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Περίληψη  

Τα µετα-µεταγραφικά φαινόµενα ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης τα οποία ελέγχονται από 

µικρά RNA αποτελούν το βασικό θέµα της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Τα µικρά RNA 

έχουν µέγεθος 21-25 νουκλεοτίδια, ενώ αναγνωρίζουν και αλληλεπιδρούν µε το στόχο τους 

µέσω συµπληρωµατικότητας των βάσεων. Τα µικρά παρεµβαλλόµενα RNA (small interfering 

RNA, siRNA) είναι τα καταλυτικά µόρια για τα φαινόµενα µετα-µεταγραφικής σίγησης 

(PTGS/RNAi). Παράγονται µετά από την πέψη δίκλωνων µορίων RNA (double starnd RNA, 

dsRNA) από πρωτεΐνες τύπου RNaseΙΙΙ, και καθοδηγούν το µηχανισµό αναγνώρισης και 

αποικοδόµησης των RNA που ρυθµίζουν. Τα µικρά RNA (miRNA) παρεµποδίζουν τη 

µετάφραση των mRNA που ρυθµίζουν µέσω πρόσδεσης τους στην 3’ µη µεταφραζόµενη 

περιοχή.  

Αρχικά διερευνήσαµε την ικανότητα συνθετικών siRNA να επάγουν PTGS/RNAi σε έµβρυα 

∆ροσόφιλας, σε σύγκριση µε µακριά dsRNA. Τα siRNA αποτελούνται από δύο 

συµπληρωµατικές αλυσίδες, που η κάθε µία φέρει στο 5’ άκρο µία φωσφορική οµάδα και έχουν 

δύο 3’ προεξέχοντα νουκλεοτίδια. Τα συνθετικά siRNA είναι ικανά να επάγουν PTGS/RNAi µε 

τρόπο όµοιο µε αυτών των φυσικών. Συνθετικά siRNA που δεν φέρουν τη 5’ φωσφορική οµάδα 

ή έχουν τυφλά άκρα εξακολουθούν να είναι λειτουργικά, αν και λιγότερο αποτελεσµατικά από 

ένα τυπικό siRNA. Αλλαγές στην αλληλουχία των siRNA είχε µόνο µικρή επίπτωση στην 

ικανότητα τους να επάγουν PTGS/RNAi όπως και οι αλλαγές που επηρεάζουν τη δοµή των 

νουκλεοτιδίων του 3’ άκρου.  

Η PTGS/RNAi στα φυτά δεν περιορίζεται στα φυσικά όρια ενός κυττάρου αλλά µπορεί να 

µεταφερθεί διασυστηµατικά σε ολόκληρο το φυτό. Η δυνατότητα της διασυστηµατικής 

εξάπλωσης της PTGS/RNAi έχει παρατηρηθεί και στο νηµατώδη Caenorhabditis elegans. 

Προκειµένου να µελετήσουµε το σήµα της διασυστηµατικής µεταφοράς αποµονώσαµε 

εκχυλίσµατα RNA από φυτά Nicotiana benthamiana τα οποία παρουσίαζαν σίγηση του γονιδίου 

αναφοράς GFP. Τα εκχυλίσµατα ενέθηκαν σε καινοραβδίτη που έφερε το γονίδιο της GFP και 

ελέγχθηκε η ικανότητα τους να επάγουν PTGS/RNAi. Από αυτή την ανάλυση προέκυψε ότι 

σίγηση στο καινοραβδίτη µπορούσε να προκαλέσει ένα µόριο RNA µεγέθους ~85 

νουκλεοτιδίων.  
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Μελέτες που είχαν γίνει στο εργαστήριο µε το ιοειδές PSTVd είχαν αποδείξει την παρουσία 

ειδικών για το ιοειδές siRNA σε µολυσµένα φυτά τοµάτας. Η παρατήρηση αυτή προκαλεί 

έκπληξη δεδοµένου του ότι το ιοειδές πολλαπλασιάζεται στον πυρήνα ενώ όλες οι πρωτεΐνες του 

µηχανισµού της PTGS/RNAi εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα. Προκειµένου να 

διευκρινίσουµε που συσσωρεύονται τα siRNA πραγµατοποιήσαµε λεπτοµερή υποκυτταρική 

κλασµάτωση φυτικών ιστών µολυσµένων µε το ιοειδές. Ανακλύψαµε ότι τα siRNA ανιχνεύονται 

στο κυτταρόπλασµα χωρίς να µπορούµε να διευκρινίσουµε πλήρως το ρόλο τους σε σχέση µε το 

ιοειδές.  

Τέλος ασχοληθήκαµε µε τα miRNA. Αρχικά θέλαµε δούµε αν είναι δυνατόν να παρέµβουµε 

στην λειτουργία των miRNA ενύοντας σε έµβρυα ∆ροσόφιλα ολιγονουκλεοτίδια DNA µε 

συµπληρωµατική αλληλουχία για ορισµένα miRNA. Η εισαγωγή των αντικωδικών 

ολιγονουκλεοτιδίων προκάλεσε την εµφάνιση αναπτυξιακών φαινοτύπων που σχετίζονταν µε 

την λειτουργία των miR-2/13. Επιπλέον αναπτύξαµε µια πειραµατική µεθοδολογία για την 

ανίχνευση mRNA των οποίων η µετάφραση ελέγχεται από miRNA. Με την εφαρµογή αυτής της 

µεθόδου χαρακτηρίσαµε ορισµένα mRNA τα οποία ρυθµίζονται από τα miRNA 2/13. 
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Abstract   

During my thesis I have studied various aspects of those forms of post-transcriptional gene 

regulation that are mediated by various classes of small RNAs. Small RNAs are usually 21-25 nt 

long and interfere with the mRNA transcript in a sequence specific manner. Short interfering 

RNAs (siRNAs) are the result of an RNaseIII like nuclease (Dicer) on dsRNA and are functional 

intermediates of the posttranscriptional gene silencing (PTGS)/RNA interference (RNAi) 

phenomena; they direct the degradation of their target RNA. Micro RNAs (miRNA) block the 

translation of an mRNA through binding at its 3’UTR. My research activities concerning these 

two classes of small RNA and PTGS phenomena can be divided in several subtopics.  

At the beginning of my PhD studies we were interested in what kind of synthetic siRNAs can 

induce RNAi in Drosophila embryos and how do they compare in their efficiency with long 

dsRNA. SiRNAs are composed of two RNA strands each having a 5’ phosphate that form a 

duplex with two 3’ protruding nucleotides at each end. Chemically synthesized siRNAs are 

likewise able to induce RNAi in vivo. I have tested various forms of synthetic RNA cassettes 

including those that are devoid of a 5’ phosphate or they have blunt ends, which were active, 

although at lower efficiency than a typical siRNA. I also found that introduction of point 

mutations in the center of the cassettes had only moderate effect on their silencing potential. 

Further I studied variations in the design of the 3’ termini of synthetic siRNAs.  

Secondly, I was interested to study the signal that is responsible for the systemic silencing in 

plants where PTGS/RNAi is non-cell autonomous. This property is also found in nematodes. I 

therefore fractionated RNA extracts taken from a Nicotiana benthamiana plant systemically 

silenced for the green fluorescent protein (GFP). These RNAs were injected into a GFP 

transgenic Caenorhabditis elegans line and assayed for their silencing potential. In this way I could 

identify an RNA component ~85 nt, in length, which could induce silencing in the nematode.  

Related to the plant work, my laboratory had found that potato spindle tuber viroid RNA 

(PSTVd) generates siRNA. This is surprising, since the viroid replication cycle takes place in the 

nucleus where also its dsRNA intermediates are located, while most of the PTGS components 

are located in the cytoplasm. In order to clarify where the siRNA accumulate in the infected host 
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cell, we isolated nuclei from tomato plants infected with the viroid. We found that siRNAs 

accumulate in the cytoplasm. At current it is not clear whether they have a function in 

suppressing viroid replication.  

Finally, I became interested in miRNAs. At first we wanted to see whether it is possible to 

inhibit miRNA function by providing an artificial antisense target. Therefore I injected miRNA-

specific antisense DNA oligonucleotides into Drosophila embryos. Some of these 

oligonucleotides induced specific developmental defects. In order to identify potential target 

genes that are regulated by those miRNAs we developed an experimental method that makes 

use of the DNA antisense oligonucleotides in a PCR strategy. In this way I could identify several 

target genes that are most likely regulated miRNA 2 and 13.  
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Πίνακας Ορισµών  

Αγγλικοί όροι  Ελληνικοί όροι Σύντµηση 

Small interfering RNAs µικρά παρεµβαλλόµενα RNA siRNAs 

micro RNAs µικρά  RNA miRNAs / miRs 

short RNAs κοντά RNA shRNAs 

small temporal RNAs µικρά προσωρινά RNA stRNAs 

Double strand RNA ∆ίκλωνο RNA dsRNA 

Single strand RNA Μονόκλωνο RNA ssRNA 

Potato spindle tuber Viroid - PSTVd 

RNA interference Παρεµβολή µέσω RNA RNAi 

RNA silencing RNA σίγηση - 

Polymerase Chain Reaction Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης PCR 

Untranslated Region Μη µεταφραζόµενη περιοχή UTR 

Post-transcriptional Gene Silencing  µετα-µεταγραφική σίγηση PTGS  

Transcriptional Gene Silencing  µεταγραφική σίγηση TGS 

infiltrate διαποτίζω    

blender µηχανικός οµογενοποιητής   

suspension εναιώρηµα   

vortex  µηχανικός αναδευτήρας   

green fluorescent protein πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP 

ultraviolet υπεριώδης  UV 

RNA-directed-RNA-polymerase 

RNA-depented-RNA-polymerase 
RNA-εξαρτώµενη-RNA-πολυµεράση RdRp 

RNA-Induced Silencing Complex  RNA επαγώµενο σύµπλοκο σίγισης RISC 
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Αγγλικοί όροι  Ελληνικοί όροι Σύντµηση 

antisense RNA αντικωδικό RNA asRNA 

sense RNA κωδικό RNA sRNA 

annealing ανασύνδεση   

dentical belts ζώνες οδοντιδίων   

spiracles  αναπνευστήρες   

  Θετικής Πολικότητας RNA  (+) RNA  

  Αρνητικής Πολικότητας RNA  (-) RNA 

cosuppression συγκαταστολή    

Pathogen Derived Resistance Ανθεκτικότητα επαγώµενη από το 
παθογόνο  PDS 

Aberrant RNA Έκτροπο RNA  abRNA 
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Εισαγωγή 

Ο όρος γονιδιακή έκφραση αναφέρεται συνήθως στη διαδικασία µε την οποία ένα γονίδιο 

ενεργοποιείται για να παράγει µία πρωτεΐνη. Η γονιδιακή έκφραση βρίσκεται υπό αυστηρό 

έλεγχο και καθορίζεται συνήθως από το περιβάλλον και τις ανάγκες του κάθε κυττάρου. 

