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έλεγχος ποιότητας υδάτων

έλεγχος πόσιμου νερού

έλεγχος λυμάτων

τι ελέγχουμε?
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ενδεικτική βιβλιογραφία…



• έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού

• έλεγχο αποτελεσματικότητας διαδικασιών επεξεργασίας λυμάτων

• εκτίμηση πηγής κοπρανώδους μόλυνσης (ανθρώπινη-ζωική) 

(Molecular Source Tracking-MST)

τι επιτυγχάνουμε?



περισσότερο χρησιμοποιούμενες τεχνικές μοριακής 
βιολογίας…

Denaturant Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)

Fluorescent In Situ Hybridization (FISH)

Cloning of 16S rDNA



άλλες τεχνικές μοριακής βιολογίας…



• Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των μικροοργανισμών του υδάτινου 
περιβάλλοντος.

• Δυνατότητα ταυτοποίησης των μικροοργανισμών στο φυσικό τους 
περιβάλλον, χωρίς την προηγούμενη απομόνωσή τους. 

• Οι τεχνικές αυτές έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα και εφαρμόζονται κυρίως σε 
ερευνητικά εργαστήρια. 

• Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και ειδικές, ενώ το κόστος τους μειώνεται 
συνεχώς. Είναι επίσης ικανές για ποσοτικές μετρήσεις.

• Το πραγματικό δυναμικό τους για το σχεδιασμό και τον έλεγχο ευρείας 
κλίμακας θα αποτιμηθεί στο σύντομο μέλλον. 

δυναμική των μοριακών τεχνικών και εφαρμοσιμότητα 
τους…



PCR, η τεχνική που έφερε πραγματική 
επανάσταση…

κλασική PCR Real-Time PCR
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PCR, η τεχνική που έφερε πραγματική 
επανάσταση…

• Η τεχνική PCR είναι μια εξαιρετικής ευαισθησίας τεχνική 
πολλαπλασιασμού που έχει την ικανότητα να παράγει υψηλότατο αριθμό 
αντιγράφων μίας αλληλουχίας-στόχου ξεκινώντας από μικρή αρχική 
ποσότητα γενετικού υλικού (DNA/RNA).

• Κάθε αλληλουχία-στόχος μπορεί να πολλαπλασιαστεί ένα εκατομμύριο 
φορές μετά από 30 κύκλους. 

• Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή σοβαρών προβλημάτων 
επιμόλυνσης που μπορούν να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα.



• Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και ο χειρισμός ανθρωπίνων πόρων 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επιτυχία των τεχνικών.

• Συγκεκριμένες απαιτήσεις οργάνωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή 
ποιοτικών πειραματικών αποτελεσμάτων που να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες.

• Ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας άλλαξε από 
την ανακάλυψη της τεχνικής PCR. Η τεχνική αυτή έχει βρει πολλές εφαρμογές. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση γονιδίων-στόχων. 

• Η μέθοδος αυτή απαιτεί την αποδοχή συγκεκριμένων, καθορισμένων διαδικασιών 
εργασίας, διότι ο πολλαπλασιασμός ενός γονιδίου-στόχου μπορεί να οδηγήσει στην 
επιμόλυνση άλλων δειγμάτων, συσκευών ή της περιοχής εργασίας.

οργάνωση εργαστηρίου μοριακής βιολογίας…
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καθαρό δωμάτιο 
παρασκευή διαλυμάτων 

PCR (master mix)

δωμάτιο PCR

περιοχή 
ηλεκτροφόρησης

απομόνωση νουκλεϊκών 
οξέων DNA/RNA

περιοχή ανάδευσης, 
επώασης, θέρμανσης, 

ανακίνησης
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πορεία ανάλυσης δείγματος νερού για ανίχνευση ιών…

10 λίτρα νερού

συμπύκνωση

απομόνωση νουκλεϊκών οξέων

προετοιμασία master mix

προετοιμασία αντιδράσεων PCR

μεταφορά στο δωμάτιο PCR

ανάλυση



Γενικό διάγραμμα ροής (general workflow)οργάνωση εργαστηρίου μοριακής βιολογίας…

• Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η επαφή μεταξύ των προ-PCR και των μετά-PCR χώρων (περιοχή 
απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων, δωμάτιο παρασκευής διαλυμάτων αντιδράσεων-
master mix, πάγκος προσθήκης νουκλεϊκών οξέων στα διαλύματα των 
αντιδράσεων και δωμάτιο PCR).

• Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε κάθε περιοχή εργασίας δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ή να μεταφέρεται έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα σε 
άλλες περιοχές. 

• Οι συσκευές θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση (π.χ. διαφορετικό χρώμα) για 
τον εύκολο εντοπισμό της ύπαρξης εξοπλισμού σε “λάθος” χώρο. 



Περιγραφή των διαφόρων περιοχών…

το καθαρό δωμάτιο

περιγραφή των διαφόρων χώρων…

το “καθαρό” δωμάτιο

• Ο χώρος αυτός θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά και μόνο στην παρασκευή διαλυμάτων 
και του master mix της PCR. 

• Είναι από τους πιο ευαίσθητους χώρους (απομονωμένη περιοχή, χρήση υπεριώδους 
ακτινοβολίας-UV, αποφυγή μεταφοράς υλικών από άλλους χώρους -tubes, tips, πάγος, 
τετράδιο εργαστηρίου,...).

• Ο εξοπλισμός του χώρου θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του 
δωματίου και δεν θα πρέπει να μεταφέρεται εκτός δωματίου ή να χρησιμοποιείται για άλλο 
λόγο (υπεριώδης ακτινοβολία, απολύμανση,  μικροφυγόκεντρος, ψυγείο, καταψύκτης, δοχείο 
πάγου, vortex, γυαλιά ασφαλείας, σέτ μικροπιπεττών, tips).

• Διαφορετικές εργαστηριακές ρόμπες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτό το 
δωμάτιο και όχι σε άλλους χώρους. 

• Καινούργια, καθαρά γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να αντικαθίστανται 
όταν αφήνουμε το δωμάτιο και επιστρέφουμε ξανά. 

• Η κατάλληλη φύλαξη πολύ ευαίσθητων αντιδραστηρίων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη 
σωστή λειτουργία τους. 



περιγραφή των διαφόρων χώρων…

η περιοχή απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων

• Η περιοχή αυτή είναι αφιερωμένη  στο χειρισμό των δειγμάτων και στην 
απομόνωση των νουκλεϊκών οξέων.  

• Σε μερικές περιπτώσεις απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα βιοασφάλειας. 

• Οι ακριβείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν εξαρτώνται από τη 
φύση του υλικού και του μολυσματικού παράγοντα και θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά στα SOPs (Standard Operating Procedures) για αναλυτικότερες 
λεπτομέρειες. 

• Οπως και με το καθαρό δωμάτιο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστές 
εργαστηριακές ρόμπες για την εργασία στην περιοχή αυτή, καθώς και 
καινούργια, καθαρά γάντια. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να λαμβάνεται για την αποφυγή της 
επιμόλυνσης του χώρου και των συσκευών. 



Περιγραφή των διαφόρων περιοχών…

Δωμάτιο PCR
περιγραφή των διαφόρων χώρων…

η περιοχή τελικής προετοιμασίας των αντιδράσεων

• Η περιοχή αυτή είναι αφιερωμένη  στην παρασκευή των αντιδράσεων PCR με 
την ανάμειξη των νουκλεϊκών οξέων και του master mix. 

• Αρκετές συσκευές και υλικά συνιστάται να βρίσκονται ειδικά στο χώρο αυτό.

