ml ConA 
 
Ομάδα 3: σπλενοκύτταρα + 10 μg/ml ConA 
 
Ομάδα 4: σπλενοκύτταρα + 2 μg/ml LPS 
 
Ομάδα 5: σπλενοκύτταρα + 20 μg/ml LPS 
 
1) Μαζέψτε το υπερκείμενο των καλλιεργειών που περιέχουν τα λεμφοκύτταρα και 
φυγοκεντρήστε για 7 λεπτά σε 1200 στροφές. 
2) Επαναδιαλύστε το κυτταρικό ίζημα σε 5 ml θρεπτικό υγρό (HBSS) και μετρήστε τον 
αριθμό κυττάρων στις διάφορες περιπτώσεις. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Υπολογίστε τον δείκτη διέγερσης των Τ και Β λεμφοκυττάρων. 
2) Κατασκευάστε τις καμπύλες: αριθμός κυττάρων = f (συγκέντρωση μιτογόνου). 
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6η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
Διεξαγωγή: Μ. Δραμουντάνη  

ΕΥ: Ε. Αθανασάκη 
 
 Το αίμα αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Οι 
ουσίες που χαρακτηρίζουν τις ομάδες αίματος θεωρούνται ιστοειδικά αλλο-αντιγόνα και βρίσκονται 
κυρίως στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Τα αντιγόνα αυτά καθορίζουν κατά κύριο λόγο την 
επιτυχή μετάγγιση αίματος, που όπως είναι γνωστό αποτελεί το πλέον συνηθισμένο είδος 
μεταμόσχευσης. 
 Η ανακάλυψη των πρώτων ομάδων αίματος σήμανε την αρχή της επιστήμης της 
Ανοσογενετικής, που αποτελεί μία ενότητα της Γενετικής και Ανοσολογίας. 
 Τα αντιγόνα της ομάδος αίματος χαρακτηρίζονται από πολυμορφικά γονίδια που 
χαρτογραφούνται σε συγκεκριμένους γονιδιακούς τόπους. Ο φαινότυπος της ομάδας αίματος ενός 
ατόμου συχνά διαφέρει από τον γονότυπο εφ’ όσον ορισμένα αλλήλια των ομάδων αίματος είναι 
υπολειπόμενα (δεν εκφράζονται σε ετεροζυγώτες)ή ακόμα και σιωπηλά (δεν εκφράζονται ούτε σε 
ομοζυγώτες ούτε σε ετεροζυγώτες). Μελέτες γενεαλογικών δέντρων έδειξαν την πολυπλοκότητα 
των ομάδων αίματος αναδεικνύοντας την πολυγονιδιακή τους φύση, όπου γονίδια σε δύο ή 
περισσότερους γονιδιακούς τόπους συμβάλλουν στον καθορισμό ενός φαινοτύπου. Η ανεύρεση 
μεγάλου αριθμού γενετικών καθοριστών σε διάφορες ομάδες αίματος ανάγκασε τους επιστήμονες 
να κατατάξουν τις ομάδες αίματος σε πολλά συστήματα, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε μία 
ομάδα συναφών γονιδίων τα προϊόντα των ποίων αλληλεπιδρούν ώστε να σχηματιστεί ένα τελικό 
αντιγόνο αίματος. Η ταυτοποίηση αυτών των προϊόντων γίνεται συνήθως με ορολογικές/ 
ανοσολογικές δοκιμές, βάσει των οποίων ανιχνεύονται μόνο τα προϊόντα που είναι σε θέση να 
επάγουν παραγωγή αντισώματος. Τα κυριότερα συστήματα ομάδων αίματος είναι: 

• ΑΒΟ(Η) 
• Lewis 
• MNS 
• P  
• Kell 
• Duffy 
• KIDD 
• I 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟ(Η) 
Ανακαλύφθηκε το 1900 από τον Landsteiner (Nobel Prize 1930), ενώ το 1925 ο Bernstein πρότεινε 
την ύπαρξη ενός μοναδικού γονιδιακού τόπου με τρία αλλήλια: A, B και Ο. Τα αλλήλια Α και Β 
είναι συνεπικρατή, ενώ το Ο είναι σιωπηλό. 
 Το πρωτογενές προϊόν του Α αλληλίου είναι η Ν-ακετυλο-γαλακτοζαμινο-μεταφοράση η 
οποία προσδένει ένα μόριο α-D-Ν-ακετυλο-γαλακτοζαμίνης στην ουσία Η (υπόστρωμα, βλέπε 
παρακάτω) συνθέτοντας το αντιγόνο Α. Το πρωτογενές προϊόν του αλληλίου Β είναι η γαλακτοζο-
μεταφοράση η οποία καταλύει την προσθήκη ενός μορίου α-D-γαλακτόζης στην ουσία Η 
συνθέτοντας το αντιγόνο Β. 
Το σιωπηλό αλλήλιο Ο δεν κωδικοποιεί για κανένα ένζυμο και οι ομοζυγώτες Ο/Ο δεν εκφράζουν 
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κανένα ειδικό αντιγόνο. 
 Όπως είδαμε η έκφραση των αντιγόνων Α και Β εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη της 
ουσίας Η. Η ουσία Η προκύπτει από ένα πρόδρομο υδατάνθρακα, τον δισακχαρίτη β-γαλακτοζο-Ν-
ακετυλογλυκοζαμίνη μετά από προσθήκη ενός μορίου α-L-φουκόζης. Η αντίδραση της α-L-
φουκόζης καταλύεται από το ένζυμο φουκοζο-μεταφοράση που κωδικοποιείται από το επικρατές 
αλληλόμορφο Η (γονίδιο Η) και βρίσκεται σε έναν γονιδιακό τόπο ανεξάρτητο από αυτόν των Α, Β 
και Ο αλληλίων. 
 Η πλειοψηφία των ατόμων είναι ομοζυγώτες για το αλλήλιο Η (Η/Η) και μόνο ένα μικρό 
ποσοστό ετεροζυγώτες (Η/h) παρατηρείται. Το γεγονός ότι το αλλήλιο Η είναι επικρατές, σχεδόν 
όλο το ανθρώπινο είδος είναι ικανό να παράγει την ουσία Η. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα άτομο 
ομόζυγο στο υπολειπόμενο h (h/h) δεν παράγει την φουκοζο-μετατοπάση με αποτέλεσμα να μην 
έχει την ουσία Η και συνεπώς να αποκλείεται η έκφραση των αντιγόνων Α και Β. Τα άτομα αυτά 
φαινοτυπικά ανήκουν στην ομάδα Ο, αλλά σε αντίθεση με τα άτομα Ο/Ο που δεν μπορούν να έχουν 
απόγονος ομάδος αίματος ΑΒ, τα h/h άτομα μπορούν να δώσουν απογόνους ΑΒ εάν το επικρατές Η 
αλλήλιο προέλθει από τον άλλο γονέα. Ο φαινότυπος h/h είναι γνωστός σαν φαινότυπος Bombay 
και περιγράφτηκε το 1952. 
 Στην ομάδα Α αντιγόνων αρχικά ανιχνεύτηκαν δύο κύριες υποομάδες, οι Α1 και Α2 όπου 
ανήκαν σε διαφορετικά αλλήλια, τα Α1 και Α2 αντίστοιχα. Επίσης αναφέρονται και ορισμένα 
σπάνια αλλήλια που οδηγούν στην παραγωγή των υπομονάδων Α3 (φαινοτυπικά ομάδα Α1, 
εμφάνιση του αντιγόνου στο σάλιο), Αx (φαινοτυπικά ομάδα Ο), Αm (φαινοτυπικά ομάδα Ο), Aend, 
Afinn, Ael και Abantu. 
 Παρ’ όλο που η παρουσία των αντιγόνων ομάδων αίματος αφορά κυρίως τα ερυθροκύτταρα, 
τα βρίσκουμε να εκφράζονται και σε άλλους ιστούς όπως συκώτι, νεφρά, ενώ ανιχνεύονται σε 
εκκρινόμενη μορφή στο σάλιο, γαστρικό υγρό, γάλα, ούρα, δάκρυα, κλπ. Το γονίδιο που ρυθμίζει 
την έκκριση των ΑΒH αντιγόνων στο σάλιο ονομάζεται εκκριτικό γονίδιο (secretor gene, Se). Το 
επικρατές αλλήλιο Se εμφανίζεται με συχνότητα 0.52 στον Καυκάσιο πληθυσμό, ενώ το 
υπολειπόμενο se με συχνότητα 0.48. Ομοζυγώτες se/se δεν εμφανίζουν εκκρινόμενο ΑΒΗ αντιγόνα 
σε καμία από τις εκκρίσεις τους. 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Lewis 
Η χημεία του συστήματος ΑΒΗ είναι άμεσα συνδεδεμένη με το σύστημα ομάδων αίματος 

Lewis. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο αντιγόνα τα Lea και Leb (παρόντα σε 22 και 78% του 
πληθυσμού αντίστοιχα) τα οποία όμως καθορίζονται από ένα αλλήλιο το Le. Το αλλήλιο Le 
κωδικοποιεί για το ένζυμο φουκοζο-μετατοπάση που καταλύει την μεταφορά ενός μορίου α-L-
φουκόζης από την φουκοζο-GDP στην Ν-ακετογλυκοσαμίνη της προδρόμου ουσίας Η.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η φουκοζο-μετατοπάση 3 που κωδικοποιείται από το αλλήλιο Le 
είναι διαφορετική από αυτήν που κωδικοποιείται από το αλλήλιο Η. Έτσι η προαναφερθείσα 
αντίδραση πραγματοποιείται τόσο σε Η/Η ομοζυγώτες, σε Η/h ετεροζυγώτες όσο και σε h/h 
ομοζυγώτες.  

Το προϊόν της αντίδρασης είναι το αντιγόνο Lea το οποίο αρχικά εμφανίζεται στο πλάσμα 
και τις εκκρίσεις και στην συνέχεια απορροφάται παθητικά από τη επιφάνεια των ερυθροκυττάρων, 
όπου και ανιχνεύεται σαν αντιγόνο ομάδος αίματος.  
Η φουκοζο-μετατοπάση 2 που παράγεται από το γονίδιο Se καταλύει ς την μεταφορά ενός μορίου α-
L-φουκόζης στην ουσία Η με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αντιγόνο Leb αρχικά στο πλάσμα και 
αργότερα να απορροφάται στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. 

Εφ’ όσον τα αντιγόνα Lea και Leb σχηματίζονται παρουσία των αλληλίων Η και Se, ο 
φαινότυπος των ερυθροκυττάρων αλλάζει κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του ατόμου. Το γεγονός 
ότι το Lea αντιγόνο σχηματίζεται κατευθείαν από την πρόδρομο ουσία, αρχικά τα ερυθροκύτταρα 
είναι Lea+b-. Στο επόμενο στάδιο το αντιγόνο Η μετασχηματίζεται σε Leb και σε ένα ενδιάμεσο 

27



φαινότυπο τα ερυθροκύτταρα είναι Lea+b+. Αυτός ο φαινότυπος σε 78% του πληθυσμού 
αντικαθίσταται στην ηλικία των 3-6 χρόνων από τον τελικό φαινότυπο Lea-b+.  

Παρουσία του επικρατούς αλληλίου Se, τα Lea και Leb αντιγόνα βρίσκονται στις εκκρίσεις, 
ενώ απουσία του Se αλληλίου η μετατροπή σταματά στο πρώτο στάδιο και 22% των ατόμων 
εμφανίζουν σε όλη τους την ζωή τον φαινότυπο Lea+b-. Οι ομοζυγώτες για το υπολειπόμενο le 
αλλήλιο (le/le) αδυνατούν να φτιάξουν Lea ή Leb αντιγόνα και παρουσιάζουν φαινότυπο Lea-b-. 
 Όλα τα προαναφερθέντα αλλήλια ακολουθούν τους Μενδελικούς κανόνες 
κληρονομικότητας. Οι πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι των συστημάτων ομάδων αίματος 
ΑΒΟ(Η) και Lewis φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
  
 Αντιγόνα στις εκκρίσεις  

Γονότυπος Α Β Η Lea Leb Ομάδες Αίματος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H/H 
ή 

H/h 

 
 
 
 

Se/Se 
ή 

Se/se 

 
Le/Le 

ή 
Le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

+  + + + Α  
 

Lea-b+ Α/Β + + + + + ΑΒ 
Β/Β ή 
Β/Ο 

 + + + + Β 

Ο/Ο   + + + Ο 
 
 

le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

+  +   Α  
 

Lea-b- Α/Β + + +   ΑΒ 
Β/Β ή 
Β/Ο 

 + +   Β 

Ο/Ο   +   Ο 
 
 
 
 
 

se/se 

 
Le/Le 

ή 
Le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

   +  Α  
 

Lea+b- Α/Β    +  ΑΒ 
Β/Β ή 
Β/Ο 

   +  Β 

Ο/Ο    +  Ο 
 
 

le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

     Α  
 

Lea-b- Α/Β      ΑΒ 
Β/Β ή 
Β/Ο 

     Β 

Ο/Ο      Ο 

 
 
 
 
 
 
 

h/h 

 
 
 

Se/Se 
ή 

Se/se 

 
Le/Le 

ή 
Le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

   +  Α  
 
 

Lea+b-
 

Α/Β    +  ΑΒ 
Β/Β ή 
Β/Ο 

   +  Β 

Ο/Ο    +  Ο 
 
 

le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

     Α  
 

Lea-b-
 Α/Β      ΑΒ 

Β/Β ή 
Β/Ο 

     Β 

Ο/Ο      Ο 
 
 
 
 
 

se/se 

 
Le/Le 

ή 
Le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

   +  Α  
 

Lea+b-
 Α/Β    +  ΑΒ 

Β/Β ή 
Β/Ο 

   +  Β 

Ο/Ο    +  Ο 
 
 

le/le 

Α/Α ή 
Α/Ο 

     Α  
 

Lea-b-
 Α/Β      ΑΒ 

Β/Β ή 
Β/Ο 

     Β 

Ο/Ο      Ο 
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Βιοσύνθεση των αντιγόνων ομάδων αίματος Η, Le, Α και Β 
 Το πρωταρχικό υπόστρωμα για όλη την αλυσίδα των αντιδράσεων είναι η πρόδρομος ουσία 
η οποία περιέχει ένα δισακχαρίτη, την γαλακτόζο-Ν-ακετογλυκοζαμίνη. Υπάρχουν δύο είδη 
προδρόμων ουσιών:  
* Τύπος Ι όπου τα δύο σάκχαρα ενώνονται με δεσμό 13 
* Τύπος ΙΙ όπου τα δύο σάκχαρα ενώνονται με δεσμό 14 
 
Τύπος Ι:   GALGLU-N-GAL-GAL-N-R 
Τύπος ΙI:   GALGLU-N-GAL-GAL-N-R 
 
 Στο πρώτο στάδιο η α-L-φουκόζη προσδένεται στην γαλακτόζη της τύπου Ι ή ΙΙ πρόδρομης 
ουσίας με δεσμό 12 και η αντίδραση καταλύεται από την φουκοζο-μετατοπάση: 
 
GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R + GDP-FUC   Τύπος Ι ή ΙΙ πρόδρομης ουσίας 

 
FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R     + GDP            Ουσία Η 
 

Απουσία του αλληλίου Se, η  φουκοζο-μετατοπάση που κωδικοποιείται από το αλλήλιο Le 
καταλύει την προσθήκη της α-L-φουκόζης στην Ν-γαλακτοσαμίνη με δεσμό 14 οπότε προκύπτει 
το αντιγόνο Lea. 
 
GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R + GDP-FUC   Τύπος Ι ή ΙΙ πρόδρομης ουσίας 

 
FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R     + GDP            Αντιγόνο Lea 
 
 
 Στο δεύτερο στάδιο βιοσύνθεσης η ουσία Η γίνεται το υπόστρωμα για τα 3 ένζυμα: 
φουκόζο-μετατοπάση, Ν-ακετυλο-γαλακτοσαμινο-μεταφοράση και γαλακτοζο-μετατοπάση: 
 
 
 
GDP-FUC + FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R                           Oυσία H 

 
FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R     + GDP            Αντιγόνο Leb 
                        | 
                    FUC 
 
 
 
 
 
 

Fucosyl transferase (H) 

Fucosyl transferase (Le) 

Fucosyl transferase (Se) 

A 
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UDP-GAL-N + FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R                           Oυσία H 

 
FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R     + UDP            Αντιγόνο A 
             | 
         GAL-N 
 
 
 
 
 
 
UDP-GAL + FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R                           Oυσία H 

 
FUC-GAL-GLU-N-GAL-GAL-N-R     + UDP            Αντιγόνο B 
             | 
         GAL 
 
 Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις γίνονται συγχρόνως και όλα τα αντιγόνα σχηματίζονται στα 
άτομα με γονότυπο Α/Β. Η εμφάνιση των αντιγόνων Η, Leb, Α και Β στις εκκρίσεις εξαρτάται από 
την παρουσία του αλληλίου Se, ενώ η εμφάνιση των Η, Α και Β στην μεμβράνη των 
ερυθροκυττάρων είναι ανεξάρτητη του γονότυπου Se. 

N-acetyl galactosaminyl transferase 

N-acetyl galactosaminyl transferase 

B 

Γ 
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Rhesus 
Το σύστημα Rhesus είναι ένα πολύπλοκο σύμπλοκο που ανακαλύφθηκε από τους Levine  

και Stetson το 1939 χρησιμοποιώντας αντισώματα από μητέρα αμέσως μετά τον τοκετό όταν το 
νεογνό έπασχε από αιμολυτική αναιμία. 

Τα Rh αντιγόνα καθορίζονται από τρεις γενετικούς τόπους C, D και E κάθε ένας από τους 
οποίους έχει δύο αλλήλια: C και c, D και d, E και e αντίστοιχα. Εκτός από τα D και d αλλήλια, τα 
υπόλοιπα είναι συνεπικρατή. Επειδή οι γονιδιακοί τόποι C, D και Ε είναι τόσο κοντά, 
κληρονομούνται σαν ένα τμήμα και δεν έχει παρατηρηθεί χίασμα μέσα σε αυτήν την περιοχή. Έτσι 
υπάρχουν 8 διαφορετικοί απλότυποι για την περιοχή αυτή (CDe, cde, cDE, Cde, CDE, Cde και 
cDE) οι συχνότητες των οποίων ποικίλουν μεταξύ των πληθυσμών, ενώ μερικοί συναντούνται 
σπανίως. 

Εκτός από τα κλασσικά αντιγόνα που αντιστοιχούν στα C, D, E, c, d, και e αλλήλια, έχουν 
βρεθεί ποικίλες μορφές των αντιγόνων αυτών: Du, Dw, DCor, Cw, Cx, Cu, Ca, Ew, ET, es, e-like κλπ.  

Ένα αρκετά κοινό αντιγόνο είναι το f, που προκύπτει όταν τα αλλήλια c και e βρίσκονται σε 
cis θέση και για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι το f αλλήλιο είναι προϊόν cis-συμπληρωματικότητας 
των c και e αλληλίων ή αλληλεπίδραση των καθοριστών c και e.  

Η αλληλεπίδραση των c και es αλληλίων οδηγεί στην έκφραση του V αντιγόνου που είναι 
αρκετά συχνό στους Νέγρους.  

Πολλές φορές άτομα που εμφανίζονται Rh- με γονότυπο cde/cde, παραδόξως αντιδρούν με 
αντι-D και αντι-C αντιορούς και εκφράζουν ένα άλλο αντιγόνο το G. 

 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ MNS 

 Το σύστημα MNS  ανακαλύφθηκε αρχικά χάρη σε ορό που παρήχθη σε κουνέλια μετά από 
ανοσοποίηση με ανθρώπινα ερυθροκύτταρα. Ενώ οι πρώτες μελέτες θεώρησαν ότι τα αντιγόνα Μ 
και Ν καθορίζονται από δύο συνεπικρατή αλλήλια τα Μ και Ν στον γονιδιακό τόπο ΜΝ 
(δημιουργώντας τρεις γονότυπους: Μ/Μ, Μ/Ν και Ν/Ν), αργότερα βρέθηκαν και δύο ακόμα 
αντιγόνα τα S και sπου ήταν προϊόντα δύο άλλων συνεπικρατών αλληλίων των S και s. Ο Ss 
γονιδιακός τόπος φέρει και ένα τρίτο σιωπηλό αλλήλιο διότι υπάρχουν άτομα (ειδικά σε 
πληθυσμούς Νέγρων) που δεν φέρουν στα ερυθροκύτταρά τους ούτε S ούτε s αντιγόνα. Επιπλέον 
έχει ταυτοποιηθεί το αντιγόνο U το οποίο προφανώς είναι προϊόν άλλου γονιδίου όπου το ένα 
αλλήλιο καθορίζει το U. 
 Τα αντιγόνα Μ και Ν είναι γλυκοπρωτεΐνες που αποτελούνται από μία κεντρική πρωτεΐνη 
και παράπλευρες αλυσίδες σακχάρων και σιαλικού οξέος. Τα αντιγόνα αυτά σχηματίζονται με 
προσθήκη νευραμινομάδας στις πλευρικές αλυσίδες με την βοήθεια της νευραμινο-μετατοπάσης. 

 Η βιοσύνθεση των αντιγόνων Μ και Ν εμπλέκει ενζυμικούς μηχανισμούς μετατροπής του Ν 
σε Μ όμοιους με αυτούς της μετατροπής του αντιγόνου Η σε Α και Β. 

 Η παρουσία αντι-Μ και αντι-Ν αντισωμάτων στον ορό είναι σπάνια και αυτή 
αντιπροσωπεύεται από  IgM ανοσοσφαιρίνες που δεν διαπερνούν τον πλακούντα και συνεπώς δεν 
είναι σε θέση να προκαλέσουν αιμολυτική αναιμία στο έμβρυο. Σε περίπτωση που αναπτυχθούν 
αντισώματα IgG, υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος στην μετάγγιση αίματος όπως και αυτός του συστήματος 
ομάδων αίματος ΑΒΟ(Η). 

 
 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ P 
 Το σύστημα P περιλαμβάνει πέντε φαινότυπους (P1, P2, P1

k, P2
k, p) εκ των οποίων μόνο οι 

P1 και P2 εκφράζονται σε ικανοποιητικό ποσοστό ατόμων (75 και 25% αντίστοιχα). Τα αντιγόνα P 
σχετίζονται με δύο γονιδιακούς τόπους εκ των οποίων ο ένας έχει τρία (3) αλλήλια και ο άλλος δύο 
(2). 
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 Τα επικρατή Pk και P1
k αλλήλια κωδικοποιούν για μία γαλακτοζο-μετατοπάση που καταλύει 

την μετατροπή του διεξοζιδίου κεραμίδης σε τριεξοζίδιο κεραμίδης (Pk αντιγόνο). Το προϊόν του 
P1

k αλληλίου μετατρέπει επιπλέον το παρασφαιρινοζίδιο σε αντιγόνο P1. Το υπολειπόμενο p 
αλλήλιο είναι σιωπηλό και ομοζυγώτες p/p δεν παράγουν Pk ή P1 αντιγόνα. Ο γονιδιακός τόπος του 
P2 κωδικοποιεί για μία Ν-ακετο-γαλακτοαμινο-μετατοπάση η οποία καταλύει την γλυκοσυλίωση 
του Pk αντιγόνου και την μετατροπή του σε αντιγόνο P. Το P2

0 αλλήλιο είναι σιωπηλό και 
ομοζυγώτες p/p, P2

0/P2
0 δεν μπορούν να εκφράσουν κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ KELL 

 Αρχικά θεωρήθηκε ότι πρόκειται για ένα απλό σύστημα που αποτελείται από δύο 
συνεπικρατή αλλήλια τα K και k που αντιστοιχούν στα αντιγόνα K και k. Αργότερα όμως 
περιγράφηκαν τουλάχιστον 18 σπάνια αλλήλια και πλέον πιστεύεται ότι το σύστημα KELL μοιάζει 
με το σύστημα Rhesus. Έτσι κατ’ αναλογία αποτελείται από τρία ζεύγη αντίθετων αντιγόνων K και 
k,  Kpa και Kpb, Jsa και Jsb τα οποίακαθορίζονται από πολλαπλά αλλήλια σε ένα μοναδικό γονιδιακό 
τόπο ή εναλλακτικά από ζεύγη αλληλίων σε τρεις γειτονικούς γονιδιακούς τόπους. 
 Μετά από τα αντιγόνα των συστημάτων ΑΒΟ και Rh, τα αντιγόνα Κ είναι τα πλέον 
ανοσογόνα σε σύγκριση με τα αντιγόνα των υπολοίπων ομάδων αίματος και πρέπει να λαμβάνονται 
υπ’ όψη στις μεταγγίσεις αίματος. 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ DUFFY 
 Χαρακτηρίζεται κυρίως από δύο αντιγόνα τα Fya και Fyb και πολλά σπάνια αντιγόνα που 
αναφέρονται σαν Fyx. Οι φαινότυποι αυτοί καθορίζονται από τα αλλήλια Fya, Fyb και Fyx. 

Αντι-Fy αντισώματα δημιουργούνται σχεδόν πάντα μετά από μετάγγιση αίματος ή 
εγκυμοσύνη και μπορούν να δημιουργήσουν αντίδραση αιμοσυγκόλλησης.  

 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ KIDD 

 Αναφέρεται σε δύο αντιγόνα τα Jka και Jkb που είναι προϊόντα των συνεπικρατών αλληλίων 
Jka και Jkb και υπεύθυνα για τρεις γονότυπους: Jk(a+b-),  Jk(a+b+) και Jk(a-b+). Σε όχι-Καυκάσιους 
πληθυσμούς ανακαλύφθηκε ο τέταρτος φαινότυπος Jk(a-b-), γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη 
ενός τρίτου σιωπηλού αλληλίου, του Jk0. 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ι 
 Αποτελείται από τα Ι και ι αντιγόνα τα οποία ανιχνεύονται με αντισώματα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, ενώ στους 370C είναι ανενεργά. Τα δύο αντιγόνα αντιστοιχούν στα αλλήλια Ι και ι 
αντίστοιχα, εκ των οποίων το Ι είναι επικρατές. Κατά την γέννηση όλα τα νεογνά είναι φαινοτυπικά 
ι και τα ερυθροκύτταρα τους αντιδρούν μόνο με αντι-ι αντισώματα, Στην ηλικία των 18-24 μηνών 
αρχίζουν να εμφανίζουν αντι-Ι δραστικότητα, ενώ συγχρόνως χάνουν την αντι-ι δραστικότητα. 
Προφανώς η βιοσύνθεση του αντιγόνου Ι εξαρτάται από την ενεργότητα του ι, το οποίο εμφανίζεται 
να ακολουθεί ανάλογα βιοχημικά μονοπάτια με αυτά του προδρόμου αντιγόνου Η. 

 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

  
 Φυσικά αντισώματα που αναγνωρίζουν άλλο-συγκολλητίνες σε όλα τα συστήματα ομάδων 
αίματος ανιχνεύονται στον ορό όλων των ατόμων. Για παράδειγμα στο σύστημα ομάδων ΑΒΟ 
ισχύει: 

• Αν το αντιγόνο Α λείπει από τα ερυθροκύτταρα ενός ατόμου, αυτό έχει στον ορό του αντι-Α 
αντισώματα 

• Αν το αντιγόνο Β λείπει από τα ερυθροκύτταρα ενός ατόμου, αυτό έχει στον ορό του αντι-Β 
αντισώματα 
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• Αν τα Α και  Β αντιγόνα  λείπουν από τα ερυθροκύτταρα ενός ατόμου, αυτό έχει στον ορό 
του αντι-Α και αντι-Β αντισώματα 

Τι ίδιο φαινόμενο ισχύει για όλες τις ομάδες αίματος που προαναφέρθηκαν.  
 Η παραγωγή αντισώματος προϋποθέτει την ύπαρξη αντιγονικής διέγερσης. Αυτό σημαίνει 
ότι ένα άτομο ομάδος αίματος Α για να παράγει αντι-Β αντισώματα πρέπει να έχει διεγερθεί με 
αυτά σε κάποια φάση της ζωής του. Πιστεύεται ότι α πλεόν πιθανή πηγή για αυτές τις αντιγονικές 
διεγέρσεις είναι τα βακτήρια του εντέρου και τα προϊόντα αυτών, τα οποία φέρουν αντιγονικά 
χαρακτηριστικά ίδια ή παρόμοια με αυτά των ομάδων αίματος. Τα βακτήρια αυτά αποτελούν είτε 
μέρος της φυσικής χλωρίδας του γαστρεντερικού συστήματος ή λαμβάνονται με την τροφή. 
 Η παρουσία  των εν λόγω αντισωμάτων ευθύνεται για την οξεία αντίδραση της μετάγγισης 
αίματος, όταν ερυθροκύτταρα που φέρουν Α ή Β αντιγόνα μεταφερθούν σε άτομα που δεν έχουν 
αυτά τα αντιγόνα. 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟ 
 
 

Ομάδα Αίματος Αντιγόνα στα 
ερυθροκύτταρα 

Αντισώματα στον 
ορό 

Γονότυπος 

Α Α Αντι-Β ΑΑ ή ΑΟ 
Β Β Αντι-Α ΒΒ ή ΒΟ 

ΑΒ Α και Β Τίποτα ΑΒ 
Ο Τίποτα Αντι-Α και Αντι-Β ΟΟ 

 
 

 Η ταυτοποίηση των διαφόρων ομάδων αίματος γίνεται με την χρήση αντισωμάτων ειδικά 
για το κάθε αντιγόνο ομάδος αίματος 
 
 Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσετε να ταυτοποιήσετε δείγμα αίματος ως προς το 
σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. 
 Όταν σε ερυθρά αιμοσφαίρια ατόμου ομάδος Α προστεθεί ορός που περιέχει αντι-Α 
αντισώματα, παρατηρείται η αντίδραση της αιμοσυγκόλλησης: 
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Ανθρώπινα ερυθροκύτταρα προτού (αριστερά) και μετά (δεξιά) την προσθήκη ορού που 
περιέχει αντι-Α αντισώματα. Η παρατηρούμενη αιμοσυγκόλληση δείχνει την παρουσία του 
αντιγόνου Α στην επιφάνεια των κυττάρων. 