Οτιδήποτε διαταράξει τη γονιδιακή ρύθµιση, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 

προβληµάτων που να αφορούν τοπικά το συγκεκριµένο κύτταρο ή να επηρεάσουν ολόκληρο 

τον οργανισµό.  

Παρόλο που µέχρι πρόσφατα γνωρίζαµε αρκετά για τη γονιδιακή ρύθµιση αγνοούσαµε την 

ύπαρξη δύο σηµαντικών ρυθµιστικών µηχανισµών. Ανακαλύψαµε, ότι εκτός από τις πρωτεΐνες, 

ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης µπορούν να κάνουν και τα RNA. Οι περισσότεροι 

οργανισµοί µε τις ανάλογες προσαρµογές από οργανισµό σε οργανισµό διαθέτουν µονοπάτια 

γονιδιακής ρύθµισης τα οποία ελέγχονται από RNA. Έχουν βρεθεί µόρια RNA να ελέγχουν τη 

ποσότητα, τη ποιότητα και τη µετάφραση των µεταγράφων, όπως και τη µεθυλίωση υποκινητών 

και κωδικών περιοχών των γονιδίων.  

Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στο πώς ανακαλύφθηκαν τα δύο 

βιοχηµικά µονοπάτια που ελέγχονται από RNA. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις αναφέρονται και 

συζητούνται στα επιµέρους κεφαλαία των αποτελεσµάτων.  

 

Μετα-µεταγραφική γονιδιακή σίγηση 

 (Post-transcriptional Gene Silencing, PTGS) 

Η ιστορία  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 όταν η γενετική τροποποίηση των φυτών ήταν δυνατή µια 

οµάδα ερευνητών αποφάσισε να κατασκευάσει διαγονιδιακά φυτά που θα υπερεκφράζουν το 

γονίδιο της χαλκοσυνθάσης Α. Υποθέτανε ότι υπερέκφραση του γονίδιου της χαλκοσυνθάσης 

στην πετούνια, θα οδηγούσε στην δηµιουργία φυτών που θα φέρανε άνθη µε εντονότερο µοβ 

χρώµα από αυτό των φυτών αγρίου τύπου. Προς µεγάλη τους έκπληξη τα άνθη των 

διαγονιδιακών φυτών ήταν λευκά ή εµφάνισαν µωσαϊκό λευκών και ερυθρών χρωµάτων 
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(Εικόνα Ι-1) (Napoli et al., 1990; van der Krol et al., 1990). Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

οδήγησαν στη διατύπωση της θεωρίας της «συγκαταστολής» (co-suppression) σύµφωνα µε την 

οποία όταν στο γένωµα συναντώνται οµόλογα (δια)γονίδια αυτά αλληλοκαταστέλλονται.  

 

Εικόνα Ι-1. Φαινότυποι συγκαταστολής του 

γονιδίου της χαλκοσυνθάσης σε άνθη 

πετούνιας. Α. άνθος φυτού αγρίου τύπου, Β-F. 

άνθη διαγονιδιακών φυτών. D. Άνθος όπου το 

γονίδιο της χαλκοσυνθάσης βρίσκεται σε πλήρη 

καταστολή. (van der Krol et al., 1990) 

  

 

 

 

Το φαινόµενο της συγκαταστολής έχει µετα-µεταγραφική ρύθµιση 

Τα φυτά που φέρουν ως διαγονίδια κωδικές περιοχές του γενώµατος ιών παρουσιάζουν 

ανθεκτικότητα στο συγκεκριµένο ιό (Lindbo and Dougherty, 1992). Η «ανθεκτικότητα 

προερχόµενη από το παθογόνο» (Pathogen Derived Resistance, PDS), βασιζόταν στην οµολογία 

µεταξύ του διαγονιδίου και του ιού (Baulcombe, 1996). Η ανθεκτικότητα του διαγονιδιακού 

φυτού στο παθογόνο οφείλονταν στην αδυναµία του παθογόνου να πολλαπλασιαστεί µέσα 

στον ξενιστή. Αρχικά είχε προταθεί ότι η καταστολή του πολλαπλασιασµού του ιού, γίνεται 

λόγω αλληλεπίδρασης του προϊόντος (πρωτεΐνης) του διαγονιδίου που φέρει ο ξενιστής, το 

οποίο κατά κάποιο τρόπο παρεµβαίνει στον πολλαπλασιασµό του παθογόνου (Grumet et al., 

1987). Πέντε χρόνια αργότερα οι Lindbo et al παρατήρησαν ότι µπορούσαν να επάγουν PDS σε 

διαγονιδιακά φυτά που φέρανε διαγονίδια οµόλογα µε την 5’ µη µεταφραζόµενη περιοχή ενός 

ιού (Lindbo and Dougherty, 1992; Lindbo et al., 1993). Ενώ είχε ήδη δειχθεί ότι δεν ήταν 

απαραίτητο η πρωτεΐνη που παράγονταν να είναι λειτουργική (Silva-Rosales et al., 1994). 

Συνεπώς ανακάλυψαν ότι για να επαχθεί η PDS δεν ήταν απαραίτητο το διαγονίδιο να 

κωδικοποιεί και να µπορεί να µεταφράζει µια πρωτεΐνη του ιού.  
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Η ίδια οµάδα πρότεινε ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ του διαγονιδίου του ξενιστή και του 

παθογόνου γίνεται στο επίπεδο των µεταγράφων. Το µοντέλο το οποίο πρότειναν ήταν ότι η 

υψηλή συγκέντρωση των µεταγράφων του διαγονιδίου, ανιχνεύεται από το κύτταρο το οποίο 

ενεργοποιείται και αποικοδοµεί όλα τα οµόλογα µόρια RNA, συµπεριλαµβανοµένων και του 

ιού (Lindbo et al., 1993). Πολύ σύντοµα απεδείχθη µε δοκιµές «run-off» ότι τα επίπεδα της 

µεταγραφής του διαγονιδίου παραµένουν σταθερά είτε τα φυτά είναι µολυσµένα µε το 

αντίστοιχο ιό είτε όχι (Dougherty et al., 1994). Αποδεικνύοντας ότι τα επίπεδα µεταγραφής του 

διαγονιδίου παραµένουν σταθερά, και δεν επηρεάζονται από την παρουσία του ιού, η οµάδα 

του Dougherty έδειξε ουσιαστικά ότι η καταστολή µπορεί να γίνει σε µετα-µεταγραφικό 

επίπεδο.  

Τα πειράµατα µε τη διαγονιδιακή πετούνια έδειξαν µε εντυπωσιακό τρόπο αυτό που ήταν ήδη 

γνωστό, ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των διαγονιδιακών σειρών δεν εκφράζουν τα διαγονίδια 

λόγω επιγενετικών φαινοµένων γονιδιακής σίγησης. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του 

τύπου γονιδιακής σίγησης, είναι ότι συµβαίνει µεταξύ (δια)γονιδίων που έχουν σηµαντικό 

ποσοστό οµολογίας. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι όλα τα επιγενετικά φαινόµενα σίγησης αφορούν 

κυρίως αλλαγές στη δοµή του DNA µέσω µεθυλίωσης στο επίπεδο του υποκινητή του 

(δια)γονιδίου, ή επειδή το διαγονίδιο ενσωµατωνόταν σε ετεροχρωµατική περιοχή, το 

φαινόµενο αυτό ήταν γνωστό ως «µεταγραφική γονιδιακή σίγηση» (Transcriptional Gene 

Silencing, TGS). Τα πειράµατα της οµάδας των Dougherty έδειξαν ότι υπάρχει και η «µετα-

µεταγραφική γονιδιακή σίγηση» (Post-Transcriptional Gene Silencing, PTGS). Το βασικό κοινό 

χαρακτηριστικό των δύο µηχανισµών γονιδιακής σίγησης είναι ότι πρέπει να υπάρχει 

σηµαντικό ποσοστό οµολογίας µεταξύ των (δια)γονιδίων που καταστέλλονται (Vaucheret et al., 

1998; Vaucheret et al., 2001).  

Τι επάγει το φαινόµενο της PTGS; 

Η παρατήρηση ότι υπάρχει γονιδιακή σίγηση σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο προκάλεσε µεγάλη 

έκπληξη και σύγχυση την εποχή που ανακαλύφθηκε. Η γονιδιακή σίγηση στο επίπεδο της 

µεταγραφής ήταν κατανοητή, γιατί επιγενετικές αλλαγές όπως η µεθυλίωση ή η συµπύκνωση 

της χρωµατίνης παρεµποδίζουν τη µεταγραφή και συνεπώς την έκφραση του γονιδίου. Η µετα-
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µεταγραφική σίγηση παρουσίαζε ένα παράδοξο, το γονίδιο βρισκόταν σε σίγηση ενώ ήταν 

µεταγραφικά ενεργό. Γεννήθηκε συνεπώς το ερώτηµα του πώς λειτουργεί αυτός ο µηχανισµός. 

Τα διαγονίδια και ο ρόλος των διαγονιδιακών RNA στην επαγωγή της PTGS 

Ήταν γνωστό ότι η παρουσία ενός διαγονιδίου που έχει οµολογία µε ένα ενδογενές γονίδιο 

είναι ικανό να επάγει την PTGS αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο ένα ποσοστό των 

διαγονιδιακών φυτών παρουσιάζει PTGS, συνεπώς τα διαγονίδια που µπορούν να επάγουν το 

φαινόµενο πρέπει να έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα διαγονίδια δεν είναι απαραίτητο να κωδικοποιούν κάποια 

πρωτεΐνη για να επάγουν PTGS, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόµενο πιθανότατα βασίζεται σε 

αλληλεπιδράσεις του DNA ή του RNA. Η ποσότητα του DNA ή του RNA φαίνεται να παίζει 

κάποιο ρόλο αφού τα διαγονιδιακά φυτά που είναι οµόζυγα για το διαγονίδιο εµφανίζουν 

µεγαλύτερα ποσοστά σίγησης (Goodwin et al., 1996). Αργότερα διαφάνηκε ότι αυτό που παίζει 

σηµαντικότερο ρόλο δεν είναι η οµοζυγωτία αλλά ο αριθµός των διαγονιδίων. Επίσης καλύτερα 

ποσοστά PTGS παρουσιάζουν τα διαγονιδιακά φυτά που το διαγονίδιο ελέγχεται από ισχυρούς 

υποκινητές ή που το RNA έχει µεγαλύτερο χρόνο ηµιζωής (Goodwin et al., 1996).  