(συσκευή PCR, υπεριώδης ακτινοβολία, ψυγείο, καταψύκτης, vortex, 
χρονόμετρα, εργαστηριακές ρόμπες, γάντια, γυαλιά ασφαλείας, ένα σετ 
μικροπιπεττών, αντίσοιχα tips)



περιγραφή των διαφόρων χώρων…

η περιοχή ανάλυσης των αντιδράσεων

• Στην περιοχή αυτή όλα τα τελικά προϊόντα των αντιδράσεων, μπορούν να 
αναλυθούν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου.

• Μετά από την ηλεκτροφόρηση, τα προϊόντα των αντιδράσεων παρατηρούνται 
υπο υπεριώδη ακτινοβολία (χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο). 
(σκοτεινό δωμάτιο, πλάκα υπεριώδους, camera) 

• Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται διαχωρισμός των συσκευών που 
χρησιμοποιούνται πριν και μετα απο την PCR. 
(σέτ πιπεττών το οποίο θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αφιερωμένο για χρήση 
με τα προϊόντα της PCR, συσκευές για την παρασκευή πηκτωμάτων αγαρόζης 
και ακρυλαμιδίου, μικροφυγόκεντροι, πεχάμετρο, ζυγαριά, ψυγείο, καταψύκτης, 
θερμόμενη πλάκα, stirrer, φούρνος μικροκυμάτων...

• Συχνή απολύμανση ώς προληπτικό μέτρο αποφυγής μεταφοράς και 
επιμόλυνσης από προϊόντα PCR.



φωτογραφικό υλικό...



φωτογραφικό υλικό...



φωτογραφικό υλικό...



φωτογραφικό υλικό...



φωτογραφικό υλικό...



φωτογραφικό υλικό...



Περιγραφή των διαφόρων περιοχών…
PREVENTION OF PCR CONTAMINATION AND
GOOD LABORATORY PRACTICES 

• Οι διαδικασίες για την αποφυγή επιμόλυνσης μπορούν να διαιρεθούν σε 
χημικές και φυσικές. 

• Οι χημικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τη χρήση του ενζύμου Uracil DNA 
glycosilase (UNG) μετά την ενσωμάτωση των dTTP ώς δομικών λίθων κατά τη 
διάρκεια της PCR ή τη χρήση του Psoralen, το οποίο αλληλεπιδρά ομοιοπολικά 
υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας με τα προϊόντα διπλής έλικας 
της PCR για την αποφυγή της αποδιάταξης των προϊόντων σε επακόλουθες 
αντιδράσεις PCR. 

• Ο φυσικός έλεγχος της επιμόλυνσης απαιτεί ότι όλοι οι χώροι θα πρέπει να 
είναι φυσικά διαχωρισμένοι. 

αποφυγή επιμολύνσεων...



• Διαφορετικές συσκευές, αυτόματες πιπέττες, μικροφυγόκεντροι, tubes, γάντια θα 
πρέπει να διατηρούνται σε κάθε περιοχή. Χρήση filter tips. 

• Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να μοιράζονται σε μικρότερες ποσότητες (aliquots).

• Καταγραφή των Lot numbers των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται 
(ιχνηλασιμότητα).

• Επιλογή του αριθμού και του είδους των αντιδράσεων ελέγχου. Σε κάθε ομάδα 
αντιδράσεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αντιδράσεις ελέγχου (θετικά 
δείγματα ελέγχου, αρνητικά δείγματα ελέγχου, δείγματα ελέγχου αναστολέων).

• Ροή εργασίας μίας κατεύθυνσης, από τις περιοχές προ-PCR στις περιοχές μετα-
PCR.

• Προσεκτική τοποθέτηση φυγοκέντρων (αποφυγή επιμόλυνσης από αεροζόλ). 

• Αποφυγή χρήσης υδατόλουτρων (προτίμηση σε heat blocks).

χρήσιμες συμβουλές...



περισσότερη βιβλιογραφία…



Πέτρος Α. Κόκκινος, Ph.D.

Μοριακός Βιολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Εργαστήριο Υγιεινής

Τμήμα Ιατρικής 
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλ./Φάξ: 2610 997935
e-mail: pkokkin@med.upatras.gr

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
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