  
 
 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Τοποθετήστε 50μl αίματος ή ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια αντικειμενοφόρο σε απόσταση 1cm 
μεταξύ τους. 
Προσθέστε σε κάθε σταγόνα 50 μl αντι-Α, αντι-Β, αντι-Α+αντι-Β αντισώματος ή φυσιολογικό ορό. 
Παρατηρείστε την αιμοσυγκόλληση. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι των ομάδων Α, Β και Ο; 
 
2) Πώς μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ των φαινοτύπων Ο/Ο και Bombay; 

 
 
3) Ποιες ομάδες αίματος μπορούν να ευθύνονται για αιμολυτική αναιμία στο νεογνό και γιατί; 
 
4) Τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν έχει αντιγόνα Α, Β και Η στις εκκρίσεις του; 

 
 
5) Σε ποια ομάδα αίματος του συστήματος ΑΒΟ ανήκει το δείγμα που μελετήσατε και 

ποιος(οί) είναι ο(οι) πιθανοί γονότυποι; 
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7η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ 
Διεξαγωγή: Ε. Κουϊμτζόγλου 

ΕΥ: Ε. Αθανασάκη 
 
Ο όρος κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας διαδικασίας μέτρησης 
κυττάρων σε ένα δείγμα που «ρέει». 
Αποτελεί μια αυτοματοποιημένη τεχνική, κατά την οποία χρησιμοποώντας τη σκέδαση και 
το φθορισμό μπορεί να γίνει ποσοτικοποίηση κυτταρικών πληθυσμών, ανάλυση των 
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των κυττάρων, καθώς και ανάλυση κυτταρικών 
λειτουργιών και αλληλεπιδράσεων. 
Βασική προϋπόθεση της μεθόδου αυτής είναι ότι το δείγμα πρέπει να είναι σε μορφή 
εναιωρήματος. 
Ο κυτταρομετρητής ροής είναι ένα μηχάνημα που με τη χρήση φθοριζουσών ουσιών 
πραγματοποιεί την ανάλυση του δείγματος σε πολλαπλά επίπεδα. Ο κυτταρομετρητής ροής 
μπορεί να κάνει ανάλυση μεγάλου αριθμού κυττάρων ή να ανιχνεύσει πολύ μικρό αριθμό 
κυττάρων, καθώς και να ανιχνεύσει κυτταρικούς υποπληθυσμούς σε μικρό χρόνο. 
Αποτελείται από τρία βασιμά συστήματα: το υδροδυναμικό σύστημα ροής, το οπτικό 
σύστημα και το ηλεκτρονικό σύστημα ανάλυσης δεδομένων. 

 
Το υδροδυναμικό σύστημα αποτελείται από την κυψελίδα ροής, μέσα από την οποία περνάει 
το κυτταρικό εναιώρημα περιβαλλόμενο από ένα αδρανές ρυθμιστικό διάλυμα (sheath 
fluid). Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται η ροή των κυττάρων σε μονήρη διάταξη. 
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Το οπτικό σύστημα αποτελείται από ακτινoβολία laser, από φίλτρα που διαχωρίζουν το 
φάσμα της ακτινοβολίας, και φωτοπολλαπλασιαστές που συλλέγουν τα φωτεινά σήματα.  
Οι ακτίνες laser προσπίπτουν στη μονήρη κυτταρική διάταξη και προκαλείται 2 ειδών 
σκέδαση φωτός: Η σκέδαση ανάλογα με το μέγεθος των κυττάρων , η πρόσθια σκέδαση 
(forward scatter) και η σκέδαση ανάλογα με την ενδοκυττάρια πολυπλοκότητα, π.χ. 
κοκκιότητα, η πλάγια σκέδαση (side scatter). Έτσι, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των 
κυτταρικών υποπληθυσμών. 

 
Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται φθορίζουσες ουσίες που επιλέγονται ανάλογα με το 
είδος του κυτταρικού πληθυσμού που εξετάζεται.  
Μια σειρά ανιχνευτών/πολλαπλασιαστών είναι τοποθετημένοι στο σημείο όπου η ακτίνα 
φωτός περνάει μέσω της ροής. Ο ένας ανιχνευτής ανιχνεύει την πρόσθια σκέδαση και οι 
άλλοι την κάθετη. Κάθε αιωρούμενο σωματίδιο διαμέτρου 0,2μm έως 150μm , το οποίο 
διαπερνά η ακτίνα laser σκεδάζει την ακτινοβολία και οι φθορίζουσες χρωστικές που 
υπάρχουν ενδογενώς στο κύτταρο ή είναι προσκολλημένες σ’αυτό, διεγείρονται και 
εκπέμπουν ακτινοβολία σε μήκη κύματος μεγαλύτερα από το μήκος κύματος του laser. Ο 
συνδυασμός σκεδαζόμενου φωτός και φθορισμού συλλέγεται από τους φωτοανιχνευτές. 
Το ηλεκτρονικό σύστημα ανάλυσης δεδομένων περιλαμβάνει τη μετατροπή των φωτεινών 
σημάτων σε δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του οργάνου. 
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η απεικόνιση ενός τυπικού διαγράμματος κυτταρομετρίας 
ροής, όπου φαίνεται η κατανομή των λευκών κυττάρων ως προς το μέγεθος και την 
κοκκιότητα. 
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Εξωτερικός ανοσοφθορισμός 
   Με την μέθοδο του εξωτερικού ανοσοφθορισμού επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός 
κυττάρων σε υποπληθυσμούς στηριζόμενοι στην παρουσία συγκεκριμένων μεμβρανικών 
επιφανειακών πρωτεϊνών που φέρει ο καθένας. Η διάκριση επιτυγχάνεται με τη χρήση 
ειδικού μονοκλωνικού αντισώματος που προσδένεται/αναγνωρίζει σε μια συγκεκριμένη 
επιφανειακή πρωτεΐνη το οποίο είναι άμεσα ή μη συνδεδεμένο με μια φθορίζουσα ουσία 
όπως φλοουρεσκίνη (FITC) ή φυκοερυθρίνη (PE). Στη περίπτωση που το αρχικό 
αντίσωμα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία, μια άλλη ανοσοσφαιρίνη 
(δεύτερο αντίσωμα) σημασμένη με FITC ή PE αναγνωρίζει το πρώτο αντίσωμα και 
συνεπώς τη μεμβρανική πρωτεΐνη. Το πλεονέκτημα της χρήσης διαφορετικών 
αντισωμάτων άμεσα συνδεδεμένων με διαφορετικές φθορίζουσες ουσίες είναι η 
ταυτόχρονη χρώση για δυο (διπλός φθορισμός) ή και περισσότερες μεμβρανικές 
πρωτεΐνες στον ίδιο κυτταρικό πληθυσμό. Τα κύτταρα μπορούν να παρατηρηθούν είτε 
σε απλό μικροσκόπιο φθορισμού, είτε σε συνεστιακό μικροσκόπιο, ή να αναλυθούν μέσω 
κυτταρομετρητή ροής με σκοπό την εκτίμηση του σήματος φθορισμού τους, της 
μορφολογίας τους ή ακόμη και το διαχωρισμό τους στους εκάστοτε υποπληθυσμούς με 
βάση το φθορισμό που φέρουν.    
 
 
 
 

Υλικά  
• Σπλενοκύτταρα 
• Διάλυμα λύσης ερυθροκυττάρων (Lysing RC): Ammonium chloride 0,83g, Sodium 

hydrogen Carbonate 0,1g EDTA 0,032g, dH2O 100ml, pH 7,4 (4ο C) 
• PBS 1X, pH 7,4 
• Blocking buffer: PBS-BSA 3%  
• Διαλύτης αντισωμάτων: PBS-BSA 0,1% 
• Αντισώματα (ειδικά για τον παράγοντα που θέλουμε να εντοπίσουμε): anti-Thy-1, anti-

Mac-1, anti-Ly5, anti-IAd  
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Διαδικασία 
 
1. Απομόνωση σπλενοκυττάρων με βάση τη διαδικασία της εργαστηριακής άσκησης 1.  
2. Επαναδιαλυτοποιούμε το κυτταρικό ίζημα σε 1ml Lysing RC και φυγοκεντρούμε στις 

1200rpm, για 6’. 
3. Πλένουμε 2 φορές με PBS 1,5 ml ώστε να απομακρυνθούν τα σπασμένα ερυθροκύτταρα.  
4. Επαναδιαλύουμε σε 1 ml το κυτταρικό ίζημα και αφού μετρήσουμε τα κύτταρα, τοποθετούμε 

1x106κύτταρα σε κάθε σωληνάριο. Πλένουμε 2Χ με 200 μl PBS 1Χ. Σε κάθε πλύσιμο 
μεσολαβεί φυγοκέντρηση στις 1200rpm, σε θερμοκρασία δωματίου για 6’. 

5. Επωάζουμε με το blocking buffer PBS-BSA 3% για 30’ σε θερμοκρασία δωματίου. Τελικός 
όγκος 200λ/δείγμα. 

6. Πλένουμε 2Χ με PBS 1Χ 200μl. Στο βήμα αυτό σταματάμε την επεξεργασία του δείγματος 
που θα χρησιμοποιήσουμε ως control. 

7. Επωάζουμε με το 1ο αντίσωμα σε PBS-BSA 0,1% σε για 45’. Τελικός όγκος 100λ/δείγμα. Σε 
αυτό το βήμα όταν πρόκειται για διπλό ανοσοφθορισμό προσθέτουμε δυο αντισώματα. 

8. Πλένουμε 2Χ με PBS 1Χ 200μl/δείγμα. Εάν το αντίσωμα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη 
φθορίζουσα ουσία προχωράμε στα παρακάτω βήματα. 

9. Επωάζουμε με το 2ο αντίσωμα-φθορίζον σε PBS-BSA 0,1% για 30’. Τελικός όγκος 
100λ/δείγμα. Πλένουμε 2Χ με PBS 1Χ 200μl/δείγμα και το δείγμα είναι έτοιμο για ανάλυση 
στο κυτταρομετρητή ροής.  

 
Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση  είναι το FCS express V3. 
www.denovosoftware.com/download/fcsexpressv3_manual.pdf 
 

 
Ερωτήσεις 

 
1) Παρουσιάστε τα γραφήματα forward scatter/side scatter και αναλύσετε τη 

κατανομή των κυτταρικών πληθυσμών. 
2) Παρουσιάστε τα γραφήματα forward scatter/FL1 για όλα τα αντισώματα που 

χρησιμοποιήσατε. 
3) Παρουσιάστε τα ιστογράμματα για όλα τα αντισώματα που χρησιμοποιήσατε. 
4)  Υπολογίστε το ποσοστό των μακροφάγων, Τ λεμφοκυττάρων, Β 

λεμφοκυττάρων και τάξης ΙΙ θετικών κυττάρων στην σπλήνα. 
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8η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ: 
Διεξαγωγή: Ε. Κουϊμτζόγλου  

ΕΥ: Ε. Αθανασάκη 
 

• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟΕΙΔΙΚΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
• ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η επιτυχής ανοσοποίηση πειραματόζωων εξαρτάται από την φύση του αντιγόνου, την 
ηλικία του ζώου και τον τρόπο χορήγησης.  

Η προϋπόθεση για μια καλή ανοσολογική απόκριση είναι η ανάπτυξη μιας 
φλεγμονώδους κατάστασης όπου τα μικροβιακά προϊόντα (αντιγόνα) ενεργοποιούν τα 
μακροφάγα και στην συνέχεια τα κύτταρα φλεγμονής. Συνήθως η ανοσοποίηση με καθαρή 
πρωτεΐνη οδηγεί σε φτωχή ανοσολογική απόκριση, ενώ η ανοσολογική απόκριση ενισχύεται 
από ουσίες που επάγουν φλεγμονή με αντιγονοειδικούς μηχανισμούς.  

Τα ανοσοενισχυτικά αυξάνουν μη-ειδικά την ανοσολογική απόκριση: 
Μη πλήρες ενισχυτικό του Freund: πρόκειται για γαλάκτωμα ελαίου σε ύδωρ και δρα μέσω 
αργής απελευθέρωσης του αντιγόνου και αυξημένη πρόσληψη από τα μακροφάγα. 
 
Πλήρες ενισχυτικό του Freund: πρόκειται για γαλάκτωμα ελαίου σε ύδωρ με νεκρά 
Mycobacteria και δρα μέσω ενεργοποίησης των μακροφάγων. 
 
Alum (υδροξείδιο του αλουμινίου): πρόκειται για πήκτωμα υδροξειδίου του αλουμινίου και 
δρα μέσω αργής απελευθέρωσης του αντιγόνου και αυξημένη πρόσληψη από τα μακροφάγα. 
 
ISCOMS (Immune Stimulatory Complexes): πρόκειται για ένα στρώμα λιπιδικού 
μικυλλίου με ιϊκές πρωτεΐνες και δρα παραδίδοντας το αντιγόνο στο κυτταρόπλασμα και 
ενεργοποίηση κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων. 

 
Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι ο προσδιορισμός των αντιγονοειδικών Β 

λεμφοκυττάρων που δημιουργούνται μετά από ανοσοποίηση πειραματικών ποντικιών και η 
τιτλοδότηση του ορού ανοσοποίησης. 

Το αντιγόνο που επιλέχθηκε για την ανοσοποίηση είναι τα ερυθροκύτταρα του 
προβάτου (sRBC). Με την χρήση των sRBC τα αντιγονοειδικά Β λεμφοκύτταρα μπορούν να 
εύκολα να γίνουν ορατά σε οπτικό μικροσκόπιο λόγω του σχηματισμού ροδάκων (rosette).  

Με την τεχνική της αιμοσυγκόλλησης μπορεί εύκολα να γίνει η τιτλοδότηση του αντι-
sRBC ορού που παράγεται από τα ανοσοποιημένα ζώα. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

BALB/c ποντίκια χορηγούνται ενδοπεριτονιακά με 108 sRBC, 5-8 ημέρες πριν το 
πείραμα. Μετά από ολική αφαίμαξη του ζώου αφαιρείται η σπλήνα και τοποθετείται σε 
κυτταρικό διάλυμα. Το αίμα επεξεργάζεται ώστε να διαχωριστεί ο ορός. 
 
Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟΕΙΔΙΚΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Ζώα 1,2 →  Αρνητικοί μάρτυρες 
                 3,4 → Ανοσοποίηση με sRBC 
 

1) Τοποθετείστε 100μl κύτταρα από τα ζώα 1,2 (αρνητικοί μάρτυρες) και 3,4 
(ανοσοποίηση με sRBC) σε σωλήνες. 

2) Προσθέστε 100μl αιωρήματος sRBC (3x108 κύτταρα/ml) και ανακατέψτε. 
3) Φυγοκεντρήστε για 6 λεπτά στις 1200 στροφές. 
4) Προσθέστε 100μl HBSS και μετρήστε τον αριθμό των ροδάκων του κάθε 

αιωρήματος σε αιμοκυτταρόμετρο. 
 

Υπολογίσετε: 
1) Τον αριθμό των ροδάκων ανά ml κυτταρικού δ/τος. 

 
 
 
 

2) Τον αριθμό των ροδάκων ανά σπλήνα ποντικού (θα σας δίνεται ο συνολικός αριθμός 
κυττάρων  στην σπλήνα). 

 
 
 
 
 
 
 

3) Συγκρίνετε τον αριθμό των ροδάκων στα δείγματα 1,2 και 3,4 και υπολογίστε τον 
παράγοντα ανοσοποίησης.  
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4) Γνωρίζοντας ότι τα Τ λεμφοκύτταρα έχουν την ικανότητα να προσδένουν sRBC μη 
ειδικά, υπολογίστε τον αριθμό των Τ λεμφοκυττάρων στα μη ανοσοποιημένα ζώα 
(1,2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1) Αραιώστε διαδοχικά τον αντιορρό  των ζώων 3 και 4 με sRBC ως ακολούθως: 
1/80, 1/160, 1/320, 1/640, 1/1280, 1/2560, σε τελικό όγκο 50μl. Σε ένα σωλήνα 
τοποθετείστε 50μl PΒS (αρνητικός μάρτυρας). 

2) Προσθέστε 50μl sRBC (2%v/v) και ανακινήστε.  
3) Αφήσετε τα δείγματα για 30-45min σε θερμοκρασία δωματίου. 
4) Παρατηρήσετε την αιμοσυγκόλληση. 
 