Το πρώτο µοντέλο που διατυπώθηκε συσχέτιζε τα επίπεδα της συγκέντρωσης των RNA µε την 

επαγωγή της PTGS (Threshold model). Η αρχική υπόθεση ήταν ότι εξαιτίας της µεγάλης 

ποσότητας ενός συγκεκριµένου RNA στο κυτταρόπλασµα το κύτταρο επάγει την PTGS, µε 

σκοπό την αποικοδόµηση των συσσωρευµένων µορίων RNA. Το µοντέλο αυτό βασίστηκε στο 

γεγονός ότι υπήρχε σχεδόν άµεση σχέση της επαγωγής της PTGS και της ισχύος του υποκινητή 

του διαγονιδίου (Vaucheret et al., 1997). Αλλαγές που επηρέαζαν τη µεταγραφή των γονιδίων 

επηρέαζαν αντιστοίχως και τα ποσοστά επαγωγής της PTGS (English, 1997). Επιπλέον το 

µοντέλο υποστηρίχθηκε και από το γεγονός ότι για να επαχθεί η ανθεκτικότητα των φυτών 

στους ιούς ήταν απαραίτητη η παρουσία του ιού στα φυτά. Σε αυτή την περίπτωση εξαιτίας του 

πολλαπλασιασµού του ιού αυξάνονταν γενική η συγκέντρωση των συγκεκριµένων RNA και 

επαγόταν η PTGS (Goodwin et al., 1996).  

Παρόλο που πολλές παρατηρήσεις συνηγορούσαν στη θεωρία ότι τα επίπεδα του RNA παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην επαγωγή της PTGS το µοντέλο δεν εξηγούσε ορισµένες περιπτώσεις όπου 
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η επαγωγή δεν σχετιζόταν άµεσα µε υψηλά επίπεδα µεταγραφής (Kooter et al., 1999). Σε πολλές 

περιπτώσεις η επαγωγή της PTGS οφείλονταν στην διάταξη των διαγονιδίων. Πολλαπλά 

διαγονίδια που διατάσσονταν το ένα δίπλα στο άλλο µε την ίδια φορά (Sijen et al., 1996) ή πιο 

συχνά σε αντιπαράλληλη φορά (Sijen et al., 1996; Stam et al., 1998) παρουσίαζαν συνήθως 

µεγαλύτερα ποσοστά επαγωγής της PTGS. Η συσχέτιση της τοποθέτησης των διαγονιδίων στο 

γένωµα και το γεγονός ότι τα ποσοστά της µεταγραφής δεν φαίνεται να είναι η κύρια αιτία 

επαγωγής της PTGS, οδήγησαν στην διατύπωση του µοντέλου του «έκτροπου RNA» (aberrant 

RNA, abRNA). Η ιδέα του abRNA βασίζεται στη δοµή του RNA και όχι στη συγκέντρωση του. 

Ουσιαστικά το µοντέλο προτείνει ότι κατά τη διαδικασία της µεταγραφής, µόρια RNA µε 

συγκεκριµένη δοµή, παράγονται και αναγνωρίζονται από το κύτταρο, το οποίο επάγει τη 

PTGS. Το πώς παράγονται τα abRNA και τι δοµή έχουν δεν έχει διευκρινισθεί ακόµα και 

σήµερα.  

Οι ιοί µπορούν να επάγουν PTGS 

Η ανθεκτικότητα προερχόµενη από το παθογόνο και ιδιαιτέρως τα πειράµατα της οµάδας του 

Dougherty (Dougherty et al., 1994) απόδειξαν ότι οι ιοί µπορούν να επάγουν PTGS. Οι 

παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν από το γεγονός ότι γενετικά τροποποιηµένοι ιοί που 

φέρουν αλληλουχίες οµόλογες µε (δια)γονίδια που εκφράζονται στον ξενιστή µπορεί να 

προκαλέσουν επαγωγή της PTGS (Angell and Baulcombe, 1997; Angell and Baulcombe, 1999). 

Όπως και στην περίπτωση των διαγονιδίων η επαγωγή της PTGS από τους ιούς βασιζόταν στις 

ίδιες αρχές. Η «γονιδιακή σίγηση επαγόµενη από ιούς» (Virus Induced Gene Silencing, VIGS), 

όπως ονοµάστηκε το φαινόµενο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την µελέτη γονιδίων στα 

φυτά. (Baulcombe, 1999). Η επαγωγή της PTGS που γίνεται µέσω γενετικά τροποποιηµένων ιών 

είναι παροδική και διαρκεί έως ότου τα φυτά ανακάµψουν από τη µόλυνση, αφού τελικά ο ιός 

θα αντιµετωπιστεί από το φυτό (Ruiz et al., 1998).  

Άλλοι τρόποι επαγωγής της PTGS  

Η PTGS είναι δυνατό να επαχθεί και µε παροδική µεταφορά διαγονιδίων στο φυτό. Παροδική 

έκφραση γονιδίων µέσα στο φυτό είναι δυνατό να έχουµε χρησιµοποιώντας την µέθοδο της 

αγροδιήθησης (agroinfiltration) (Schob et al., 1997). Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο µπορούµε να 

µεταφέρουµε παροδικά στο φυτό µέσω αγροβακτηρίου, διαγονίδια τα οποία εκφράζονται και 
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επάγουν την PTGS χωρίς να είναι απαραίτητη η ένθεση τους στο γένωµα των φυτών. Έχει 

δειχθεί όµως ότι και η απλή µεταφορά µορίων DNA µε βοµβαρδισµό µπορεί να επάγει τη PTGS 

(Palauqui and Balzergue, 1999; Voinnet et al., 1998). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι η µεταφορά µορίων DNA τα οποία δεν φέρουν κανένα υποκινητή µπορούν επίσης 

να επάγουν φαινόµενα PTGS (Voinnet et al., 1998). Η εξήγηση που µπορεί να δοθεί στην 

περίπτωση που αλληλουχίες DNA που δεν µεταγράφονται ή είναι µονόκλωνες και επάγουν 

PTGS είναι ότι ίσως αλληλεπιδρούν µε τις οµόλογες περιοχές τους στο γένωµα. Η 

αλληλεπίδραση τους µε το γονίδιο θα µπορούσε να οδηγεί στην σύνθεση abRNA το οποίο 

τελικά επάγει την PTGS (Sijen and Kooter, 2000).  

Η PTGS «εξαπλώνεται» και σε άλλους οργανισµούς 

Η τεχνολογία του αντικωδικού RNA (antisense RNA, asRNA), βασίζεται στην ιδέα ότι το 

asRNA υβριδοποιείται στο συµπληρωµατικό mRNA και οδηγεί στην αναστολή της µετάφρασης 

του. Σε αυτήν την τεχνολογία βασίστηκαν οι Fire και Melo µε σκοπό να καταστείλουν την 

µετάφραση ενός mRNA στον νηµατώδη καινοραβδίτη (Fire et al., 1998). Παρατήρησαν όµως ότι 

είτε µεταφέρανε µε µικροένεση σε καινοραβδίτη asRNA είτε κωδικό RNA (sense RNA, sRNA) 

και στις δύο περιπτώσεις έβλεπαν καταστολή του mRNA που στοχεύανε. Μετά από ανάλυση 

των δειγµάτων που µεταφέρανε στα ζώα ανακάλυψαν ότι και τα δύο δείγµατα περιείχαν µικρή 

συγκέντρωση δίκλωνων RNA (double strand RNA, dsRNA). Όταν µικροενέσανε ταυτόχρονα 

s/asRNA παρατήρησαν ότι η καταστολή ήταν αποτελεσµατικότερη από ότι όταν µεταφέρανε 

την κάθε αλυσίδα ξεχωριστά.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποτέλεσαν το δεύτερο µεγάλο σταθµό στην ιστορία της PTGS 

µετά το µοντέλο των Dougherty και συνεργατών. Πολύ σύντοµα αποδείχθηκε ότι το dsRNA 

µπορεί να επάγει µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα την PTGS στα φυτά και στην ∆ροσόφιλα. 

Όταν, διαγονιδιακές κατασκευές που κωδικοποιούν µόρια RNA µε την µορφή φουρκέτας, 

µεταφέρονται στα φυτά, το µεγαλύτερο ποσοστό των διαγονιδιακών σειρών που προέκυπταν 

παρουσίαζαν PTGS (Waterhouse et al., 1998). Μικροένεση σε έµβρυα ∆ροσόφιλα dsRNA οδηγεί 

στην καταστολή των οµόλογων γονιδίων ακριβώς όπως στα φυτά και στο καινοραβδίτη 

(Kennerdell and Carthew, 1998). Παράλληλα, φαινόµενα µετα-µεταγραφικής σίγησης 

παρατηρήθηκαν και στο µύκητα Neurospora crasa (Cogoni and Macino, 1997). 
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Η µετα-µεταφραφική σίγηση (PTGS) στα φυτά, η παρεµβολή µέσω RNA (RNA interference, 

RNAi) στους ζωικούς οργανισµούς και το φαινόµενο “quelling” στη Neurospora, είναι 

ουσιαστικά διαφορετικά ονόµατα για το ίδιο βιοχηµικό µονοπάτι. Το κοινό στοιχείο αυτών το 

φαινοµένων είναι ότι µπορούν να επαχθούν πολύ αποτελεσµατικά από dsRNA (Sharp, 1999). 

Συγκεκριµένα το dsRNA µπορεί να επάγει φαινόµενα γονιδιακής καταστολής τύπου 

PTGS/RNAi σε όλους σχεδόν τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς όπου έχει µελετηθεί. Το γεγονός 

ότι το dsRNA επάγει την PTGS/RNAi απάντησε ορισµένα ερωτήµατα επίσης εξήγησε γιατί τα 

διαγονίδια που διατάσσονταν µε αντιπαράλληλη φορά στο γονιδίωµα ήταν πολύ 

αποτελεσµατικά στην επαγωγή της PTGS.  

Τι γίνονται τα RNA που αποικοδοµούνται; 

Αν το dsRNA επάγει την PTGS/RNAi γιατί δεν ανιχνεύουµε την αντικωδική αλυσίδα του RNA 

(asRNA); Μήπως γιατί έχει πολύ µικρό µέγεθος; Την παραπάνω υπόθεση αποφάσισαν να 

ερευνήσουν οι Hamilton και Baulcombe, και τα αποτελέσµατα που πήραν αποτέλεσαν τον τρίτο 

και σηµαντικότερο σταθµό στη ερεύνα της PTGS/RNAi.  

Αποµόνωσαν εκχυλίσµατα RNA από φυτά στα είχε επαχθεί η PTGS/RNAi µε την παρουσία 

ενός διαγονιδίου οµόλογου για ένα ενδογενές γονίδιο ή µε VIGS. Από την ανάλυση των 

δειγµάτων ανακάλυψαν µία οµάδα µικρών µορίων RNA τα οποία σχετίζονταν µε την PTGS. 