Εάν σε ένα σωλήνα έχουν συγκολληθεί όλα τα κύτταρα, τότε αυτό αξιολογείται ως θετικό 
(++++). Η απουσία της συγκόλλησης αξιολογείται με (-), και οι ενδιάμεσοι βαθμοί 
συγκόλλησης με  +, ++ ή  +++.  Ο τίτλος του αντιορρού είναι το αντίστροφο  της τελευταίας 
αραίωσης που δείχνει ευδιάκριτη συγκόλληση (+). 
Π.χ.: 
1/80    1/160        1/320       1/640       1/1280        1/2560         PBS 
 ++++      ++++           +++             ++                 +                 -               - 
Τίτλος = 1280 
 
Ερώτηση: Ποιος είναι ο τίτλος του αντιορρού που δοκιμάσατε; 
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9-10η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΥΜΗ 

 
Διεξαγωγή: Μ. Δραμουντάνη  

ΕΥ: Δ. Αλεξανδράκη 
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Δ. Αλεξανδράκη 2013 / ΒΙΟΛ-300 

 
 

∆οκιμασίες Μοριακής Γενετικής στη Zύμη 
 
 

1. Μετασχηματισμός σακχαρομύκητα με πλασμιδιακό DNA 
   και λειτουργική συμπλήρωση αυξοτροφιών 
 

2. Σύζευξη απλοειδών (μετασχηματισμένων) κυττάρων και 
δοκιμασία δύο υβριδίων στον σακχαρομύκητα 

 
 
 

 
Υπεύθυνη καθηγήτρια 
∆έσποινα Αλεξανδράκη 
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Δ. Αλεξανδράκη 2013 / ΒΙΟΛ-300 

Saccharomyces cerevisiae:  
Οργανισμός μοντέλο 

πλεονεκτήματα- δυνατότητες 
 

Ζύμη = ο οργανισμός που κάνει ζύμωση 
 

Ενζυμο = βιοχημική διαδικασία που γίνεται στην ζύμη (εν ζύμη) 
 

Η ζύμη είναι ένας μικροοργανισμός, μη παθογόνος, πολύ χρήσιμος (αρτοποιϊα, 
αλκοολική ζύμωση) και γνωστός στον άνθρωπο από την εποχή των Σουμερίων (6000 πΧ). Η 
ζύμη Saccharomyces cerevisiae είναι το πιο μελετημένο και ενδεδειγμένο, μέχρι τώρα, 
ευκαρυωτικό μονοκύτταρο σύστημα για έρευνα σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Παρέχει 
τεράστια δυνατότητα γενετικής ανάλυσης των βιολογικών διεργασιών (ξεκίνησε από το 1930), 
εξίσου αποτελεσματικής με αυτήν των προκαρυωτικών οργανισμών, που την κατέστησε 
πρότυπο και πιλότο για ποικίλες μελέτες στα ανώτερα ευκαρυωτικά.  

Ο σακχαρομύκητας είναι πρότυπο μελέτης φυσιολογίας, βιοχημείας, μηχανισμών 
κυτταρικής διαφοροποίησης και μεταγωγής σημάτων, μοριακής γενετικής και συστηματικής 
γονιδιωματικής και πρωτεϊνωματικής έρευνας. Η αλληλουχία του γονιδιώματός του έγινε 
γνωστή από το 1996 (το πρώτο ευκαρυωτικό γονιδίωμα, 12.1 Mb-6000 γονίδια) και η 
πληροφορία που εμπεριέχει βοηθάει στην λειτουργική και εξελικτική ανάλυση και άλλων 
ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου.  

Ο σακχαρομύκητας χρησιμοποιείται σήμερα και ως ‘δοκιμαστικός σωλήνας’ για την 
σύνθεση (παραγωγή) ομόλογων και ετερόλογων (από άλλους οργανισμούς) πρωτεϊνών. 
Επίσης χρησιμοποιείται και για την λειτουργική ανάλυση ετερόλογων γονιδίων και πρωτεϊνών. 
Για παράδειγμα, εκφράζοντας cDNA βιβλιοθήκες θηλαστικών στην ζύμη, έχουν ταυτοποιηθεί 
πολλά γονίδια (θηλαστικών) χάρη στην λειτουργική ομολογία μεταξύ των δύο ειδών.  

Μεταξύ πολλών και διαφορετικών προσεγγίσεων λειτουργικής ανάλυσης του 
γονιδιώματος του σακχαρομύκητα, ιδιαίτερα διαδεδομένη και επιτυχημένη είναι η 
ταυτοποίηση άγνωστων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων τόσο μεταξύ πρωτεϊνών του 
σακχαρομύκητα όσο και πρωτεϊνών από άλλους οργανισμούς (εκφρασμένες στον 
σακχαρομύκητα). Πρόκειται για την δοκιμασία ‘δύο υβριδίων’ που πρωτοδημοσιεύτηκε το 
1989 και αποτελεί βασικό αντικείμενο των εργαστηριακών ασκήσεων που περιγράφονται 
παρακάτω.  

 
 

Χαρακτηριστικά του σακχαρομύκητα ως πειραματικό σύστημα 
 

α) Η γρήγορη και σχετικά φθηνή καλλιέργεια των κυττάρων: διπλασιάζεται κάθε 90 min σε 
πλούσιο θρεπτικό μέσο YPD (1% yeast extract, 2% peptone and 2% dextrose) και κάθε 140 
min σε πτωχό συνθετικό μέσο SD (0.67% yeast nitrogen base and 2% dextrose). Κατά την 
εκθετική φάση ανάπτυξης στους 30 °C η πυκνότητα της καλλιέργειας σε YPD είναι 2x107-
2x108 κύτταρα/ml. 
 
β) Η εύκολη αναπαραγωγή αποικιών σε στερεό μέσο (replica plating) καθώς και η απομόνωση 
μεταλλαγμάτων. 
 
γ) Πολύ αποτελεσματικό σύστημα κυτταρικού μετασχηματισμού για κλωνοποίηση γονιδίων και 
γενετική μηχανική. 
 
δ) Πολύ αποτελεσματικό σύστημα στοχευμένης γονιδιακής αντικατάστασης ή ένθεσης 
αλληλουχιών στο γονιδίωμα (σπάνιο στα ευκαρυωτικά) λόγω ~100% ομόλογου (διπλού) 
ανασυνδυασμού. Για την αντικατάσταση χρειάζεται μικρή περιοχή ομολογίας αλληλουχιών 
(εξωγενούς και χρωματοσωμικού DNA), 45-100 bp σε κάθε άκρο του εξωγενούς DNA. Γι’ 
αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται εξωγενές γραμμικό DNA, πλασμιδιακό DNA, προϊόν PCR 
ή συνθετικό DNA.  
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ε) Τα στελέχη που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο είναι σταθερά απλοειδή, δύο 
συζευκτικών τύπων a (έϊ) ή α (άλφα) και σταθερό διπλοειδές (a/α).  
Τα απλοειδή στελέχη που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, φέρουν υπολειπόμενες 
μεταλλαγές σε γονίδια μάρτυρες. Οι μεταλλαγές αυτές χρησιμεύουν για την αποτελεσματική 
επιβίωση πλασμιδίων που εισάγονται με μετασχηματισμό και που φέρουν το αντίστοιχο 
αγρίου τύπου γονίδιο μάρτυρα.  
Οι περισσότερες μεταλλαγές στον σακχαρομύκητα δεν είναι θνησιγόνες. Οι θνησιγόνες 
μεταλλαγές διατηρούνται σε ετερόζυγη κατάσταση στο διπλοειδές.  
Στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα στελέχη ‘αγρίου τύπου’ σακχαρομύκητα, τα 
οποία έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους διότι φέρουν άγνωστες τυχαίες μεταλλαγές. Το 
στέλεχος του οποίου το DNA αλληλουχήθηκε ονομάζεται S288C. 
 
στ) Για τον μετασχηματισμό του σακχαρομύκητα χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους 
πλασμιδίων: Αλλα ως επισωμικά και άλλα για ενσωμάτωση στο γονιδίωμα. Από τα 
επισωμικά, άλλα πολλαπλασιάζονται χρονικά ανεξάρτητα από τα χρωματοσώματα και δίνουν 
πολλαπλάσια αντίγραφα και άλλα πολλαπλασιάζονται παράλληλα με τα χρωματοσώματα 
διότι φέρουν αλληλουχία κεντρομερούς.  
Στα πλασμίδια έκφρασης, τα mRNA (και δευτερογενώς οι πρωτεϊνες) παράγονται σε ποσά 
που υπαγορεύονται από τον αντίστοιχο υποκινητή μεταγραφής στο πλασμίδιο. 
 
ζ) Ο σακχαρομύκητας (budding yeast), διπλασιάζεται με σχηματισμό χαρακτηριστικού 
εκβλαστήματος (bud) που αποτελεί το θυγατρικό κύτταρο και αποχωρίζεται από το μητρικό 
κύτταρο μετά τον διπλασιασμό του πυρήνα και τον σχηματισμό κυτταρικού τοιχώματος. Το 
μέγεθος των απλοειδών κυττάρων (σφαιροειδή με διάμετρο 4 μm) και των διπλοειδών 
(ελλειψοειδή με διάμετρο 5 x 6 μm) ποικίλει τόσο στα διάφορα στελέχη όσο και ανάλογα με 
την φάση του κυτταρικού διπλασιασμού και της ανάπτυξης στην καλλιέργεια. Κάθε μητρικό 
κύτταρο πεθαίνει αφού έχει σχηματίσει 20-30 εκβλαστήματα και έχει αποκτήσει τις αντίστοιχες 
‘ουλές’ (bud scars) στο κυτταρικό του τοίχωμα. 
 

 
Ονοματολογία στον S. cerevisiae 

 
Η συμβατική ονοματολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς διαφέρει στους διαφορετικούς 
οργανισμούς. Στον σακχαρομύκητα: 
 

Α. Ονοματολογία με βάση την γονιδιακή/ κυτταρική λειτουργία ή τον φαινότυπο 
 

Παράδειγμα 1ο: 
 
Γονιδιακή Λειτουργία CDC = Cell Division Cycle, 
Αύξων αριθμός απομονωμένου μεταλλάγματος 28. 
Γονίδιο CDC28, mRNA CDC28 
Πρωτεϊνη Cdc28 ή Cdc28p  
Μετάλλαγμα cdc28, cdc28ts (θερμοευαίσθητο μετάλλαγμα), CDC28D (επικρατές μετάλλαγμα) 
cdc28-9 (9 = αριθμός διαφορετικού αλληλίου), cdc28∆ (αφαίρεση ολόκληρου του γονιδίου) 
Φαινότυπος = Cdc28+, Cdc28- 
 
Παράδειγμα 2ο: 
 
ARG2::LEU2 Ενθεση του λειτουργικού γονιδίου LEU2 στον γονιδιακό τόπο ARG2 και το 
γονίδιο ARG2 παραμένει λειτουργικό και επικρατές. 
arg2::LEU2 Ενθεση του λειτουργικού γονιδίου LEU2 στον γονιδιακό τόπο ARG2 και το arg2 
δεν είναι λειτουργικό. 
 

B. Συστηματική ονοματολογία με βάση το πρόγραμμα αλληλούχισης του DNA 
 

Ο σακχαρομύκητας έχει 16 χρωματοσώματα. Το κάθε χρωματόσωμα έχει ένα κεντρομερές 
και τα γονίδια βρίσκονται δεξιά και αριστερά του κεντρομερούς.  
Τα γονίδια μεταγράφονται από την μία (Watson) ή την άλλη (Crick) αλυσίδα του DNA. 
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YJL037w = Yeast, Χρωματόσωμα 10 (J), το 37ο γονίδιο αριστερά (left) του κεντρομερούς 
(μετρώντας από το κεντρομερές), που μεταγράφεται από την αλυσίδα Watson (5’→3’ = 
L→R). 
YKR100c = Yeast, Χρωματόσωμα 11 (K), το 100ο γονίδιο δεξιά (right) του κεντρομερούς 
(μετρώντας από το κεντρομερές), που μεταγράφεται από την αλυσίδα Crick (5’→3’ = R→L). 
 
 

Βιβλιογραφία 
 

Πληροφορίες για τον Σακχαρομύκητα ως πειραματικό σύστημα και για την Βιολογία του 
οργανισμού μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω: 
 
Bιβλία: 
 

1. ‘Molecular Biology of the gene’, Watson et al., 1987. 
2. ‘Recombinant DNA’, Watson et al., 1992, 2006- και Μετάφραση. 
3.  ‘Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology’ part A, part B, 

Methods in Enzymology vol 350, ed. C. Guthrie and G. R. Fink, 2002. 
4. Genetics: From Genes to Genomes, L. Hartwell, 2000, 2003. 
5. Methods in Yeast Genetics, A Cold Spring Harbor Laboratory Manual, D. C. 

Amberg, D.J. Burke and J. N. Strathern, 2005. 
6. Current Protocols in Molecular Biology, ed. Fred M. Ausubel et al., 1990-2006, και 

online: http:// www3.interscience.wiley.com/c_p/index.htm. 
7. Online 2006, VIRTUALTEXT Ergito: http://www.ergito.com/ 

Genetics: http://www.ergito.com/main.jsp?book_abbrev=genetics 
Ch. 6, Yeast Genetics by Fred Winston 

 
∆ιαδικτυακές διευθύνσεις βάσεων δεδομένων, πληροφοριών και πρωτοκόλλων:  
 

1. SGD- ‘Saccharomyces Genomic Information Database’ http://genome-
www.stanford.edu/Saccharomyces/. 

2. MIPS- ‘Munich Information Center for Protein Sequences’, 
http://www.mips.biochem.mpg.de/). 

3. YPD- ‚Yeast Proteome Database’, http://www.proteome.com/YPDhome.html. (Εγινε 
ιδιωτική.) 

4. An Introduction to the Genetics and Molecular Biology of the Yeast 
Saccharomyces cerevisiae, (Fred Sherman)  

 http://dbb.urmc.rochester.edu/labs/Sherman_f/yeast/. 
5. Yeast Molecular Biology, a short compendium on basic features and novel aspects, 

Compiled for a Student Course by Horst Feldmann, Adolf-Butenandt-Institute 
University of Munich, 2001-  
http://biochemie.web.med.uni-muenchen.de/Yeast_Biology/. 

6. Virtual Library describes the yeast model organisms:  
http://genome-www.stanford.edu/Saccharomyces/VL-yeast.html 

7. The Gietz Lab Yeast Transformation Home Page: 
http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/biochem/gietz/Trafo.html 

8. 2 Hybrid System TRAFO Protocol 
http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/biochem/gietz/2HS.html 
 

Βάσεις στελεχών και πλασμιδίων: 
 

1. ATCC- Yeast Genetics Stock Culture Center, American Type Culture Collection-  
http://www.atcc.org/SearchCatalogs/YeastGeneticStock.cfm 

2. EUROSCARF- http://www.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/col_index.html. 
3. Open Biosystems- http://www.openbiosystems.com/ 
4. Research Genetics- http://www.resgen.com/products/YEASTD.php3. 
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Πειραματικό Μέρος 
 

Εισαγωγή 
 

  Τα συστήματα δύο υβριδίων χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την μελέτη 
πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν.  

Είναι γεγονός ότι, οι περισσότερες βιολογικές διαδικασίες βασίζονται στην 
αλληλεπίδραση (επικοινωνία) πρωτεϊνών. Επομένως, για την κατανόηση της λειτουργίας 
μιας πρωτεϊνης είναι συχνά απαραίτητο να βρούμε τις πρωτεϊνες με τις οποίες αλληλεπιδρά. 

Παραδοσιακά, η αλληλεπίδραση δύο πρωτεϊνών ενοχοποιείται από την γενετική 
αλληλεπίδραση των αντίστοιχων γονιδίων. ∆ύο γονιδιακά προϊόντα ταυτοποιούνται και 
χαρακτηρίζονται ως αλληλεπιδρόντα άμεσα ή έμμεσα όταν οι αντίστοιχες μεταλλαγές τους 
σχετίζονται έτσι ώστε η μία να συμπληρώνει ή να επιδεινώνει τον φαινότυπο της άλλης 
(suppressor mutations). 

Για την προσέγγιση του προβλήματος της ανίχνευσης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 
έχουν αναπτυχθεί διάφορες in vitro βιοχημικές δοκιμασίες. Με το σύστημα των ‘δύο 
υβριδίων’ ανιχνεύουμε την αλληλεπίδραση δύο πρωτεϊνών μέσα στην ζύμη, in vivo. 
Πρόκειται για δοκιμασία που είναι πολύ εύκολη σε σύγκριση με τις βιοχημικές μεθόδους, πιο 
άμεση από τις γενετικές μεθόδους και χρησιμοποιείται και για ανιχνευτική σάρωση 
εκατομμυρίων πρωτεϊνών ταυτοχρόνως από βιβλιοθήκες γονιδιακής έκφρασης (two-hybrid 
screens).  
 

Για την εκτέλεση της δοκιμασίας δύο υβριδίων πρέπει να προηγηθεί η 
κατάλληλη κατασκευή των δύο υβριδίων σε πλασμιδιακούς φορείς καθώς και ο 
μετασχηματισμός στελέχους ζύμης με τα δύο πλασμίδια.  

Το στέλεχος ζύμης έχει ενσωματωμένους γονιδιακούς μάρτυρες για την 
ανίχνευση της αλληλεπίδρασης των δύο υβριδίων. 

 
Η σειρά των πειραμάτων που θα εκτελέσετε είναι η ακόλουθη: 
 
α) Μετασχηματισμός κατάλληλων απλοειδών στελεχών ζύμης με δύο κατάλληλα πλασμίδια 
που το καθένα θα περιέχει ένα ‘υβριδικό’ γονίδιο που εκφράζει ‘υβριδική’ πρωτεϊνη.   
 
β) Σύζευξη των δύο μετασχηματισμένων πληθυσμών ζύμης για την παραγωγή διπλοειδούς 
στελέχους που θα περιέχει και τα δύο υβριδικά γονίδια-πλασμίδια, 
  
γ) Καλλιέργεια των διπλοειδών κυττάρων σε κατάλληλο στερεό θρεπτικό υπόστρωμα για την 
ταυτοποίηση αντίδρασης δύο υβριδίων με την έκφραση κατάλληλων γονιδίων μαρτύρων. 
 
δ) Εναλλακτικά, η δοκιμασία ‘δύο υβριδίων’ θα πραγματοποιηθεί σε απλοειδές στέλεχος που 
θα μετασχηματισθεί και με τα δύο πλασμίδια ‘υβριδικών’ γονιδίων ταυτοχρόνως.  
 
 

1. α. Μετασχηματισμός σακχαρομύκητα με πλασμιδιακό DNA 
 

Μετασχηματισμός είναι η εισαγωγή εξωγενούς DNA στα κύτταρα, το οποίο DNA και 
εκφράζεται και μεταβιβάζεται στους απογόνους τους.  
Οι πλασμιδιακοί φορείς που χρησιμοποιούνται στον σακχαρομύκητα μετασχηματίζουν και 
κύτταρα της E. coli, στα οποία και τους πολλαπλασιάζουμε για μαζική παραγωγή 
πλασμιδιακού DNA. 

 
Τρεις διαφορετικές μέθοδοι τροποποιούν το κυτταρικό τοίχωμα των κυττάρων έτσι ώστε να 
γίνουν επιδεκτικά για μετασχηματισμό: 
 
Α) Η μετατροπή των κυττάρων σε σφαιροπλάστες, κατά την οποία μέρος του τοιχώματος 
υδρολύεται ενζυματικά, παρουσία οσμωτικού σταθεροποιητού. 
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Β) Η τροποποίηση των κυττάρων με έκθεση σε ηλεκτρικό πεδίο (electroporation) που αλλάζει 
την διάταξη των λιπιδικών διπόλων, παρουσία οσμωτικού σταθεροποιητού. 
 
Γ) Η τροποποίηση με άλατα λιθίου, κατά την οποία τα κύτταρα επωάζονται με οξικό λίθιο 
(lithium acetate) ή χλωριούχο λίθιο (lithium chloride) που καθιστά το κυτταρικό τοίχωμα 
διαπερατό. 

Η Γ είναι η πλέον διαδεδομένη μέθοδος.  
Συνοπτικά, το DNA προστίθεται στα κύτταρα, τα οποία στην συνέχεια  

κατακρημνίζονται με PEG (προσδένει μόρια νερού), υφίστανται ένα θερμικό σοκ, ξεπλένονται 
από τα αλάτια και το PEG και τέλος απλώνονται στα πιάτα με το στερεό θρεπτικό μέσο 
επιλογής.  

Για την βελτίωση της αποδοτικότητας του μετασχηματισμού (>104 transformants/μg 
DNA) χρησιμοποιούνται στην διαδικασία μονόκλωνο DNA, ως μεταφορέας του πλασμιδιακού 
DNA, και οργανικοί διαλύτες. 

 
Παρασκευή υλικών 

 
Πλούσιο θρεπτικό διάλυμα YPD με Αδενίνη 

(Yeast extract - Peptone - Dextrose plus Adenine medium) 
 

Σε μια φιάλη 1lt (ενός λίτρου) προσθέτουμε: 
 
      6.0 g  Yeast extract (Difco)  

  12.0 g  Peptone (Difco)  
  12.0 g  Glucose =Dextrose 
  60 mg  Adenine hemisulphate  

  
  12 g   Bacto-agar (Difco) (για πιάτα) 
600 ml   Απιονισμένο νερό 

 
Αποστειρώνουμε στους 121 oC για 15 min.  
Τα 600 ml  θρεπτικό διάλυμα αντιστοιχεί σε 20 πιάτα (8.5cm διάμετρο)  

(Για διάλυμα ενός λίτρου, αντίστοιχα χρειάζονται: 10 g Yeast Extract, 20 g Peptone, 
20 g Glucose, 20 g Bacto-agar, 100 mg Adenine). 

 
 

Πτωχό θρεπτικό διάλυμα DEXTROSE MINIMAL 
   

    4.0 g  Yeast Nitrogen Base (w/o amino acids) (Difco) 
  12.0 g  Glucose  
 
  12.0 g  Bacto-agar (για πιάτα) 
600 ml   Απιονισμένο νερό 

 
Για μεγαλύτερη αποδοτικότητα μετά τον μετασχηματισμό, πριν προστεθεί το agar, 
προσθέτουμε το νερό και ρυθμίζουμε το pH στο 5.6 με 10 N NaOH.  
Αποστειρώνουμε στους 121 oC για 15 min (όχι περισσότερο γιατί το άγαρ υδρολύεται στο 
χαμηλό pH !).  

(Για διάλυμα ενός λίτρου, αντίστοιχα χρειάζονται: 6.7 g Yeast Nitrogen Base, 20 g 
Glucose, 20 g Bacto-agar) 

 
 

∆ιαλύματα αμινοξέων 
 
Αποστειρώνονται με φιλτράρισμα σε αποστειρωμένα σκεύη και αποθηκεύονται στους 4 οC : 
 

L-Histidine HCL: από stock 1 g/ 100 ml, προσθέτουμε 2 ml/ liter για τελική συγκέντρωση 
διαλύματος 20 mg/ liter ή 0.1 ml από το stock/ 30 ml πιάτο.  
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L-Leucine: από stock 1 g/ 100 ml, προσθέτουμε 10 ml/ liter για τελική συγκέντρωση 
διαλύματος 100 mg/ liter ή 0.1 ml από το stock/ 30 ml πιάτο.  
 
L-Tryptophane: από stock 1 g/ 100 ml, προσθέτουμε 2 ml/ liter για τελική συγκέντρωση 
διαλύματος 20 mg/ liter ή 0.1 ml από το stock/ 30 ml πιάτο.   
 
Adenine sulfate: από stock 0.2 g/100 ml, προσθέτουμε 10 ml/ liter για τελική συγκέντρωση 
διαλύματος 20 mg/ liter ή 0.2 ml από το stock/ 30 ml πιάτο.  
 
Uracil: από stock 0.2 g/ 100 ml, προσθέτουμε 10 ml/ liter για τελική συγκέντρωση διαλύματος 
20 mg/ liter ή 0.2 ml από το stock/ 30 ml πιάτο.  
 
L-Lysine HCl: από stock 1 g/ 100 ml, προσθέτουμε 3 ml/ liter για τελική συγκέντρωση 
διαλύματος 30 mg/ liter ή 0.1 ml από το stock/ 30 ml πιάτο.  
 
L-Methionine: από stock 1 g/ 100 ml, προσθέτουμε 2 ml/ liter για τελική συγκέντρωση 
διαλύματος 20 mg/ liter ή 0.1 ml από το stock/ 30 ml πιάτο.  
 

Μονόκλωνο (Single-stranded) Carrier DNA (2 mg/ml) (Stock ∆ιάλυμα) 
 
200 mg high molecular weight DNA (Deoxyribonucleic acid Sodium Salt Type III from Salmon 
Testes, Sigma D1626) σε 100 ml of TE buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1.0 mM EDTA pH 8.0- 
αποστειρωμένο!). Το αφήνουμε για μερικές ώρες για να μπει στο διάλυμα. Το χωρίζουμε σε 
μικρές ποσότητες (π.χ. 100 μl) σε αποστειρωμένα σωληνάκια (eppendorf) που αποθηκεύουμε 
στους -20o C. 

Πριν το χρησιμοποιήσουμε το βράζουμε για 5 min και το βάζουμε στον πάγο, ώστε να 
γίνει μονόκλωνο και να διατηρηθεί μονόκλωνο. Μπορούμε να ξαναβράσουμε και ψύξουμε το 
ίδιο δείγμα αρκετές φορές. 

 
1 M Lithium Acetate ή Lithium Chloride (Stock ∆ιάλυμα) 

 
Παρασκευάζεται  διάλυμα 1Μ. Το pH πρέπει να είναι 8.4 - 8.9. Αποστειρώνεται για 20 min 
(liquid cycle), όχι περισσότερο γιατί εξατμίζεται.  
Εναλλακτικά, φιλτράρεται σε αποστειρωμένο μπουκάλι με φίλτρο αποστείρωσης. 
 

Polyethylene glycol (Stock ∆ιάλυμα) 
 
Το διάλυμα PEG, MW 3350, παρασκευάζεται 50% (w/v) με απεσταγμένο νερό και 
αποστειρώνεται: 50 g polyethylene glycol, MW 3350 (Sigma) και 35 ml απιονισμένο H20 
προστίθενται σε 150 ml γυάλινο ποτήρι. Αναδεύεται για 30 min. Μεταφέρεται σε κύλινδρο 100 
ml, ξεπλένεται το ποτήρι από τα υπολείμματα του πυκνού PEG και ρυθμίζεται ο όγκος στα 
100 ml ακριβώς. Αναδεύεται, μεταφέρεται σε μπουκάλι και αποστειρώνεται για 20 min (liquid 
cycle), όχι περισσότερο γιατί εξατμίζεται. Εναλλακτικά, φιλτράρεται σε αποστειρωμένο 
μπουκάλι με φίλτρο αποστείρωσης. 
 
Φυλάσσεται στο ψυγείο σε καλά κλεισμένο μπουκάλι. Η τελική συγκέντρωσή του στον 
μετασχηματισμό [33% (w/v)] είναι πολύ σημαντική για την αποδοτικότητα του 
μετασχηματισμού.  

 
Πλασμιδιακό DNA 

 
Παρασκευάζεται με ποικίλα πρωτόκολλα (αλκαλική λύση, βράσιμο, κλπ). Ουσιαστικά, μετά το 
σπάσιμο των κυττάρων γίνεται διαχωρισμός γενωμικού και πλασμιδιακού DNA. 
Για την χρήση του σε μετασχηματισμό, δεν χρειάζεται να είναι καθαρισμένο από πρωτεϊνες.  
 
Εάν το παρασκεύασμα πλασμιδίου περιέχει RNA, τότε χρησιμοποιείται ως έχει σε 
μετασχηματισμό με την μέθοδο του LiAc/SS-DNA/PEG και μπορεί να παραλειφθεί το ssDNA 
γιατί και το RNA δρα ως μεταφορέας του πλασμιδιακού DNA. 
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Πειραματική διαδικασία μετασχηματισμού 
 

1. Εμβολιάζουμε 2-5 ml υγρό καλλιέργειας YPAD με μια αποικία ζύμης (μία καλλιέργεια με 
το στέλεχος PJ69-4A και μία δεύτερη με το στέλεχος PJ69-4α) και επωάζουμε σε shaker-
incubator στους 30 oC, ολονύχτια. 

2. Την επομένη ημέρα μετρούμε την συγκέντρωση της ολονύχτιας καλλιέργειας και 
εμβολιάζουμε 50 ml φρέσκο YPAD έτσι ώστε η πυκνότητα των κυττάρων να είναι 5 x 106 

κύτταρα / ml.  
3. Επωάζουμε στους 30 oC με ανάδευση στα 200 rpm μέχρι η πυκνότητα των κυττάρων να 

φθάσει 2 x 107 κύτταρα/ ml. Αυτό χρειάζεται 3-5 ώρες. (Πρέπει τα κύτταρα να κάνουν 
τουλάχιστον 2 διπλασιασμούς αλλά το πολύ 4εις.) 

 Αυτή η καλλιέργεια είναι αρκετή για 10 αντιδράσεις μετασχηματισμού.  
 
4. Τα κύτταρα συλλέγονται σε αποστειρωμένο σωλήνα των 50 ml και φυγοκεντρούνται στα 

3000 x g (5000 rpm) για 5 min.  
5. Πετάμε το υγρό και απαναιωρούμε το ίζημα σε αποστειρωμένο νερό 25 ml και 

επαναφυγοκεντρούμε.  
6. Πετάμε το νερό, επαναιωρούμε το ίζημα σε 1 ml 100 mM LiAc και μεταφέρουμε το 

αιώρημα σε σωλήνα μικρο-φυγοκέντρησης 1.5 ml.  
7. Φυγοκεντρούμε σε μέγιστη ταχύτητα για 15 sec και αφαιρούμε το LiAc με μικροπιπέττα.  
8. Επαναιωρούμε τα κύτταρα σε τελικό όγκο 500 µl (2 x 109 κύτταρα/ ml) με ~ 400 µl από 

διάλυμα 100 mM LiAc. 
9. Βράζουμε 1 ml SS-DNA για 5 min και το ψύχουμε αμέσως στον πάγο.  
10. Αναδεύουμε το αιώρημα κυττάρων με Vortex, προσθέτουμε 50 µl σε κάθε σωληνάκι 

μετασχηματισμού, φυγοκεντρούμε και αφαιρούμε το LiAc με μικροπιπέττα.  
 
11. ‘Μίγμα μετασχηματισμού’:  
  240 µl  PEG (50% w/v)  

36 µl  1.0 M. LiAc  
50 µl  SS-DNA (2.0 mg/ ml)  
X µl  πλασμιδιακό DNA (0.1 - 10 µg) 
34-X µl  αποστειρωμένο ddH2O 
360 µl  σύνολο 

 
Προσοχή στην διαδοχή πρόσθεσης αντιδραστηρίων! 

Πρώτα προσθέτουμε το PEG που προφυλάσσει τα κύτταρα από άμεση επαφή με την 
υψηλή συγκέντρωση LiAc που τα καταστρέφει. Εναλλακτικά, αναμιγνύουμε όλα τα 
συστατικά εκτός του πλασμιδιακού DNA, προσθέτουμε 355 µl μίγματος επάνω στο 
ίζημα κυττάρων, προσθέτουμε 5 µl πλασμιδιακού DNA και αναμιγνύουμε.  

Προσοχή στην μεταφορά του σωστού όγκου γιατί το μίγμα είναι πολύ πυκνό! 
 