Ειδικότερα σε φυτά όπου είχε επαχθεί η PTGS, άσχετα µε πιο τρόπο έχει γίνει, ανιχνεύανε µία 

συγκεκριµένη οµάδα µορίων RNA µεγέθους περίπου 21-22 νουκλεοτιδίων (Hamilton and 

Baulcombe, 1999). Τα µικρά αυτά RNA ανιχνεύονταν αποκλειστικά στα δείγµατα που 

προέκυπταν από φυτά που παρουσίαζαν σίγηση. Σε κάθε δείγµα όπου ανιχνεύανε τα µικρά 

RNA µπορούσαν να ανιχνεύσουν την κωδική και την αντικωδική αλυσίδα ενώ δεν µπορούσαν 

να ανιχνεύσουν το mRNA του γονιδίου που στοχεύανε. Στα δείγµατα όπου δεν παρουσιάζανε 

PTGS δεν ανιχνεύανε µικρά RNA ενώ το mRNA του γονιδίου ήταν ακέραιο (Hamilton and 

Baulcombe, 1999).  

Τα µικρά RNA ή µικρά παρεµβαλλόµενα RNA (short interfering RNA, siRNA) (Elbashir et al., 

2001), όπως ονοµάστηκαν αργότερα, ανιχνεύονται σε όλους τους οργανισµούς όπου επάγεται η 

PTGS/RNAi και αποτελούν πλέον το µοριακό δείκτη της επαγωγής του φαινοµένου 

(Waterhouse et al., 2001). 
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Η PTGS µπορεί να επαχθεί και διασυστηµατικά  

Η δυνατότητα επαγωγής της PTGS στα φυτά µε παροδική µεταφορά και έκφραση διαγονιδίων 

είτε µέσω γενετικά τροποποιηµένων ιών, είτε µέσω αγροδιήθησης, ήταν ουσιαστικά η πρώτη 

ένδειξη για τη διασυστηµατική µεταφορά της PTGS. Σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν µεταφορά 

του διαγονιδίου σε µία περιοχή του φυτού αλλά τελικά ολόκληρο το φυτό παρουσίασε PTGS. 

Αρχικά το φαινόµενο θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι µεταφέρεται µιτωτικά από κύτταρο σε 

κύτταρο καθώς το φυτό αναπτύσσεται.  

 

Εικόνα Ι-2. Σχηµατική αναπαράσταση των 

πειραµάτων των Palauqui et al. Α. 

µεταφορά µοσχεύµατος από φυτό που δεν 

παρουσιάζει σίγηση σε υποκείµενο όπου έχει 

επαχθεί η PTGS και το αντίστροφο, το 

διασυστηµατικό σήµα µεταφέρεται από το 

υποκείµενο που παρουσιάζει PTGS και 

προκαλεί σίγηση στο µόσχευµα. Β. Aν 

µεταξύ του υποκειµένου που παρουσιάζει 

PTGS και του µοσχεύµατος µεσολαβήσει 

άλλο µόσχευµα (πχ αγρίου τύπου) το σήµα 

και πάλι θα µεταφερθεί και θα επάγει σίγηση 

στο διαγονιδιακό µόσχευµα.  

 

 

 

 

Η ουσιαστική απόδειξη ότι η διασυστηµατική επαγωγή της PTGS ήταν λόγω της δηµιουργίας 

ειδικού σήµατος, το οποίο µεταφερότανε µέσα στο φυτό, ήρθαν από πειράµατα µε 

εµβολιασµούς σε φυτά (Crete et al., 2001; Palauqui et al., 1997; Palauqui and Vaucheret, 1998). 

Στην Εικόνα Ι-2 παρουσιάζονται σχηµατικά τα πειράµατα που έγιναν από τους Palauqui et al 
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(1997). Απέδειξαν ότι υπάρχει ένα σήµα το οποίο µεταφέρεται από υποκείµενα που 

παρουσιάζουν PTGS σε εµβόλια. Το σήµα ξεκινά από το υποκείµενο και φτάνει στα εµβόλια 

όπου επάγει την PTGS και προκαλεί την σίγηση των οµόλογων (δια)γονιδίων. Το σήµα της 

PTGS µπορεί να µεταφέρεται και µέσα από εµβόλια που δεν φέρουν το διαγονίδιο, όπως 

δείχνουν τα πειράµατα, όπου µεταξύ του διαγονιδιακού υποκειµένου, που παρουσιάζει σίγηση 

και του εµβολίου που δεν παρουσιάζει σίγηση, µεσολαβεί εµβόλιο αγρίου τύπου (Εικόνα Ι-2 Β).  

Σε πειράµατα που έγιναν σε διαγονιδιακά φυτά Nicotiana benthamiana που εκφράζουν την 

πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (Green Fluorescent Protein, GFP), φάνηκε ότι το σήµα ταξιδεύει 

διασυστηµατικά µέσω του αγγειακού σήµατος των φυτών (Voinnet and Baulcombe, 1997). Η 

επαγωγή της PTGS σε διαγονιδιακά φυτά GFP απέδειξε µε πολύ εντυπωσιακό τρόπο ότι το σήµα 

µεταφέρεται µέσω των αγγείων του φυτού. Τα φυτά αυτά έδειξαν ότι η PTGS επάγεται σταδιακά 

ξεκινώντας από τα κύτταρα που είναι δίπλα στα νεύρα και επεκτείνεται προς το έλασµα του 

φύλλου.  

Απόδειξη της διασυστηµατικής µεταφοράς της PTGS είναι το φαινόµενο της ανάκαµψης των 

διαγονιδιακών φυτών µετά από ιική µόλυνση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαγονιδιακά φυτά 

που φέρουν ως διαγονίδιο µια περιοχή από το γένωµα ενός ιού παρουσιάζουν ανθεκτικότητα 

στο συγκεκριµένο ιό (PDS). Αυτού του τύπου διαγονιδιακά φυτά µπορούν να χωριστούν σε 

τρεις κατηγορίες σε αυτά που υποκύπτουν στη µόλυνση, σε αυτά που παρουσιάζουν 

ανθεκτικότητα και σε αυτά που ανακάµπτουν (Kalantidis et al., 2002). Ο φαινότυπος που 

παρουσιάζουν τα φυτά που ανακάµπτουν είναι χαρακτηριστικός, τα φύλλα που προϋπάρχουν 

και βρίσκονται πάνω από το σηµείο της µόλυνσης παρουσιάζουν συµπτώµατα µόλυνσης από το 

ιό, ενώ τα νέα κορυφαία φύλλα που προκύπτουν είναι ασυµπτωµατικά. Το φαινόµενο της 

ανάκαµψης των φυτών δείχνει τη µάχη που γίνεται µεταξύ των µηχανισµών άµυνας των φυτών 

και του ιού. 

Η φύση του διασυστηµατικού σήµατος ακόµα και σήµερα παραµένει άγνωστη. Το γεγονός ότι 

υπάρχει µεγάλη εξειδίκευση στην επαγωγή της PTGS στα νέα κύτταρα µας οδηγούν στην 

υπόθεση ότι το σήµα είναι νουκλεϊκό οξύ. Το διασυστηµατικό σήµα παράγεται από µια µικρή 

οµάδα κύτταρων και πρέπει να µεταφερθεί από κύτταρο σε κύτταρο και τελικά µέσω των 

αγγείων του φλοιώµατος σε ολόκληρο το φυτό. Τη συγκεκριµένη διαδροµή ακολουθούν οι RNA 

ιοί, τα ιοειδή και ορισµένα ενδογενή mRNA, ενώ δεν έχουν βρεθεί µόρια DNA εκτός από τους 
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DNA ιούς τα οποία µπορούν να µεταφέρονται. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι κατά πάσα 

πιθανότητα το διασυστηµατικό σήµα είναι RNA, δεδοµένου και του ότι η PTGS είναι µία 

διαδικασία που βασίζεται στην αλληλεπίδραση µορίων RNA (Voinnet and Baulcombe, 1997). 

Το φαινόµενο της διασυστηµατικής µεταφοράς της PTGS/RNAi έχει δειχθεί και για τον 

καινοραβδίτη (Timmons et al., 2003). 

Μικρά παρεµβαλλόµενα RNA (short interfering RNA, siRNA)  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα siRNA ανακαλύφθηκαν αρχικά στα φυτά και αργότερα σε όλους 

σχεδόν του οργανισµούς που επάγουν PTGS/RNAi. Σήµερα αποτελούν το βιοχηµικό δείκτη της 

επαγωγής της PTGS/RNAi.  

Η δοµή των siRNA  

Τα siRNA είναι δίκλωνα και το µέγεθος τους κυµαίνεται από 21-25 περίπου νουκλεοτίδια. Η 

ακριβής δοµή των siRNA διευκρινίστηκε πλήρως όταν ανακαλύφθηκε στη ∆ροσόφιλα η 

πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή τους. Η πρωτεΐνη Dicer, όπως ονοµάστηκε 

εξαιτίας της ικανότητας της να πέπτει dsRNA σε καθορισµένα κοµµάτια, αποµονώθηκε από 

κυτταρικά εκχυλίσµατα εµβρύων ∆ροσόφιλας (Bernstein et al., 2001).  

H πρωτεΐνη Dicer φέρει δύο περιοχές οµόλογες µε την RNaseΙΙΙ των βακτηρίων, µία περιοχή 

ελικάσης, µία πρόσδεσης και αναγνώρισης dsRNA, και συνήθως µία περιοχή πρόσδεσης RNA, 

την Paz. Η οµολογία των δύο περιοχών της µε τις νουκλεάσες RNaseΙΙΙ των βακτηρίων 

αποτέλεσε και το κλειδί στο τι δοµή µπορεί να έχουν τα siRNA. Οι ριβονουκλεάσες τύπου ΙΙΙ 

αναγνωρίζουν και πέπτουν dsRNA σε κοµµάτια µεγέθους 17-25 νουκλεοτιδίων (Nicholson, 

1999). Ένα τυπικό προϊόν πέψης dsRNA από µία RNase τύπου ΙΙΙ χαρακτηρίζεται από τα άκρα 

του τα οποία έχουν στο 5’ άκρο µία φωσφορική οµάδα και δύο προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 

3΄άκρο. Τη χαρακτηριστική αυτή δοµή έχουν και τα siRNA όπως αποδείχθηκε µε πειράµατα σε 

κυτταρικά εκχυλίσµατα εµβρύων ∆ροσόφιλας (Elbashir et al., 2001). 
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O λειτουργικός ρόλος των siRNA  

Ενώ τα siRNA θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως το τελικό προϊόν της PTGS/RNAi διαφάνηκε 

πολύ σύντοµα ότι έχουν και σηµαντικό λειτουργικό ρόλο. Τα siRNA φαίνεται να είναι το µόριο 

κλειδί που καθορίζει την εξειδίκευση του συστήµατος. 