12. Ανακινούμε κάθε δείγμα με Vortex (~1 min) μέχρι να ανακατευθεί το μίγμα καλά.  
13. Επωάζουμε στους 30 oC για 30 min.  
14. Υποβάλλουμε τα κύτταρα σε θερμικό shock σε μπάνιο 42 oC για 30 min.  
15. Φυγοκεντρούμε στα 6000-8000 rpm για 15 sec και αφαιρούμε το μίγμα μετασχηματισμού 

με μικροπιπέττα. 
16. Προσθέτουμε 200 µl αποστειρωμένο νερό σε κάθε σωληνάκι και επαναιωρούμε, το ίζημα 

πιπετάροντας πάνω-κάτω απαλά.  
17. Απλώνουμε το μίγμα σε πιάτα ΜΙΝ-επιλογής προσπαθώντας να ισοκατανείμουμε το 

μίγμα στο πιάτο. Αφήνουμε το πιάτο να ‘ρουφήξει’ το υγρό. 
18. Τα πιάτα επωάζονται στους  30 oC για 2 - 4 ημέρες, οπότε και εμφανίζονται οι αποικίες 

μετασχηματισμένων κυττάρων.  
 

Η αποδοτικότητα μετασχηματισμού εξαρτάται από το ποσό και το είδος του 
πλασμιδίου που χρησιμοποιούμε καθώς και από το στέλεχος που μετασχηματίζουμε. 

 
Η αποδοτικότητα μετασχηματισμού ενός στελέχους με δύο διαφορετικά πλασμίδια 

ταυτοχρόνως μειώνεται στο 30-40 %.  
 

50



Δ. Αλεξανδράκη 2013 / ΒΙΟΛ-300 

Προσοχή! Στο κάθε πιάτο, (στη βάση-όχι στο καπάκι) θα αναγράφονται: 
  

 το θρεπτικό μέσο 
 το στέλεχος ζύμης  
 το πλασμίδιο-γονίδιο 
 η ημερομηνία του πειράματος 
 το όνομα του φοιτητή 

 
~ 

 
β. Λειτουργική συμπλήρωση αυξοτροφιών 

 
Τα στελέχη σακχαρομύκητα που μετασχηματίστηκαν με τα πλασμίδια που 
χρησιμοποιήσαμε μπορούν να επιβιώσουν στα πιάτα καλλιέργειας και να 
αναπτυχθούν σε αποικίες διότι συμπληρώνονται οι αυξοτροφίες τους. 

 
 

Στελέχη σακχαρομύκητα κατάλληλα για δοκιμασίες δύο υβριδίων 
 
1. PJ69-4A (MATa trp1-901 leu2-3,112 ura3-52 his3-200 gal4∆ gal80∆ UASGAL2-ADE2 

LYS2::UASGAL1-HIS3 met2::UASGAL7-lacZ) – για ‘λεία’ (prey). 
 
2. PJ69-4α (MATα, προέρχεται από το στέλεχος PJ69-4A) - για ‘δόλωμα’ (bait). 
 
Τα παραπάνω στελέχη φέρουν μεταλλαγές σε γονίδια βιοσυνθετικών ενζύμων. Η 
λειτουργία των ενζύμων αυτών αποκαθίσταται είτε με την είσοδο των πλασμιδιακά 
εκφραζόμενων αντίστοιχων γονιδίων είτε με την προσθήκη του αντίστοιχου αμινοξέως ή 
νουκλεοτιδίου. 

 
Το γονίδιο ADE2 κωδικοποιεί το ένζυμο phosphoribosylamino-imidazole-carboxylase, που 
συμμετέχει στην βιοσύνθεση της αδενίνης.  
 
Το γονίδιο HIS3 κωδικοποιεί το ένζυμο imidazoleglycerol-phosphate dehydratase που 
συμμετέχει στην βιοσύνθεση της ιστιδίνης. 
 
Το γονίδιο LEU2 κωδικοποιεί το ένζυμο 3-isopropylmalate dehydrogenase που συμμετέχει 
στην βιοσύνθεση της λευκίνης.  
 
Το γονίδιο LYS2 κωδικοποιεί το ένζυμο α-aminoadipate reductase, που συμμετέχει στην 
βιοσύνθεση της λυσίνης. 
 
Το γονίδιο MET2 κωδικοποιεί το ένζυμο homoserine O-acetyltransferase, που συμμετέχει 
στην  βιοσύνθεση της μεθειονίνης.  
 
Το γονίδιο TRP1 κωδικοποιεί το ένζυμο phosphoribosylanthranilate isomerase που 
συμμετέχει στην βιοσύνθεση της τρυπτοφάνης.  
 
Το γονίδιο URA3 κωδικοποιεί το ένζυμο orotidine-5’phosphate decarboxylase που συμμετέχει 
στην βιοσύνθεση της ουρακίλης.  
 

Τα παραπάνω στελέχη ζύμης φέρουν και μεταλλαγές στα γονίδια GAL4 και GAL80 
για να μην επηρεάζεται η μεταγραφή των γονιδίων μαρτύρων από τους αντίστοιχους 
ενδογενείς μεταγραφικούς παράγοντες (η Gal4p είναι επαγωγέας της μεταγραφής, η Gal80p 
είναι καταστολέας της μεταγραφής). Η πρωτεϊνη Gal4 είναι βασικό συστατικό των δύο 
υβριδίων (βλ. παρακάτω). 
 

51



Δ. Αλεξανδράκη 2013 / ΒΙΟΛ-300 

 
Πλασμίδια που εκφράζουν τις δύο υβριδικές πρωτεϊνες 

 
pACTII (Gal4pAD) και pGBT9 (Gal4pDBD) 

 
Τα παραπάνω πλασμίδια είναι YEp (Υeast Εpisomal plasmid) και πολλαπλασιάζονται 

αυτόνομα και σε πολλά αντίγραφα διότι περιέχουν τμήμα από το πλασμίδιο 2 μm που 
λειτουργεί ως εναρκτήριο του διπλασιασμού του DNA στη ζύμη (2 μm ori). Περιέχουν 
μάρτυρα επιλογής στην ζύμη το γονίδιο LEU2 και TRP1 αντίστοιχα που συμπληρώνουν 
μεταλλαγές αυξοτροφίας στα στελέχη που μετασχηματίζουμε. Τα πλασμίδια YΕp περιέχουν 
και εναρκτήριο πολλαπλασιασμού (ori) στην E. coli και μάρτυρα επιλογής στην E. coli, το 
γονίδιο της β-λακταμάσης bla που προσφέρει ανθεκτικότητα στην αμπικιλλίνη (or AmpR). 

 
 

http://www.clontech.com/techinfo/vectors_dis/pACT2.shtml 
 
Περιοχή πλασμιδίου για κλωνοποίηση αλληλουχιών DNA:  
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http://www.clontech.com/techinfo/vectors_dis/pGBT9.shtml 
 
Περιοχή πλασμιδίου για κλωνοποίηση αλληλουχιών DNA:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απομόνωση μοναδικών αποικιών 
 

(Colony picking and streaking – isolation of single colonies) 
 

Πάντοτε μετά από οποιαδήποτε διαδικασία δημιουργίας νέου στελέχους  
(μετά από μετασχηματισμό, γονιδιακή καταστροφή, γονιδιακή ένθεση, 
μεταλλαξιγένεση, σύζευξη, κ.λ.π.)  
 

 επιβεβαιώνουμε τον νέο γονότυπο και 
 
 ‘καθαρίζουμε’ το στέλεχος  

 
με απομόνωση μοναδικών αποικιών σε πιάτα με στερεό θρεπτικό μέσο 
επιλογής!!!  

~ 
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2. α. Σύζευξη απλοειδών στελεχών 
 
Τα παραπάνω απλοειδή στελέχη σακχαρομύκητα είναι αντίθετου συζευκτικού τύπου 
και μπορούν να συζευχθούν για την δημιουργία διπλοειδούς.  
 
Η προσέγγιση των κυττάρων τύπου a και α γίνεται μέσω της διαφορετικής φερομόνης που 
παράγει ο καθένας τύπος κυττάρου (a και α factor αντίστοιχα). Οι φερομόνες προσδένονται 
η κάθε μια στον αντίστοιχο μεμβρανικό υποδοχέα, στο αντίθετου συζευκτικού τύπου κύτταρο.  
 

 
Ετεροθαλλικός και Ομοθαλλικός κύκλος ζωής του S. cerevisiae 

 
Τα ετεροθαλλικά στελέχη διατηρούνται σταθερά ως διπλοειδή ή ως απλοειδή.  
Τα ομοθαλλικά στελέχη είναι σταθερά μόνον ως διπλοειδή γιατί τα απλοειδή είναι 

παροδικά. Κάθε (μητρικό) κύτταρο αλλάζει συζευκτικό τύπο μόλις διαιρεθεί και επομένως ο 
πληθυσμός έχει πάντα δύο συζευκτικούς τύπους κυττάρων που συζεύγνυνται.  

Τόσο τα ομοθαλλικά όσο και τα ετεροθαλλικά διπλοειδή στελέχη σποριώνουν αν 
αναπτυχθούν σε συνθήκες έλλειψης θρεπτικών υλικών. Στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε 
πτωχό θρεπτικό μέσο με οξικό κάλιο (potassium acetate medium).  

Κατά την σπορίωση το διπλοειδές κύτταρο υφίσταται μείωση και παράγει 4 
απλοειδή κύτταρα που μετατρέπονται σε ανθεκτικά σπόρια (ascospores) μέσα σε θήκη 
που ονομάζεται ασκός (ascus, πληθυντικός asci). Το ποσοστό της σπορίωσης ποικίλει στα 
διάφορα στελέχη από 10% μέχρι 100 %.  

Πειραματική διαδικασία σύζευξης 

Στο εργαστήριο θα αναμείξουμε αποικίες από τα δύο στελέχη σακχαρομύκητα, 
μετασχηματισμένα με πλασμίδια, το PJ69-4A-pACTII-Υ με το PJ69-4α-pGBT9-Χ, σε 
κατάλληλο στερεό (ή υγρό) θρεπτικό υλικό: 

 
Τα διπλοειδή κύτταρα μπορούμε να τα παρατηρήσουμε στο μικροσκόπιο στην αρχή 

της σύντηξης  (σε ~4 ώρες από την ανάμιξη) λόγω της χαρακτηριστικής μορφολογίας τους 
(shmoo). Επίσης, τα κύτταρα και οι αποικίες των διπλοειδών κυττάρων είναι μεγαλύτερου 
μεγέθους από αυτά των απλοειδών. 

Εάν τα απλοειδή στελέχη που αναμιγνύουμε έχουν διαφορετικές αυξοτροφίες, τότε 
μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε τα διπλοειδή από τα απλοειδή. Στην περίπτωσή μας, τα 
δύο στελέχη PJ69-4A και PJ69-4α έχουν τις ίδιες αυξοτροφίες είναι όμως μετασχηματισμένα 
με διαφορετικό πλασμίδιο το καθένα. Επομένως, μόνον τα διπλοειδή μπορούν να 
αναπτυχθούν απουσία και των δύο αντίστοιχων αμινοξέων (τρυπτοφάνη και λευκίνη). 

Τα διπλοειδή κύτταρα (αποικίες) που περιέχουν και τα δύο διαφορετικά πλασμίδια θα 
χρησιμοποιηθούν για την δοκιμασία των δύο υβριδίων. 
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β. ∆οκιμασία δύο υβριδίων 
 

Χαρακτηριστικά του συστήματος 
 

Μodular λειτουργία των πρωτεϊνών (μεταγραφικών παραγόντων) 
 

Το σύστημα των δύο υβριδίων βασίζεται στην ιδιότητα διαφορετικών λειτουργικών 
περιοχών (domain=επικράτεια) των πρωτεϊνών να δρουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και 
να μπορούν να συνδυάζονται με μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις.  
(module=ενότητα, αυτοτελής μονάδα) 

Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα δύο υβριδίων βασίζονται σε 
αλληλεπίδραση πεπτιδίων στον πυρήνα. O θετικός ρυθμιστής της μεταγραφής του 
μονοπατιού GAL, η πρωτεϊνη Gal4, περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα, μία 
περιοχή πρόσδεσης στο DNA [τύπου Zn(2)-Cys(6) binuclear cluster] και μια περιοχή όξινη 
που ενεργοποιεί την μεταγραφή.  

Χρησιμοποιούμε φορείς της ζύμης στους οποίους η επικράτεια πρόσδεσης στο DNA 
(GAL4DBD) και η επικράτεια μεταγραφικής ενεργοποίησης (GAL4AD) εκφράζονται από  
διαφορετικά πλασμίδια. Τα δύο πλασμίδια έχουν διαφορετικά γονίδια επιλογής στη ζύμη και 
εύχρηστες θέσεις ενζύμων περιορισμού για ένθεση γονιδίων.  

Αυτά τα πλασμίδια χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με στελέχη ζύμης που φέρουν 
μάρτυρες με upstream activation sequences (UAS) από τον κοινό υποκινητή των γονιδίων 
GAL1-GAL10 για επαγωγή της μεταγραφής γονιδίου μάρτυρα (π.χ. του γονιδίου lacZ).  
[Το γονίδιο μάρτυρας με την UAS μπορούν να βρίσκονται σε ένα τρίτο διαφορετικό πλασμίδιο 
αντί να βρίσκονται στο γονιδίωμα της ζύμης.] 

Στα δύο πλασμίδια κατασκευάζεται γονιδιακή σύντηξη (gene fusion) ώστε να υπάρχει 
ανοικτό πλαίσιο διαβάσματος μεταξύ της Gal4pDBD και μιας πρωτεϊνης X (ή τμήμα της 
πρωτεϊνης Χ) και της Gal4pAD με μια άλλη πρωτεϊνη Y (ή τμήμα της πρωτεϊνης Υ).  

Εάν οι πρωτεϊνες Χ και Υ αλληλεπιδρούν, τότε έρχονται στον υποκινητή του μάρτυρα, 
όχι μόνον η Gal4pDBD αλλά και η Gal4pAD (μέσω Χ-Υ αλληλεπίδρασης), οπότε 
ενεργοποιείται η μεταγραφή του γονιδίου μάρτυρα.  

Μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη παραλλαγή του συστήματος περιλαμβάνει τον 
πρωτεϊνικό καταστολέα  (repressor) lexA και τον υποκινητή (operator) lexA από την E. coli 
στον οποίο προσδένεται. Ως ενεργοποιητική περιοχή χρησιμοποιείται είτε η Gal4pAD είτε 
κάποιο E. coli DNA που εκφράζει ένα όξινο πεπτίδιο με ιδιότητες ενεργοποιητή της 
μεταγραφής.  

Και τα δύο συστήματα περιλαμβάνουν στην υβριδική πρωτεϊνη που εκφράζουν και 
μια μικρή αλληλουχία αμινοξέων ικανή να την οδηγεί στον πυρήνα, NLS (nuclear localization 
signal) καθώς και έναν μικρό επίτοπο (HA) για να είναι δυνατή η ανίχνευση της με αντίσωμα 
Anti-HA (π.χ. με διαδικασία western). 

 
Οι βασικές εφαρμογές της δοκιμασίας ‘δύο υβριδίων’ είναι: 

 ο έλεγχος μιας αλληλεπίδρασης in vivo, μεταξύ δύο διαφορετικών πρωτεϊνών ή μεταξύ 
ομοδιμερών, 

 η επιβεβαίωση μιας διαπιστωμένης με άλλη δοκιμασία αλληλεπίδραση,   
 ο καθορισμός περιοχής ή και συγκεκριμένων αμινοξέων που απαιτούνται για μια 
αλληλεπίδραση,  

 η σάρωση βιβλιοθηκών για ανίχνευση όλων των πρωτεϊνών ενός οργανισμού ή ιστού ή 
κυττάρου που αλληλεπιδρούν με δεδομένη πρωτεϊνη,  

 η δημιουργία χάρτη όλων των αλληλεπιδράσεων σε γονιδιωματική/ πρωτεϊνωματική 
κλίμακα, κλπ. 

Μέχρι σήμερα, έχουν ταυτοποιηθεί χιλιάδες ζευγάρια πρωτεϊνών και έχουν 
χαρτογραφηθεί διάφορα μονοπάτια της ζύμης με συστήματα δύο υβριδίων, με ‘χειρονακτικό’ 
ή αυτοματοποιημένο τρόπο. Επίσης, παραδείγματα από ταυτοποιημένα ζευγάρια ετερόλογων 
πρωτεϊνών των θηλαστικών είναι οι Jun και Fos, Ras και κινάση Raf, Rb ή p53 και SV40 T 
antigen, κλπ. 

Οι δοκιμασίες δύο υβριδίων γίνονται κατά κανόνα στην ζύμη, αν και έχουν αναπτυχθεί 
ανάλογα συστήματα σε βακτήρια και σε κύτταρα θηλαστικών.  
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Αλληλεπίδραση δύο πρωτεϊνών της ζύμης υπονοεί αλληλεπίδραση των αντίστοιχων 
ομόλογων πρωτεϊνών σε άλλους οργανισμούς (interologs). 

Το σύστημα των δύο υβριδίων μπορεί να δώσει και λανθασμένα αποτελέσματα, είτε 
θετικά είτε αρνητικά, είναι όμως κατά κανόνα πολύ ευαίσθητο και ανιχνεύει ακόμα και 
ασθενείς ή και παροδικές αλληλεπιδράσεις.  

Επίσης, στην περίπτωση σάρωσης βιβλιοθήκης, ταυτόχρονα με την ανίχνευση της 
άγνωστης πρωτεϊνης που αλληλεπιδρά με την πρωτεϊνη ‘δόλωμα’ έχουμε και 
‘κλωνοποιημένο’ το αντίστοιχο γονίδιο.  

 
Όπως βέβαια συμβαίνει με όλες τις γενετικές μεθόδους, τα αποτελέσματα της 

δοκιμασίας δύο υβριδίων πρέπει να ελέγχονται και με βιοχημικές μεθόδους ή και άλλα 
πειράματα για την επιβεβαίωση της βιολογικής τους σημασίας. 

 
Γονιδιακοί μάρτυρες 

 
Τα στελέχη PJ69-4α και PJ69-4Α παρέχουν ως γονιδιακούς μάρτυρες για 

αλληλεπίδραση δύο υβριδίων τα γονίδια ADE2, HIS3 and lacZ.  
Οι γονιδιακοί μάρτυρες εκφράζονται από αλληλουχία UAS (upstream activation sequence) 
που προέρχεται από τον υποκινητή των γονιδίων GAL2, GAL1 και GAL7, αντίστοιχα.  
Ο μεταγραφικός παράγοντας Gal4p αναγνωρίζει και προσδένεται και στα τρία διαφορετικά 
UAS (όπως φυσικά και στο UAS GAL4) 

 
Η ενεργότητα υποκινητών (ο ρόλος των cis στοιχείων) και οι πρωτεϊνικές 

αλληλεπιδράσεις μέσω υποκινητών (ο ρόλος των trans στοιχείων) μετατρέπονται σε 
μετρήσιμα ποσά γονιδιακής έκφρασης μαρτύρων σε διάφορες συνθήκες καλλιέργειας.  

 
 
Συνδυασμός τριών μαρτύρων επιλογής αντίδρασης ‘δύο υβριδίων’: 
 
1. Το γονίδιο της Escherichia coli lacZ που κωδικοποιεί β-γαλακτοζιδάση, εκφράζεται 
υπό την ρύθμιση ετερόλογου UAS (GAL7), και είναι ο πιο κοινός μάρτυρας σε όλα τα 
ευκαρυωτικά συστήματα γιατί δίνει σχεδόν ποσοτικές μετρήσεις σε καλλιέργειες σε στερεό 
θρεπτικό μέσο (τρυβλία Petri) και απόλυτα ποσοτικές μετρήσεις σε δοκιμασίες υγρών 
καλλιεργειών.  

Σε στερεό θρεπτικό μέσο που περιέχει το χρωμογόνο υπόστρωμα X-Gal (5-bromo-4-
chloro-3-indolyl-D-galactoside), η συσσώρευση β-γαλακτοζιδάσης γίνεται ορατή με την 
συσσώρευση του προϊόντος της αντίδρασης που έχει μπλε χρώμα. 

 
2. Το γονίδιο HIS3 εκφράζεται υπό την ρύθμιση ετερόλογου UAS (GAL1). Αποικίες 
κυττάρων επιβιώνουν απουσία ιστιδίνης όταν ο ετερόλογος υποκινητής pGAL1 είναι ενεργός 
(θετική επιλογή κυττάρων/αποικιών).  

Λόγω όμως κάποιων χαμηλών επιπέδων συστατικής έκφρασης του γονιδίου 
pGAL1(UAS)HIS3, απαραίτητα συμπεριλαμβάνεται στα θρεπτικά διαλύματα και χαμηλή 
συγκέντρωση 3-Αμινοτριαζόλης (3 mM) για την καταστολή τους. Η 3-ΑΤ δρα σαν 
ανταγωνιστής του ενζύμου που εκφράζεται από το γονίδιο HIS3 και άρα κάνει την επιλογή πιο 
αυστηρή. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 3-ΑΤ (μέχρι και 50 mM) χρησιμοποιούνται σε 
περιπτώσεις που γίνεται αυτοεπαγωγή (αυτοενεργοποίηση) από το Gal4pDBD-X υβριδικό 
πεπτίδιο για την καταστολή της.  

 
3. Το γονίδιο ADE2 εκφράζεται υπό την ρύθμιση ετερόλογου UAS (GAL2).Τα κύτταρα 
στα οποία εκφράζεται το γονίδιο ADE2 είναι άσπρα. Τα μεταλλάγματα ade2 (και ade1 μόνον) 
παράγουν κόκκινη χρωστική που προέρχεται από τον πολυμερισμό του ενδιάμεσου 
phosphoribosylamino-imidazole (AIR).  
[Ο σχηματισμός AIR παρεμποδίζεται από φραγμό πριν από τα βήματα που δρουν τα ADE1 και ADE2. 
Για παράδειγμα, τα στελέχη ade2 είναι κόκκινα, ενώ τα ade3 και το διπλό ade2 ade3 είναι άσπρα, όπως 
και τα αγρίου τύπου.] 
 

Η χρησιμοποίηση τουλάχιστον δύο διαφορετικών μαρτύρων, ο ένας μάλιστα 
εκ των οποίων απαιτείται για την επιβίωση των κυττάρων είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική προσέγγιση για πιο γρήγορα και πιο σωστά αποτελέσματα. 
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Το σύστημα δύο υβριδίων 
 
(A) Ο μεταγραφικός ενεργοποιητής Gal4p προσδένεται 
στο DNA σε consensus αλληλουχίες πρόσδεσης (UAS) 
και ενεργοποιεί την μεταγραφή του γονιδίου μάρτυρα 
lacZ.  
 
 
 
(B) Υβρίδιο της ενεργοποιητικής περιοχής του Gal4p 
με την πρωτεϊνη Yfg2p δεν ενεργοποιεί την μεταγραφή 
γιατί δεν τοποθετείται στην περιοχή πρόσδεσης.  
 
 
 
 
(C) Υβρίδιο της περιοχής πρόσδεσης στο DNA του 
Gal4p με την πρωτεϊνη Yfg1 δεν ενεργοποιεί την 
μεταγραφή γιατί δεν περιέχει περιοχή ενεργοποίησης 
της μεταγραφής. 
 
 
 
 
(D) Αλληλεπίδραση των Yfg1p και Yfg2p αποκαθιστά 
την λειτουργία του Gal4p και ενεργοποιεί την 
μεταγραφή του lacZ. 
 
 

(Yfg = Your favored gene) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Όταν οι δύο πρωτεϊνες target 
(prey) και bait αλληλεπιδρούν, 
αποκαθίσταται η λειτουργία 
του μεταγραφικού παράγοντα 
Gal4p, ο οποίος ενεργοποιεί 
ένα γονίδιο μάρτυρα. 
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Παρασκευή Υλικών 
 

3-Aminotriazole:  
Stock 1M σε σκουρόχρωμη φιάλη, ή τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο γιατί είναι φωτοευαίσθητο. 
Στα πιάτα με θρεπτικό ΜΙΝ προσθέτουμε 3 mM 3-AT (μετά την αποστείρωση του ΜΙΝ, σε 
χλιαρό μέσο, < 60ο C). (Στα υβρίδια που θα χρησιμοποιήσουμε, το υβρίδιο δόλωμα δίνει λίγη 
αυτο-ενεργοποίηση και σε ένα κανονικό πείραμα θα περιλαμβάναμε 10 mM 3-AT. Στο 
πείραμά σας θα χρησιμοποιήσουμε 6 mM 3-ΑΤ ώστε να διακρίνουμε στα πιάτα και την αυτο-
ενεργοποίηση και την αλληλεπίδραση.) 
 
X-Gal (indicator):  
Stock 20 mg/ ml σε N, N’ dimethyl formamide (το stock φυλάσσεται παγωμένο). 
 
X-Gal πιάτα:  
Το 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-D-galactoside δεν λειτουργεί στο όξινο pH που έχει το ΜΙΝ 
θρεπτικό υλικό στα πιάτα της ζύμης.  
Επομένως, προσθέτουμε φωσφορικό buffer: Για 1 λίτρο θρεπτικό υλικό ΜΙΝ, τα 100 ml είναι 
από stock 10Χ Potassium Phosphate buffer pH 7.0.  
Επίσης προσθέτουμε 2 ml από stock διάλυμα X-Gal 20 mg/ ml. 
(Τα φωσφορικά και το Χ-Gal προστίθενται σε αποστειρωμένο χλιαρό μέσο, < 60 οC, γιατί 
αλλιώς σχηματίζουν αδιάλυτο ίζημα). 
 

 
Πειραματική διαδικασία δοκιμασίας δύο υβριδίων 

 
Από πιάτα επιλογής πλασμιδίων (MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine), στα 
οποία έχουμε επιστρώσει (streaked) τα διπλοειδή στελέχη με δύο διαφορετικά πλασμίδια ή τα 
απλοειδή στελέχη με δύο διαφορετικά πλασμίδια, παίρνουμε μία αποικία και την 
επιστρώνουμε σε νέο πιάτο επιλογής πλασμιδίων (βλ. σχεδιάγραμμα) και σε άλλα τρία πιάτα 
για επιλογή πλασμιδίων και έκφραση γονιδίου μάρτυρα της αλληλεπίδρασης ‘δύο υβριδίων’:  

 
MIN+3-AT+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine  
MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil 
MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+X-Gal 

 
1. Στέλεχος με δύο πλασμίδια που εκφράζουν τα δύο υβρίδια, Gal4pDBD-Χ το ένα 

και Gal4pAD-Y το άλλο, για ανίχνευση αλληλεπίδρασης. 
Στα ίδια πιάτα επιστρώνουμε και άλλα στελέχη, έλεγχου της διαδικασίας και ελέγχου της 
αλληλεπίδρασης (controls). 

2. Στέλεχος με δύο πλασμίδια που δεν εκφράζουν υβριδικές πρωτεϊνες αλλά μόνον τις 
Gal4pAD και Gal4pDBD αντίστοιχα, για την ανίχνευση βασικών επιπέδων 
ενεργοποίησης (αρνητική αλληλεπίδραση-πρέπει να είναι κοντά στο μηδέν). 

3. Στέλεχος με δύο πλασμίδια που εκφράζουν το ένα την Gal4pAD και το άλλο υβριδική 
πρωτεϊνη Gal4pDBD-Χ, για την ανίχνευση τυχόν ενεργοποίησης μόνον από την 
πρωτεϊνη ‘δόλωμα’ – αυτοενεργοποίηση (μπορεί να μην είναι μηδενική). 

4. Στέλεχος με δύο πλασμίδια που εκφράζουν το ένα την Gal4pDBD και το άλλο 
υβριδική πρωτεϊνη  Gal4pAD-Y, για την ανίχνευση τυχόν ενεργοποίησης μόνον από 
την πρωτεϊνη ‘λεία’ (πρέπει να είναι μηδέν). 

 
5. Όταν ελέγχουμε άγνωστη αλληλεπίδραση χρησιμοποιούμε και ένα στέλεχος με 

υβρίδια, από τους ίδιους πλασμιδιακούς φορείς, γνωστής αλληλεπίδρασης (θετική 
αλληλεπίδραση-έλεγχος της διαδικασίας). 

 
Οταν έχουμε να ελέγξουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών διαφορετικών πρωτεϊνών, η 
διαδικασία γίνεται ως εξής: 

Επιστρώνουμε τις αντίστοιχες αποικίες και τα controls στο πρώτο πιάτο επιλογής 
πλασμιδίων (πιάτο μήτρα) και αφού αναπτυχθούν τα μεταφέρουμε από το πιάτο μήτρα στα 
πιάτα επιλογής υβριδικών αλληλεπιδράσεων με replica plating. 

Τα πιάτα επωάζονται στους 30ο C για τουλάχιστον 3εις-4εις ημέρες. 
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Συνοπτικό σχεδιάγραμμα ασκήσεων 
 
 

Ημέρα 1η 
Εργαστήριο Ζύμης 

 
Μετασχηματισμός κυττάρων σακχαρομύκητα με πλασμιδιακό DNA 

και λειτουργική συμπλήρωση αυξοτροφιών 
 
Θα έχουμε έτοιμα: 
 

1. DNA 2 πλασμιδίων pGBT9-X και pACTII-Y για μετασχηματισμό (χρειάζονται 1-
2μg/ δείγμα μετασχηματισμού). 

 
2. YPD πιάτα με τα δύο στελέχη PJ69-4α και PJ69-4A (κόκκινες αποικίες) (για 

επίδειξη) και ΥPDΑ με τα δύο στελέχη PJ69-4α και PJ69-4A (άσπρες αποικίες) 
(για επίδειξη). 

 
3. Πιάτα με πρωτογενώς μετασχηματισμένα στελέχη PJ69-4A (pACTII-Υ) και PJ69-

4α (pGBT9-Χ) και πιάτα επιβεβαίωσης/ καθαρισμού μεμονωμένων αποικιών (για 
επίδειξη του τι θα περιμένουν από το πείραμά τους). 

 
4. 2 υγρές καλλιέργειες για μετασχηματισμό σε YPD, (χρειάζονται 50 ml 

καλλιέργειας / 10 δείγματα μετασχηματισμού) PJ69-4α (διπλάσια σε όγκο) και 
PJ69-4A, που να επωάζονται στους 30o C. 

  
5. Stock διαλύματα για τον μετασχηματισμό (Αποστειρωμένο απεσταγμένο νερό, 

100 mM LiAC, 50% PEG-3350, SS-DNA). 
 

6. Πιάτα (μεγάλα) για τον μετασχηματισμό:   
-MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+Leucine (για pGBT9-X)  
-MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+Tryptophane (για pACTII-Y) 
-MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine (για pGBT9-X + pACTII-Y) 
 

7. Μπάνιο 42ο C. 
8. Επωαστήρας για υγρές καλλιέργειες 30o C. 
9. Επωαστήρας για πιάτα 30o C. 
10. Gilson πιπέττες, αποστειρωμένα tips,  
11. Bunsen burners, Vortexers, Φυγόκεντρος για 50 ml tubes, Μικροφυγόκεντρος 

για eppendorfs. 
 
Θα γίνει θεωρητική επεξήγηση της άσκησης, επίδειξη κυττάρων και αποικιών σακχαρομύκητα 
(σχήμα, χρώμα, μυρωδιά)-(στη βιολογία ελέγχουμε τα πειράματά μας με όσο το δυνατόν 
περισσότερες αισθήσεις μας- φυσικά και με τη νόηση). 
 
Θα γίνει η διαδικασία ετοιμασίας κυττάρων για μετασχηματισμό από καλλιέργειες που 
θα έχουμε ετοιμάσει εκ των προτέρων: Θα μετρηθεί η OD660 της καλλιέργειας και θα 
συνεχίσουν οι φοιτητές βάσει του πρωτοκόλλου μετασχηματισμού. 