Τα siRNA µπορούν να επάγουν PTGS/RNAi 

Έχει δειχθεί πολλές φορές ότι µεταφορά siRNA σε ολόκληρο οργανισµό ή κυτταρική σειρά 

µπορεί να επάγει πολύ αποτελεσµατικά την αποικοδόµηση συγκεκριµένων µορίων στόχων 

(Boutla et al., 2001; Caplen et al., 2001; Elbashir et al., 2001; Gitlin et al., 2002; Klahre et al., 2002).  

Το µονοπάτι της PTGS/RNAi µπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερα χαρακτηριστικά λειτουργικά 

στάδια (Nykanen et al., 2001). Το πρώτο στάδιο απαιτεί την κατανάλωση ATP και είναι 

ανεξάρτητο από τη αλληλουχία των µορίων RNA που συµµετέχουν. Αυτό είναι το στάδιο πέψης 

του dsRNA σε siRNA. Στο δεύτερο στάδιο τα siRNA χωρίς την απαίτηση για ATP φορτώνονται 

σε ένα σύµπλοκο πρωτεϊνών γνωστό ως RISC (RNA-Induced Silencing Complex). Στο επόµενο 

στάδιο µε την κατανάλωση ενέργειας και µε την βοήθεια µιας ελικάσης διαχωρίζονται οι δύο 

αλυσίδες των siRNA. Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο όπου το σύµπλοκο RISC 

χρησιµοποιώντας την αλυσίδα των siRNA ως οδηγό αναγνωρίζει και πέπτει τα RNA στόχους.  

Το σύµπλοκο RISC φαίνεται να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην διαδικασία της PTGS/RNAi. 

Παρόλο που γνωρίζουµε κάποιες από τις ενεργότητες του συµπλόκου, δεν έχουν χαρακτηριστεί 

πλήρως οι πρωτεΐνες όπου συµµετέχουν (Hannon, 2002). Γενικά γνωρίζουµε ότι η RISC 

ενεργοποιείται µόνο όταν προσδεθούν τα siRNΑ (Schwarz et al., 2003). Μια από τις πρωτεΐνες 

του συµπλέγµατος πρέπει να έχει δράση RNA ελικάσης για να αποδεσµεύεται η µία από τις δύο 

αλυσίδες των siRNA (Khvorova et al., 2003). Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι το σύµπλοκο φέρει και 

ενεργότητα RNase η οποία είναι απαραίτητη και την πέψη των µορίων RNA που 

αναγνωρίζονται.  

siRNA και µεταγραφική γονιδιακή σίγηση (TGS)  

Πριν µελετηθεί διεξοδικά η PTGS, γνωρίζαµε ότι γονιδιακή σίγηση µεταξύ οµόλογων γονιδίων 

σε µεταγραφικό επίπεδο µπορεί να έχουµε µε την µεθυλίωση των υποκινητών τους. Η 
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«µεταγραφική γονιδιακή σίγηση» (Transcriptional Gene Silencing, TGS) και αργότερα η 

PTGS/RNAi είναι δύο µηχανισµοί του φαινοµένου της συγκαταστολής ή καλύτερα της 

«γονιδιακής σίγησης βασιζόµενη στην οµολογία» των γονιδίων (Homology Dependent Gene 

Silencing, HDGS) (Cogoni et al., 1994).  

Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό των δύο µηχανισµών HDGS είναι ότι πρέπει να υπάρχει 

σηµαντικό ποσοστό οµολογίας µεταξύ των γονιδίων που µπαίνουν σε κατάσταση σίγησης. 

Επίσης προκειµένου να εδραιωθεί η σίγηση και στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί µεθυλίωση των 

περιοχών των γονιδίων. Στην περίπτωση της TGS η σίγηση γίνεται κυρίως µε µεθυλίωση του 

υποκινητή. Η PTGS/RNAi όπως γνωρίζουµε εξελίσσεται σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο και έχει 

παροδικό χαρακτήρα δηλαδή σε κάθε νέα κυτταρική γενιά επαναπροσδιορίζεται. Το φαινόµενο 

της TGS λόγω της µεθυλίωσης είναι σταθερό και είναι ένα χαρακτηριστικό που κληρονοµείται 

στα νέα κύτταρα. Πρόσφατα παρατηρήθηκαν φαινόµενα µεθυλίωσης της κωδικής περιοχής των 

γονιδίων που είχαν υποστεί σίγηση σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο (Fojtova et al., 2003).  

Ενώ ήταν τεχνικά εύκολο να αποδειχθούν τα φαινόµενα της µεθυλίωσης στο επίπεδο του DNA 

και για τους δύο µηχανισµούς, αυτό που δεν µπορούσε να κατανοηθεί ήταν το πώς 

εξασφαλιζόταν ότι µόνο τα οµόλογα (δια)γονίδια θα µεθυλιωθούν. Το ερώτηµα απαντήθηκε µε 

την ανακάλυψη των siRNA. Τα siRNA φαίνεται ότι είναι ο οδηγός µε τον οποίο καθοδηγούνται 

οι µηχανισµοί µεθυλίωσης του πυρήνα για το ποιες περιοχές πρέπει να µεθυλιωθούν.  

Οι συσχέτιση των siRNA µε την µεθυλίωση έχει αποδειχθεί µε την κατασκευή διαγονιδιακών 

φυτών που φέρουν συστήµατα διαγονιδίων. Το ένα διαγονίδιο µεταγράφεται σε RNA µε δοµή 

φουρκέτας, το οποίο έχει αλληλουχία οµόλογη µε τον υποκινητή ενός δεύτερου διαγονιδίου που 

βρίσκεται στο ίδιο φυτό (Mette et al., 2000; Mette et al., 1999; Park et al., 1996). Τα RNA µε τη 

δίκλωνη δοµή τους επάγουν PTGS/RNAi γεγονός που αποδεικνύεται από την παρουσία των 

οµολόγων siRNA. Η επαγωγή της PTGS/RNAi σχετίζεται άµεσα µε το φαινόµενο της 

µεταγραφικής σίγησης που παρατηρείται για το δεύτερο διαγονίδιο.  

Απάντηση στο ερώτηµα για το πώς στοχεύονται από τα siRNA περιοχές των γονιδίων που δεν 

µεταγράφονται, όπως οι υποκινητές, δεν µπορεί να δοθεί µε σιγουριά. Το µοντέλο που 

προτείνεται είναι ότι αρχικά η µεθυλίωση ξεκινά στην κωδική περιοχή του γονιδίου που 

υπόκεινται σε PTGS. Τελικά από γενιά σε γενιά κυττάρων η µεθυλίωση εξαπλώνεται προς την 
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περιοχή του υποκινητή µετατρέποντας ουσιαστικά τη PTGS σε TGS (Chan et al., 2004; Matzke et 

al., 2004). 

Τα περισσότερα ερωτήµατα και σε αυτή τη περίπτωση παραµένουν ανοιχτά. Όπως ανοιχτό 

είναι και το ερώτηµα του τι επάγει τελικά την PTGS/RNAi. Το γεγονός ότι το dsRNA και τα 

siRNA µπορούν να επάγουν τη PTGS/RNAi, µπορούν να µας οδηγήσουν στο σχεδιασµό 

ορισµένων µοντέλων που περιγράφουν το µονοπάτι. Επειδή όµως το dsRNA και τα siRNA 

φαίνεται να παίζουν ρόλο στα ενδιάµεσα στάδια το ερώτηµα παραµένει, πιο είναι το 

εναρκτήριο σήµα; Όσοι υποστηρίζουν το µοντέλο του έκτροπου RNA (abRNA) θεωρούν ότι η 

µεθυλίωση στην κωδική περιοχή ενός γονιδίου οδηγεί στην µεταγραφή abRNA τα οποία 

επάγουν την PTGS. Μετά την επαγωγή το φαινόµενο ενισχύεται µε επιπλέον µεθυλίωση όσο 

αφορά το πυρηνικό κοµµάτι. Το µοντέλο αυτό όµως δεν απαντά το ερώτηµα για το τι γίνεται σε 

οργανισµούς όπως τη ∆ροσόφιλα ή τον καινοραβδίτη οπού δεν διαθέτουν µηχανισµούς 

µεθυλίωσης του DNA τους αλλά επάγουν κατά πολύ οµόλογο τρόπο µε τα φυτά PTGS/RNAi. 

siRNA και διασυστηµατική µεταφορά 

Σηµαντικός ρόλος, αν και πάλι όχι πλήρως ξεκάθαρος, προσδίδεται στα siRNA όσον αφορά τη 

διασυστηµατική µεταφορά της PTGS/RNAi. Τα siRNA εµπλέκονται µε τη διασυστηµατική 

µεταφορά της PTGS/RNAi µε δύο τρόπους είτε να µεταφέρονται τα ίδια, είτε να συµµετέχουν 

στην ενίσχυση του διασυστηµατικού σήµατος. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν αυτό 

το µονοπάτι έτσι και σε αυτή υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν και τις δύο πιθανότητες.  

Η διασυστηµατική µεταφορά της PTGS/RNAi έχει αποδειχθεί για τον καινοραβδίτη (Timmons 

et al., 2003; Winston et al., 2002) και τα φυτά, αλλά έχει µελετηθεί εκτενώς στα φυτά (Fagard and 

Vaucheret, 2000). Σύµφωνα µε το µοντέλο µία οµάδα κυττάρων στα οποία έχει επαχθεί η 

PTGS/RNAi παράγουν ένα σήµα το οποίο µε κάποιο τρόπο µεταφέρεται µέσα στον οργανισµό 

και επάγει σίγηση στα νέα κύτταρα. Το σύστηµα της διασυστηµατικής µεταφοράς έχει απόλυτη 

εξειδίκευση για το RNA που στοχεύεται και µόνο αυτό τελικά αποικοδοµείται. Εξαιτίας της 

εξειδίκευσης του συστήµατος υποθέτουµε ότι το διασυστηµατικό σήµα είναι νουκλεϊκό οξύ και 

κατά πάσα πιθανότητα είναι RNA. Είναι όµως τα siRNA; 
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Μέχρι τώρα έχουµε δει τα siRNA να καθοδηγούν την RISC για την αναγνώριση των RNA που 

πρέπει να αποικοδοµηθούν, ενώ παράλληλα καθορίζουν και στο επίπεδο του DNA ποιες 

περιοχές θα µεθυλιωθούν. Πειράµατα εµβολιάσµατος φυτών που εκφράζουν ιικές πρωτεΐνες 

που δεσµεύουν τα siRNA, δείχνουν ότι όταν στο υποκείµενο δεσµευτούν τα siRNA στις ιικές 

πρωτεΐνες το σήµα που επάγει τη PTGS στο εµβόλιο εξακολουθεί να λειτουργεί (Mallory et al., 

2001). Οι παραπάνω παρατηρήσεις δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα τα siRNA δεν 

αποτελούν το διασυστηµατικό σήµα.   

Τα siRNA στα φυτά εµφανίζονται σε δύο οµάδες, η πρώτη περιλαµβάνει τα «κοντά» siRNA που 

έχουν µέγεθος 21-22 νουκλεοτίδια και η δεύτερη τα «µακριά» siRNA µε µέγεθος 24-26 

νουκλεοτίδια. Οι δύο οµάδες siRNA φαίνεται ότι έχουν σαφή λειτουργικό διαχωρισµό 

(Hamilton et al., 2002). Η οµάδα των «κοντών» siRNA σχετίζεται µε την αναγνώριση και την 

αποικοδόµηση των µορίων στόχων, ενώ τα «µακριά» siRNA σχετίζονται µε τη διασυστηµατική 

µεταφορά. Αφού είναι γνωστό ότι τα «κοντά» siRNA δεν είναι το διασυστηµατικό σήµα θα 

µπορούσε να είναι τα «µακριά» siRNA; Η οµάδα του Zamore που σχετίζει τα «µακριά» siRNA 

µε την ενεργοποίηση του ενζύµου RdRp (RNA dependent RNA polymerase) περιπλέκει τα 

πράγµατα (Tang et al., 2003).  

Η RNA-εξαρτώµενη RNA πολυµεράση (RNA-dependent(directed)-RNA-polymerase, RdRp) 

είναι µία κυτταροπλασµατική πολυµεράση η οποία σχετίζεται µε τον πολλαπλασιασµό των 

φυτικών RNA ιών. Ενδογενείς οµόλογες πρωτεΐνες έχουν χαρακτηριστεί για την τοµάτα 

(Schiebel et al., 1993a; Schiebel et al., 1993b; Schiebel et al., 1998) και το καινοραβδίτη (Simmer et 

al., 2002; Smardon et al., 2000). Από ανάλυση σε µεταλλαγές της πρωτεΐνης δείχνουν ότι παίζει 

ρόλο στην επαγωγή της PTGS/RNAi και για τους δύο οργανισµούς στους οποίους έχει 

χαρακτηριστεί. Ο ρόλος της RdRp δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος, πιθανότατα σχετίζεται µε την 

παραγωγή του dsRNA. Οι Tang et al έδειξαν ότι σε φυτικά εκχυλίσµατα, τα οποία µπορούν να 

επάγουν PTGS/RNAi και έχουν ενεργότητα RdRp, όταν εισαγάγανε µονόκλωνο RNA 

µπορούσαν να εντοπίσουν την de novo συντεθειµένη συµπληρωµατική αλυσίδα. Στις 

περιπτώσεις όπου η επαγωγή της PTGS στα φυτικά εκχυλίσµατα γινόταν µε την µεσολάβηση της 

RdRp, τότε τα siRNA που προέκυπταν άνηκαν στην οµάδα των «µακριών» siRNA (Tang et al., 

2003).  
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Συνεπώς η παρατήρηση ότι τα «µακριά» siRNA σχετίζονται µε τη διασυστηµατική µεταφορά θα 

µπορούσε να σηµαίνει ότι: Όταν το σήµα εισέρχεται στα νέα κύτταρα, επάγεται η RdRp το 

πολλαπλασιάζει προκειµένου να ενισχυθεί. Μέρος του dsRNA που θα προκύψει δίνει κυρίως τα 

«µακριά» siRNA και κάποια «κοντά» siRNA. Τα «κοντά» siRNA µε την σειρά τους 

ενεργοποιούν την RISC. Πως θα µπορούσε εξάλλου να είναι το διασυστηµατικό σήµα αν δεν 

σχετίζονται µε την αποικοδόµηση των RNA και τη ενεργοποίηση του συµπλόκου της RISC; 

(Hamilton et al., 2002).  

Τα siRNA έχει προταθεί ότι µπορεί να λειτουργούν ως εκκινητές για να καθοδηγούν την RdRp 

για το πιο RNA πρέπει να «µεταγράψει». Έχει παρατηρηθεί ότι είναι δυνατό να ανιχνευθούν 

siRNA που στοχεύουν περιοχές έξω από την περιοχή οµολογίας δύο (δια)γονιδίων. Το µοντέλο 

που έχει προταθεί είναι ότι η RdRp µεταγράφει το mRNA στόχο για την παραγωγή της 

αντικωδικής αλυσίδας και κατά συνέπεια του dsRNA. Για να εξασφαλιστεί ότι θα µεταγραφεί το 

σωστό RNA πιθανολογείται ότι τα siRNA λειτουργούν ως εκκινητές. Έχει δειχθεί στη 

∆ροσόφιλα (Lipardi et al., 2001), στον καινοραβδίτη (Sijen et al., 2001) και στα φυτά (Vaistij et 

al., 2002), ότι τα siRNA πιθανώς να µπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο.  

Το µοντέλο της PTGS  

Στην Εικόνα Ι-3 συνοψίζεται σχηµατικά όλη σχεδόν η πληροφορία που παρουσιάζεται 

παραπάνω. Ολόκληρο το µονοπάτι συνοπτικά έχει τρία σηµαντικά στάδια: Το πρώτο είναι η 

παραγωγή των siRNA, το δεύτερο είναι η συγκρότηση και η ενεργοποίηση της RISC, και το 

τρίτο είναι η αναγνώριση και η πέψη του RNA στόχου. Σε κάποιους οργανισµούς µετά τα τρία 

αυτό στάδια ακολουθεί και ένα τέταρτο που αφορά την µεθυλίωση των γονιδίων που 

βρίσκονται σε µετα-µεταγραφική σίγηση.  

Εκτός από αυτόν τον πυρήνα των τριών βηµάτων τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί πολλές φορές 

και για διάφορους οργανισµούς πολλά στοιχεία παραµένουν άγνωστα. Σχεδόν σε κάθε 

ανασκόπηση που γίνεται για τη PTGS/RNAi παρουσιάζεται κάθε φορά και ένας πίνακας µε 

όλες τις πρωτεΐνες που έχουν χαρακτηριστεί σαν µεταλλαγές που επηρεάζουν την PTGS/RNAi. 

Παρόλα αυτά η ακριβής θέση τους µέσα στο µοντέλο παραµένει για πολλές από αυτές άγνωστη 

(Hutvagner and Zamore, 2002).  
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Βιολογική σηµασία 

Το γεγονός ότι η PTGS/RNAi έχει παρατηρηθεί σε ζωικούς και σε φυτικούς οργανισµούς, µε 

µεγάλη οµολογία, µας οδηγεί εξελικτικά στο συµπέρασµα ότι είναι ένας αρχαίος µηχανισµός 

και εµφανίστηκε πιθανότατα πριν διαχωριστούν οι δύο κλάδοι. Κατά την πορεία της εξέλιξης 

των φυτών και των ζώων ο µηχανισµός προσαρµόστηκε στις ανάγκες του κάθε οργανισµού. 

Φαίνεται να έχει κάποιο ρυθµιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των οργανισµών και στη γενετική 

αποτύπωση (genomic imprinting).  

Η PTGS/RNAi στους φυτικούς αλλά και στους ζωικούς οργανισµούς, σε δευτερεύοντα ρόλο, 

είναι για να αµύνονται στους ιούς και στα µεταθετά στοιχεία. Στο καινοραβδίτη και στη 

∆ροσόφιλα, έχουν αποµονωθεί µεταλλαγές που δηµιουργούν προβλήµατα στη PTGS/RNAi και 

αυξάνουν την κινητικότητα των µεταθετών στοιχείων (Aravin et al., 2001; Ketting et al., 1999; 

Wu-Scharf et al., 2000). Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει και στα φυτά όπου έχει βρεθεί ότι 

υπάρχουν «µακριά» siRNA οµόλογα µε µεταθετά στοιχεία, ανάλογα siRNA έχουν 

χαρακτηριστεί και στη ∆ροσόφιλα (Hamilton and Baulcombe, 1999; Aravin et al., 2003). 

Πιθανότατα τα siRNA σχετίζονται µε την µεθυλίωση των µεταθετών στοιχείων έτσι ώστε να 

καθίστανται ανενεργά.  

PTGS το ανοσοποιητικό σύστηµα των φυτών  

Οι περισσότεροι RNA φυτικοί ιοί πολλαπλασιάζονται στο κυτταρόπλασµα και ενδιάµεσο 

προϊόν του πολλαπλασιασµού τους αποτελεί το dsRNA. Αποτελούν συνεπώς το καταλληλότερο 

υπόστρωµα για την επαγωγή της PTGS. Έχει αποδειχθεί ότι σε κάθε ιική µόλυνση ακόµα και σε 

φυτά αγρίου τύπου είναι δυνατό να ανιχνευθούν ειδικά για τον ιό siRNA (Hamilton and 

Baulcombe, 1999). Η PTGS επάγεται και σε άλλες περιπτώσεις παθογόνων τα οποία δεν 

πολλαπλασιάζονται στο κυτταρόπλασµα όπως τα ιοειδή (Markarian et al., 2004; Martinez de 

Alba et al., 2002; Papaefthimiou et al., 2001). Συνεπώς το φυτό φαίνεται να ανιχνεύει τα dsRNA, 

τα οποία παράγονται σαν ενδιάµεσα προϊόντα του πολλαπλασιασµού των παθογόνων, και 

επάγει την PTGS. Για αυτό το λόγο πιστεύουµε η PTGS αποτελεί «ανοσοποιητικό» σύστηµα των 

φυτών απέναντι σε διάφορα παθογόνα (Voinnet, 2001; Waterhouse et al., 2001). 
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Εικόνα Ι-3. Σχηµατική αναπαράσταση του µοντέλου της PTGS. Πάνω σε αυτό το σχήµα παρουσιάζονται 

όλα τα πιθανά σενάρια για την επαγωγή της PTGS και της λειτουργίας των siRNA. CMT & DNMT: 

µεθυλοτρανσφεράση της χρωµατίνης και του DNA αντίστοιχα, vRdRp & cRdRp: ιική και κυτταροπλασµατική 

µορφή της RdRp. (µετατροπή από (Matzke et al., 2001) 

Τα φυτά µπορούν να ανοσοποιηθούν: Η «ανοσοποίηση» των φυτών είχε παρατηρηθεί πρακτικά 

πολύ πριν την ανακάλυψη της PTGS. Η πρώτη παρατήρηση ήταν ότι φυτά που είχαν µολυνθεί 

µε ήπια στελέχη ενός ιού παρουσίαζαν ανθεκτικότητα στα ισχυρότερα στελέχη του ιού. Επίσης η 

PDS (Pathogen Derived Resistance) αποτελεί άλλη µία µορφή ανοσοποίησης των φυτών. 