 
 

Ημέρα 4η 

Οι φοιτητές θα καταγράψουν τα αποτελέσματα 3ων πιάτων μετασχηματισμού: 
α) Πόσες αποικίες σακχαρομύκητα εμφανίστηκαν σε κάθε πιάτο,  
β) είναι σακχαρομύκητας ή μόλυνση,  
γ) τι χρώμα έχουν οι αποικίες,  
δ) πως μυρίζουν.  
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Ημέρα 8η 

Εργαστήριο Ζύμης 
 

Μικροσκοπική παρατήρηση σύζευξης κυττάρων ζύμης, 
δοκιμασία δύο υβριδίων 

 
Θα έχουμε έτοιμα: 
 
1. 4 πιάτα MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine με  μετασχηματισμένα 

στελέχη, επιβεβαιωμένα και καθαρισμένα για δοκιμασία δύο υβριδίων που θα 
επιστρώσουν οι φοιτητές:  

(1) PJ69-4α(pACTII-Υ+pGBT9-Χ), (2) PJ69-4α(pACTII+pGBT9-Χ),  
(3) PJ69-4α(pACTII-Υ+pGBT9), (4) PJ69-4α(pACTII+pGBT9)  

 
2. 2 πιάτα με μετασχηματισμένα στελέχη (1) PJ69-4Α(pACTII-Υ) και (2) PJ69-4α(pGBT9-Χ)  

 
-MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+Leucine (για pGBT9-X)  
-MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+Tryptophane (για pACTII-Y) 
 

πιάτο MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine με διπλοειδές PJ69-4α/PJ69-
4A και πιάτο με στελέχη PJ69-4Α(pACTII-Υ) x PJ69-4α(pGBT9-Χ) σε σύζευξη για 
μικροσκοπική παρατήρηση.  
 

3. Πιάτα YPD (μικρά) για φοιτητές για διαδικασία και παρατήρηση σύζευξης.  
 
4. Πιάτα επιλογής (μικρά) για φοιτητές για επίστρωση ‘patches’ για δοκιμασία δύο υβριδίων 

 
MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine 
MIN+3-ΑΤ+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine 
MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil 
MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+X-Gal 

 
5. Αποστειρωμένες οδοντογλυφίδες. 
 
6. Επωαστήρας για πιάτα 30oC 
 
Θα παρατηρήσουμε στο μικροσκόπιο απλοειδή, διπλοειδή και κύτταρα σε σύζευξη 
(και άλλα ενδιαφέροντα φαινοτυπικά μεταλλάγματα, αν έχουμε). 
Οι φοιτητές θα κάνουν μίξη απλοειδών α και a κυττάρων σε πιάτο για σύζευξη. 
 
Θα επιστρώσουν σε πιάτα επιλογής και μαρτύρων για Υ2Η, 4εις αποικίες (‘patches’) 
εις διπλούν, που θα περιλαμβάνουν το απλοειδές με δύο υβριδικά πλασμίδια, με σκέτα 
πλασμίδια (αρνητικό control) και το κάθε υβρίδιο σε συνδυασμό με το αντίθετο σκέτο 
πλασμίδιο (βλ. σχεδιάγραμμα παρακάτω). 
 
 

Ημέρα 12η 
Παρατήρηση και καταγραφή αποτελεσμάτων:  
Τι μεγάλωσε σε κάθε ένα από τα 4 πιάτα, τι χρώμα έχει, είναι ίδια τα αποτελέσματα για 
κάθε μια από τις αποικίες που μπήκαν εις διπλούν; 
 

Ημέρα 15η 
Εργαστήριο (όχι ζύμης) 

Σύντομη συζήτηση αποτελεσμάτων διπλών υβριδίων. 
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PJ69-4α
pACTII-Υ+pGBT9
Control υβριδίου

MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine 

PJ69-4α
pACTII+pGBT9-Χ
Control υβριδίου

με αυτοενεργοποίηση

PJ69-4α
pACTII-Υ+pGBT9-Χ

Θετικό control αλληλεπίδρασης

MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine 

PJ69-4α
pACTII+pGBT9
Αρνητικό control 
δύο υβριδίων

Stock plates

PJ69-4A PJ69-4α

YPDA YPDA

PJ69-4A/ PJ69-4α
pACTII-Υ+pGBT9-Χ

MIN+Histidine+Lysine+
Methionine+Uracil+

Adenine

PJ69-4A
pACTII-Υ

PJ69-4α
pGBT9-Χ

MIN+Histidine+Lysine+
Methionine+Uracil+

Adenine+Tryptophane

MIN+Histidine+Lysine
+Methionine+Uracil+

Adenine+Leucine

61



Δ. Αλεξανδράκη 2013 / ΒΙΟΛ-300 

 
 

MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+Tryptophane

MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine 

PJ69-4A
+

pACTII-Υ
(Gal4pAD)

PJ69-4α
+ 

pACTII-Υ
+

pGBT9-Χ

Υ

n
(ΧΥ)

Transformation plates

MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+Leucine

PJ69-4α
+

pGBT9-X
(Gal4pDBD)

Χ

Mating plates
MIN+Histidine+Lysine+

Methionine+Uracil+
Adenine 

Σύζευξη
PJ69-4A x PJ69-4α

(pGBT9-X) + (pACTII-Y)

2n
PJ69-4A/ PJ69-4α

(pGBT9-X + pACTII-Y)

2n
(ΧΥ)

YPDA
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MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine 

pACTII + pGBT9
pACTII-Y + pGBT9

pACTII-Y + pGBT9-X
pACTII + pGBT9-X

Y2H plates

MIN+3-AT+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine 

MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil

MIN+Histidine+Lysine+Methionine+Uracil+Adenine+XGal

Κόκκινα
Κόκκινα
Άσπρα
Ροζ

Ασπρα
Ασπρα
Μπλε 
Γαλάζια

Όχι αύξηση
Όχι αύξηση
Ναι αύξηση
Λίγη αύξηση

pACTII + pGBT9
pACTII-Y + pGBT9

pACTII-Y + pGBT9-X
pACTII + pGBT9-X

pACTII + pGBT9
pACTII-Y + pGBT9

pACTII-Y + pGBT9-X
pACTII + pGBT9-X

pACTII + pGBT9
pACTII-Y + pGBT9

pACTII-Y + pGBT9-X
pACTII + pGBT9-X

όχι αύξηση

λίγη αύξηση
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11η EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

Διεξαγωγή: Ε. Κουϊμτζόγλου  
ΕΥ: Γ. Ζάχος 

 
Α. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

Τα βιολογικά δείγματα (ευκαρυωτικά κύτταρα, βακτήρια, ιστοί, κ.λ.π.) και τα 
συστατικά τους είναι σχεδόν διαφανή.  Προκειμένου λοιπόν να τα διακρίνουμε από το 
υπόβαθρο (background) και να τα παρατηρήσουμε χρειάζεται να δημιουργήσουμε 
κατάλληλες συνθήκες αντίθεσης.  Στη μικροσκοπία φθορισμού, συστατικά του δείγματος 
σημαίνονται με ειδικές φθορίζουσες ουσίες και παρατηρούνται ως διαφορετικά χρώματα 
στο μικροσκόπιο φθορισμού.  Ανάλογα με το είδος του μικροσκοπίου μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ταυτόχρονα μία, δύο ή περισσότερες φθορίζουσες ουσίες (χρώματα). 

Κατά το φαινόμενο του φθορισμού, άτομα ή μόρια της φθορίζουσας ουσίας 
διεγείρονται από ακτινοβολία κατάλληλου μήκους κύματος, δηλαδή απορροφούν ενέργεια, 
με αποτέλεσμα ηλεκτρόνια αυτών να μετακινούνται παροδικά σε υψηλότερη ενεργειακή 
στοιβάδα.  Κατά την επαναφορά των ηλεκτρονίων στη βασική στοιβάδα εκπέμπεται 
ακτινοβολία (φθορισμού) μεγαλύτερου μήκους κύματος (δηλαδή μικρότερης ενέργειας, Ε = 
hc/λ). Ο χρόνος μεταξύ απορρόφησης και εκπομπής κατά το φθορισμό είναι 10-9-10-12 
seconds. Στην πράξη, κάθε φθορίζουσα ουσία εμφανίζει χαρακτηριστικά φάσματα 
απορρόφησης και εκπομπής με συγκεκριμένα μέγιστα μήκη κύματος απορρόφησης και 
εκπομπής τα οποία εξαρτώνται από τη δομή των ατόμων και ηλεκτρονίων αυτής (Εικ. 1). 

Στη μικροσκοπία φθορισμού, το παρασκεύασμα φωτίζεται με φως μεγάλης έντασης 
και κατάλληλου μήκους κύματος ώστε να διεγείρονται οι φθορίζουσες ουσίες με τις οποίες 
το έχουμε σημάνει («βάψει»). Επίσης, επειδή οι φθορίζουσες χρωστικές συχνά έχουν 
φάσματα εκπομπής τα οποία επικαλύπτονται, το μικροσκόπιο διαθέτει φίλτρα απομόνωσης 
ακτινοβολιών συγκεκριμένων μηκών κύματος ώστε να μπορούμε να παρατηρήσουμε 
διακριτά χρώματα μετά από χρώση του παρασκευάσματος με δύο ή περισσότερες 
φθορίζουσες χρωστικές. 
 
Β. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Με τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης από ένα μητρικό κύτταρο προκύπτουν δύο 
θυγατρικά με πανομοιότυπο γενετικό υλικό. Η κυτταρική διαίρεση περιλαμβάνει το 
διαχωρισμό του γενετικού υλικού (πυρηνική διαίρεση ή Μίτωση) και του κυτταροπλάσματος 
(κυτταροκίνηση) στα θυγατρικά κύτταρα. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών κυτταρικών 
διαιρέσεων ονομάζεται μεσόφαση. 

Στα ανώτερα ευκαρυωτικά κύτταρα η μιτωτική διαίρεση διακρίνεται στις εξής φάσεις: 
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Πρόφαση, Προμετάφαση, Μετάφαση, Ανάφαση και Τελόφαση, κάθε μία από τις οποίες έχει 
συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά (Εικ. 2).  Η κυτταροκίνηση ξεκινά κατά το 
τέλος της Ανάφασης και συνεχίζεται μετά την ολοκλήρωση της Τελόφασης έως τον πλήρη 
διαχωρισμό των θυγατρικών κυττάρων (Εικ. 2). 
 
Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σκοπός της άσκησης είναι η χρώση μικροσωληνίσκων και DNA σε ανθρώπινη 
κυτταρική σειρά και η παρατήρηση μεσοφασικών και μιτωτικών κυττάρων με μικροσκοπία 
φθορισμού. Οι μικροσωληνίσκοι θα σημανθούν με αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης α-
τουμπουλίνης και φθορίζουσα χρωστική Fluorescein (FITC) η οποία φθορίζει στο πράσινο 
χρώμα, ενώ το DNA με την ουσία Propidium Iodide (PI) η οποία προσδένεται στο DNA 
και φθορίζει στο κόκκινο χρώμα. 
 
Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Την προηγούμενη ημέρα της άσκησης:  
Κύτταρα ΒΕ (κυτταρική σειρά καρκίνου του παχέος εντέρου του ανθρώπου) 
καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό DMEM + 10% FBS, σε 37oC, 5% CO2, πάνω σε 
αντικειμενοφόρο πλάκα η οποία βρίσκεται μέσα σε τρυβλίο. 
 
Την ημέρα της άσκησης: 
1. Μονιμοποίηση των κυττάρων με παγωμένη αιθανόλη. Η αιθανόλη αφυδατώνει το 
κύτταρο και ανοίγει πόρους στην κυτταρική μεμβράνη ώστε να γίνει διαπερατή στα 
αντισώματα που θα χρησιμοποιήσουμε. 
Προσοχή: Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν πρέπει να αφήσετε τα κύτταρα να 
στεγνώσουν!!  Επίσης, η προσθήκη/ αφαίρεση διαλυμάτων πρέπει να γίνεται αργά και όχι 
απευθείας πάνω στην αντικειμενοφόρο ώστε να μην ξεκολλήσουν τα κύτταρα από το 
παρασκεύασμα!! 
Αφαιρέστε το θρεπτικό μέσο των κυττάρων από το τρυβλίο (με πιπέττα) και προσθέστε 15 
ml αιθανόλης, -20 oC.  Επωάστε στους -20 oC για 5 min. 
2. Πλύνετε τα κύτταρα 2 φορές με 15 ml διάλυμα PBS σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 
3. Blocking.  Επωάστε τα κύτταρα με 15 ml διαλύματος PBS 1% BSΑ για 15 min, σε RT. Το 
στάδιο αυτό μειώνει τις μη ειδικές αλληλεπιδράσεις των αντισωμάτων με πρωτεΐνες του 
κυττάρου. 
4. Διάλυμα πρώτου αντισώματος (1st Ab): Αραιώστε 1 μl μονοκλωνικού αντισώματος 
ενάντια στην α-τουμπουλίνη το οποίο δημιουργήθηκε σε ποντίκι (mouse anti-tubulin) σε 
200 μl PBS 1% BSA (1:200).  Αφαιρέστε το προηγούμενο διάλυμα από τα κύτταρα και 
επωάστε τα με το διάλυμα του πρώτου αντισώματος, για 30 min, σε RT. 
5. Πλύνετε 2 φορές με 15 ml διάλυμα PBS για 5 min σε RT. 
6. Διάλυμα δεύτερου αντισώματος (2nd Ab): Αραιώστε 1 μl anti-mouse αντισώματος 
συνδεδεμένο με FITC το οποίο δημιουργήθηκε σε κατσίκα (goat anti-mouse:FITC) σε 200 
μl PBS 1% BSA (1:200).  Προσθέστε 1 μl Propidium Iodide (από 10 mg/ ml stock). Το 
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Propidium Iodide φθορίζει στο κόκκινο χρώμα όταν προσδεθεί στο DNA. Αφαιρέστε το 
PBS από τα κύτταρα και επωάστε τα με το διάλυμα του δεύτερου αντισώματος, για 30 min, 
σε RT. 
7. Πλύνετε 2 φορές με 15 ml διάλυμα PBS για 5 min σε RT. 
8. Αφαιρέστε το PBS και προσθέστε στην αντικειμενοφόρο 2 σταγόνες mounting medium.  
To mounting medium ενισχύει το φθορισμό του παρασκευάσματος. 
9. Βάλτε καλυπτρίδα στην αντικειμενοφόρο και σφραγίστε με βερνίκι. 
10. Παρατηρείστε το παρασκεύασμα σε μικροσκόπιο φθορισμού. 
 
Ε. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 
1. Phosphate Buffer Saline (PBS) 
8 g NaCl 
0.2 g KCl 
1.44 g Na2HPO4 
0.24 g KH2PO4 
σε 800 ml απιονισμένο H2O. 
Ρυθμίστε το pH στο 7.4 με HCl.  Προσθέστε H2O έως το 1 λίτρο. 
 
2. PBS 1% BSA 
1 g BSA (bovine serum alvumine, αλβουμίνη από ορό βοδιού) σε 100 ml PBS. 
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Απορρόφηση Εκπομπή 

Fluorescein (FITC) 

Εικόνα 1. Αριστερά: Φάσματα απορρόφησης 
και εκπομπής της ουσίας Fluorescein. 
Δεξιά: το φάσμα του ορατού φωτός. 

Μεσόφαση 

Πρόφαση 

chromosome 

 

Εικόνα 2. Μορφολογικά χαρακτηριστικά της μεσόφασης και των φάσεων της κυτταρικής 
διαίρεσης. Από: Alberts B, et al. The Molecular Biology of the Cell, Garland Science, 4th Ed. 
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Ανάφαση 

Τελόφαση και αρχή κυτταροκίνησης 

Τέλος κυτταροκίνησης 

Ενδιάμεσο σώμα (midbody) 
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