∆ιαγονιδιακά φυτά τα οποία εκφράζανε µέρος της αλληλουχίας ενός ιού παρουσιάζανε 

ανθεκτικότητα στο αντίστοιχο ίο. Σήµερα που γνωρίζουµε την ύπαρξη και τον ρόλο των siRNA 

υποθέτουµε ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό που «ανοσοποιούσε» το φυτό ήταν τα 

siRNA. Η παρουσία των siRNA στο φυτό, πριν την είσοδο του ιού, το προετοίµασε, όπως 

γίνεται µε τους εµβολιασµούς στα θηλαστικά. Έτσι το φυτό µπορούσε να «επιτεθεί» άµεσα στο 
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γένωµα του ιού εµποδίζοντας τον πολλαπλασιασµό του. Η ύπαρξη του διασυστηµατικού 

σήµατος προφανώς υπάρχει για αν ανοσοποιήσει τα νέα φύλλα που παράγονται 

προετοιµάζοντας τα για την είσοδο του ιού.  

Οι ιοί αµύνονται: Η ισχυρότερη απόδειξη, ότι η PTGS αποτελεί το αµυντικό σύστηµα των 

φυτών έναντι των ιών, είναι η ανακάλυψη ότι οι ιοί κωδικοποιούν πρωτεΐνες που 

παρεµποδίζουν την PTGS. Σχεδόν όλοι οι φυτικοί ιοί διαθέτουν πρωτεΐνες που είτε προσδένουν 

και αδρανοποιούν τα siRNA, είτε εµποδίζουν την εξάπλωση του διασυστηµατικού σήµατος 

(Roth et al., 2004). Η ανάγκη και µόνο των ιών να αναπτύξουν µηχανισµούς µε τους οποίους 

καταστέλλουν την διεξαγωγή της PTGS αποτελεί απόδειξη ότι το φαινόµενο προσαρµόστηκε, 

από τα φυτά, για να αµύνονται στους ιούς. Σήµερα οι πρωτεΐνες καταστολής της PTGS 

αποτελούν ένα ισχυρό βιολογικό εργαλείο για την ανάλυση του µονοπατιού της PTGS, διότι 

παρεµποδίζουν διακριτά και συγκεκριµένα στάδια του µονοπατιού (Dunoyer et al., 2004; 

Dunoyer et al., 2002; Roth et al., 2004).  

Βιοτεχνολογικές εφαρµογές 

Η αυστηρά εξειδικευµένη δράση των dsRNA και siRNA στην καταστολή γονιδίων αποτελεί 

σήµερα µία από τις βασικές τεχνικές µελέτης γονιδίων. Σχεδόν σε όλους τους ευκαρυωτικούς 

οργανισµούς που έχει δοκιµαστεί η καταστολή γονιδίων µέσω RNAi έχει επιτύχει µε µεγάλη 

αποτελεσµατικότητα. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η αµεσότητα της εφαρµογής 

της. Αν για κάποιο οργανισµό υπάρχει η τεχνολογία για την µεταφορά νουκλεϊκών οξέων 

µπορεί να µεταφερθούν δείγµατα dsRNA και άµεσα χωρίς την χρονοβόρα διαδικασία των 

γενετικών τροποποιήσεων είναι δυνατόν να κατασταλούν οποιοδήποτε γονίδια επιθυµούµε 

(Zhang and Hua, 2004).  

Μετά την καταστολή γονιδίων µέσω RNAi η επόµενη βασική εφαρµογή της PTGS/RNAi είναι η 

κατασκευή ανθεκτικών φυτών στις ιώσεις. Το γεγονός ότι διαγονιδιακά φυτά τα οποία 

εκφράζουν µόρια dsRNA οµόλογα για έναν ιό παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στον 

συγκεκριµένο ιό έχει οδηγήσει στην κατασκευή πολλών διαφορετικών ειδών φυτά µε 

ανθεκτικότητα σε διάφορους ιούς (Abbink et al., 2002; Brigneti et al., 2004; Campbell et al., 2002; 

Kalantidis et al., 2002; Waterhouse et al., 1998).  
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Μικρά RNA (micro RNA, miRNA) 

Πως ανακαλύφθηκαν 

Το 1993 ο Ambros και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι το lin-4, ένα γονίδιο γνωστό για το 

ρόλο του στην ανάπτυξη του καινοραβδίτη, δεν κωδικοποιεί για κάποια πρωτεΐνη αλλά 

παράγει δύο µικρού µεγέθους µόρια RNA (Lee et al., 1993). Το ένα από τα δύο RNA που 

µεταγράφονται από το lin-4 έχει µέγεθος 22 και το άλλο ~60 νουκλεοτίδια. Το µεγαλύτερο RNA 

είχε προταθεί ότι έχει δευτεροταγή δοµή που µοιάζει µε φουρκέτα και ότι είναι το πρόδροµο 

µόριο του µικρότερου. Αργότερα, βρέθηκε ότι στην 3’ αµετάφραστη περιοχή του mRNA του 

γονιδίου lin-14 υπήρχαν περιοχές µε συµπληρωµατικότητα στο µικρότερο RNA. Αυτή η 

παρατήρηση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συνδυαζόταν µε το γεγονός ότι µεταλλάξεις 

στην ίδια περιοχή επηρεάζανε την µετάφραση του lin-14 RNA. Η περιοχή αυτή είχε συνδυαστεί 

ήδη µε τη ρύθµιση του lin-14 από lin-4, το οποίο επηρέαζε σηµαντικά τα επίπεδα της πρωτεΐνης 

LIN-14, χωρίς να µεταβάλλονται τα επίπεδα του mRNA. Αργότερα ανακαλύφθηκε και άλλο ένα 

παρόµοιο γονίδιο το let-7 το οποίο είχε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του καινοραβδίτη και 

λειτουργούσε µε τον ίδιο τρόπο σαν το lin-4.  

Αυτά τα µικρού µεγέθους µόρια RNA επειδή ορίζανε τα χρονικά όρια των αναπτυξιακών 

σταδίων την προνύµφης του καινοραβδίτη ονοµάστηκαν «µικρά χρονικά RNA» (small 

temporal RNA, stRNA). Τα stRNA επειδή είχαν αυστηρά καθορισµένη λειτουργία θεωρήθηκε  

ότι ήταν µία κατηγορία γονιδίων χαρακτηριστική για τον καινοραβδίτη (Ambros and Moss, 

1994). Την εποχή που διαφάνηκε η άµεση σχέση των siRNA µε τη PTGS/RNAi και ο σηµαντικός 

τους ρόλος στην ρύθµιση των γονιδίων σε µεταγραφικό και µετα-µεταγραφικό επίπεδο, τρεις 

διαφορετικές ερευνητικές οµάδες ανέπτυξαν τεχνικές χαρακτηρισµού και αλληλούχισης 

µικροµοριακών RNA, µε σκοπό να ανακαλύψουν ενδογενή siRNA. Η ανάλυση αυτή 

αποκάλυψε διάφορα µικρού µεγέθους µονόκλωνα µόρια RNA µε δοµική οµοιότητα µε τα lin-4 

και let-7. Τα µόρια αυτά ανακαλύφθηκαν αρχικά στην ∆ροσόφιλα (Lagos-Quintana et al., 2001) 

και στο καινοραβδίτη (Lau et al., 2001; Lee and Ambros, 2001), σήµερα οµόλογα γονίδια έχουν 

βρεθεί επιπλέον στα θηλαστικά (Lagos-Quintana et al., 2003) και στα φυτά (Reinhart et al., 2002) 

και είναι γνωστά σαν «µικρά RNA» (micro RNA, miRNA).  



 

 34

Τα γονίδια  

Ο συνδυασµός της γενετικής πληροφορίας που διαθέτουµε από την αλληλούχιση των 

γονιδιωµάτων και η δυνατότητα χρήσης υπολογιστικών αλγόριθµων, ήταν καθοριστικοί 

παράγοντες για την ανεύρευση, αρχικά in silico, των γονιδίων miRNA. Ήδη στις βάσεις 

δεδοµένων υπάρχει σηµαντική πληροφορία για την γενετική θέση και τη αλληλουχία αυτών 

των γονιδίων miRNA όπου έχουν ανακαλυφθεί (Griffiths-Jones, 2004). 

 

Εικόνα Ι-4. Παραδείγµατα 

προδρόµων miRNA. Χαρακτηριστική 

δευτεροταγής δοµή της φουρκέτας 

των pre-miRNA ορισµένων miRNA. 

Με κόκκινους χαρακτήρες 

σηµειώνεται το ώριµο miRNA όπως 

θα προκύψει µετά το τελευταίο στάδιο 

ωρίµανσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα γονίδια των miRNA ανήκουν στην οµάδα των γονιδίων που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνη 

ενώ το τελικό προϊόν τους είναι ένα µονόκλωνο µόριο RNA µεγέθους περίπου 22 

νουκλεοτιδίων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των γονιδίων είναι ότι τα πρόδροµα 

µετάγραφα έχουν δευτεροταγή δοµή φουρκέτας (Εικόνα Ι-4), γεγονός που βοήθησε στην 

ανάπτυξη των υπολογιστικών αλγορίθµων. Οι πρώτοι αλγόριθµοι που σχεδιάστηκαν 
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βασίστηκαν σε αυτή τη παρατήρηση και ερευνούσανε το γένωµα για περιοχές όπου η 

αλληλουχία τους θα επέτρεπε τη δηµιουργία δοµής φουρκέτας (Jones-Rhoades and Bartel, 2004; 

Lim et al., 2003; Lim et al., 2003; Schmittgen et al., 2004). Η ανίχνευση των γενοµάτων µε 

υπολογιστικές µεθόδους σε συνδυασµό µε µεθόδους της µοριακής βιολογίας έδωσαν πολλές 

πληροφορίες για την αλληλουχία και τη δοµή αυτών των γονιδίων.  

∆εδοµένου του όγκου της πληροφορίας που έχουµε σήµερα για αυτά τα γονίδια δεν φαίνεται 

να παρουσιάζουν κάποια συγκεκριµένη δοµή στη κατανοµή τους γένωµα. Εµφανίζονται σε όλες 

τις δυνατές γενετικές θέσεις βρίσκονται κυρίως µεταξύ γονιδίων αλλά έχουν εντοπιστεί και στα 

εσώνια γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Μπορεί κάθε γονίδιο miRNA να υπάρχει 

µεµονωµένο ή πολλά µαζί να οργανώνονται σε δοµές που θυµίζουν τα οπερόνια των 

προκαρυωτικών οργανισµών.  

Η βιογένεση 

Τα γονίδια των miRNA κωδικοποιούν ένα πρόδροµο µετάγραφο miRNA το οποίο 

τροποποιείται για να παραχθεί τελικά το miRNA. Συνεπώς ακολουθούν διάφορα στάδια 

ωρίµανσης του αρχικού µεταγράφου µέχρι να παραχθεί το ώριµο miRNA.  

Το αρχικό ή πρώιµο µετάγραφο ονοµάζεται pri-miRNA και µπορεί να είναι µονοκιστρονικό ή 

πολυκιστρονικό ανάλογα από την οργάνωση των γονιδίων από την οποία θα προκύψει. Το 

πρώτο από τα στάδια της ωρίµανσης γίνεται στον πυρήνα όπου από το pri-miRNA 

αποµακρύνονται οι επιπλέον αλληλουχίες που µπορεί να φέρει από τη διαδικασία της 

µεταγραφής και µετατρέπεται σε πρόδροµο miRNA (pre-miRNA). Στην περίπτωση που το 

µετάγραφο είναι πολυκιστρονικό (Εικόνα Ι-4Β) διαχωρίζονται ένα-ένα τα pre-miRNA. Ένα pre-

miRNA έχει µέγεθος περίπου 60-80 νουκλεοτίδιων και διατηρεί την δοµή της φουρκέτας. Στη 

συνέχεια το pre-miRNA εξέρχεται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα για το τελευταίο στάδιο 

της ωρίµανσης του που είναι η αποκοπή του miRNA.  

Η λειτουργία  

Από την εποχή που ξεκίνησε ο χαρακτηρισµός της λειτουργίας των miRNA φάνηκε ότι 

συµµετέχουν στα περισσότερα βιοχηµικά και αναπτυξιακά µονοπάτια. Γενετικές µεταλλαγές 

που δεν µπορούσαν συσχετισθούν µε την λειτουργία κάποιας πρωτεΐνης συχνά αποδεικνύονταν 
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ότι οφείλονταν σε ένα γονίδιο miRNA (Brennecke et al., 2003). Πως όµως λειτουργούν τα 

miRNA; 

Τα stRNA όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελούν τα πρότυπα µέλη των miRNΑ, για την δοµή 

τους αλλά για την λειτουργία τους. Τα lin-4 και let-7 είχε προταθεί ότι ελέγχουν την έκφραση 

των γονιδίων σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο ελέγχοντας την µετάφραση των µεταγράφων 

συγκεκριµένων γονιδίων στόχων. Είχε προταθεί ότι τα stRNA ελέγχουν τη µετάφραση 

ορισµένων mRNA µέσω πρόσδεσης τους σε συγκεκριµένες θέσεις στη 3’ UTR. Η αρχική αυτή 

υπόθεση έχει αποδειχθεί για τα περισσότερα miRNA.  

Ο Lai (2002) πρώτος παρατήρησε ότι περιοχές στην 3΄UTR ορισµένων γονιδίων στην ∆ροσόφιλα 

παρουσίαζαν µερική οµολογία µε κάποια miRNA. Συγκεκριµένα παρατήρησε ότι, τα έξι πρώτα 

νουκλεοτίδια στη 5΄ περιοχή ορισµένων miRNA ήταν πλήρως συµπληρωµατικά µε γνωστά 

µοτίβα τα οποία εντοπίζονται στην 3΄ UTR ορισµένων mRNA, και εµπλέκονταν  µε την 

µετάφραση των τελευταίων. Εκτός από τα 5-6 νουκλεοτίδια την 5’ περιοχής των miRNA τα 

υπόλοιπα προσδένονται µε µερική συµπληρωµατικότητα. Αυτή η παρατήρηση έθεσε τον 

κανόνα της λειτουργίας των miRNA και ισχύει για τα περισσότερα miRNA που έχουν 

χαρακτηριστεί κυρίως στους ζωικούς οργανισµούς.  

Συνοπτικά φαίνεται ότι τα miRNA ελέγχουν την µετάφραση ενός mRNA µέσω πρόσδεσης τους 

στην 3’ UTR. Η πρόσδεση αυτή γίνεται µε µερική συµπληρωµατικότητα σε συγκεκριµένες 

αλληλουχίες παρεµποδίζοντας την µετάφραση τους. Το συµπέρασµα ότι ελέγχουν την 

µετάφραση προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ τα επίπεδα της πρωτεΐνης µειώνονται, η 

ποσότητα του mRNA παραµένει σταθερή (Bartel, 2004).  

Η λειτουργία των miRNA στα φυτά διαφοροποιείται σε ορισµένες περιπτώσεις από αυτή που 

ισχύει για τους ζωικούς οργανισµούς. Ενώ και στα φυτά τα miRNA εκφράζονται από το γένωµα 

και ακολουθούν τα ίδια βασικά µονοπάτια βιογένεσης µε αυτά των ζώων, δεν λειτουργούν 

πάντα µε τον ίδιο τρόπο. Τα µέχρις σήµερα γνωστά φυτικά miRNA φαίνεται ότι ελέγχουν τη 

γονιδιακή έκφραση µε ένα τρόπο πολύ όµοιο µε αυτόν των siRNA. Συγκεκριµένα οι θέσεις 

αναγνώρισης των φυτικών miRNA βρίσκονται συνήθως στην κωδική περιοχή του mRNA 

στόχου στην οποία προσδένονται µε πλήρη ή µε σηµαντικά µεγάλη συµπληρωµατικότητα. Η 

ισχυρή πρόσδεση του miRNA στο στόχο του οδηγεί στην αποικοδόµηση του RNA όπως γίνεται 
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και στην περίπτωση των siRNA (Aukerman and Sakai, 2003; Chen, 2004; Hake, 2003; Hunter 

and Poethig, 2003; Jones-Rhoades and Bartel, 2004; Juarez et al., 2004; Kidner and Martienssen, 

2003; Kidner and Martienssen, 2004; Reinhart et al., 2002). 

Ένα µεγάλο µέρος της έρευνας για την λειτουργία των miRNA έχει αναλωθεί στην ανάπτυξη 

υπολογιστικών και πειραµατικών µεθόδων µε σκοπό να χαρακτηριστούν ποια γονίδια 

ελέγχονται από miRNA. Η ανάπτυξη αλγορίθµων που ανιχνεύουν τις 3΄ περιοχές των γονιδίων 

ολόκληρων γονιδιωµάτων οδήγησαν στην δηµιουργία λιστών γονιδίων που πιθανότατα 

ελέγχονται από ένα miRNA (Enright et al., 2003; Lewis et al., 2003; Rhoades et al., 2002; Stark et 

al., 2003). Κάποια από τα ζευγάρια mRNA:miRNA έχουν επιβεβαιωθεί και πειραµατικά 

(Achard et al., 2004; Boutla et al., 2002; Brennecke and Cohen, 2003; Kidner and Martienssen, 

2003; Stark et al., 2003). 

siRNA vs miRNA  

Οποιαδήποτε µεταλλαγή χαρακτηριζόταν και επηρέαζε τη PTGS/RNAi σε πολλές περιπτώσεις 

είχε επιπτώσεις και στην βιογένεση ή λειτουργία των miRNA (Εικόνα Ι-5).  

Πριν ξεκινήσει η εποχή του χαρακτηρισµού των πρωτεϊνών, που συµµετέχουν σε κάθε 

µονοπάτι, η οµάδα του Zamore απόδειξε ότι η βασική διαφοροποίηση µεταξύ ενός siRNA και 

ενός miRNA, βρίσκεται στο ποσοστό συµπληρωµατικότητας του κάθε ενός µε τον στόχο του 

(Doench et al., 2003; Hutvagner and Zamore, 2002). Έτσι αν ένα miRNA προσδένεται µε πλήρη 

συµπληρωµατικότητα στο mRNA στόχο θα ακολουθήσει πέψη του µορίου όπως στην περίπτωση 

των siRNA. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το ποσοστό της συµπληρωµατικότητας των miRNA µε το 

mRNA καθορίζει τα επίπεδα του τελευταίου.  

Στην πορεία του χρόνου ανακαλύφθηκε ότι τα µονοπάτια βιογένεσης των δύο µορίων 

παρουσιάζανε τις ίδιες ενεργότητες. Για την ωρίµανση των pri-miRNA σε pre-miRNA και 

τελικά σε miRNA χρειάζονται πρωτεΐνες οµόλογες της Dicer που πέπτει dsRNA µόρια για την 

παραγωγή των siRNA (Cullen, 2004). Στην Arabidopsis έχουν χαρακτηριστεί τέσσερις 

διαφορετικές Dicer εκ των οποίων η DCL-1 σχετίζεται µε τα miRNA (Finnegan et al., 2003; Xie et 

al., 2003), δύο έχουν χαρακτηριστεί για την ∆ροσόφιλα (Lee et al., 2004), µία για κάθε µονοπάτι 

κοκ.  
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Τα miRNA φαίνεται να προσδένονται στη RISC όπως και τα siRNA προκειµένου να 

καθοδηγήσουν το σύµπλοκο στους σωστούς στόχους RNA. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί 

αν τα miRNA και τα siRNA προσδένονται στην ίδια RISC ή το σύµπλοκο διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το µόριο που προσδένονται. Εάν ισχύει η υπόθεση ότι η RISC είναι ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις τότε η διαφορά στη λειτουργία τους πρέπει να στηρίζεται στο ποσοστό 

συµπληρωµατικότητας µεταξύ των mi ή siRNA και των µορίων που στοχεύουν. ∆εδοµένου του 

τι παρατηρείται στα φυτά είναι πολύ πιθανό τα ποσοστά της συµπληρωµατικότητας να 

καθορίζουν το αν ένας στόχος θα αποικοδοµηθεί ή όχι.  

 

 

Εικόνα Ι-5. Μοντέλο βιογένεσης των miRNA και siRNA. Τα δύο µοντέλα αριστερά παρουσιάζουν την 

βιογένεση των miRNA όπως έχει προταθεί για τα φυτά και για τα ζώα (κεντρικό). ∆εξιά παρουσιάζεται 

συνοπτικά το µονοπάτι της PTGS/RNAi. Σε κάθε στάδιο των µονοπατιών ορίζονται και η ενεργότητα των 

πρωτεϊνών που πρέπει να εµπλέκονται, σε περιπτώσει που η πρωτεΐνη για το συγκεκριµένο µονοπάτι έχει 

χαρακτηριστεί σηµειώνεται. (µετατροπή από (Bartel, 2004)  
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Σκοπός 

Η PTGS/RNAi και η βιογένεση των miRNA είναι δύο κυτταρικά µονοπάτια που µετά από 

δεκαπέντε περίπου χρόνια εντατικής έρευνας τώρα µόνο αρχίζουµε να κατανοούµε το πώς 

λειτουργούν. Το γεγονός ότι επικαλύπτονται µεταξύ τους αλλά και µε άλλα βασικά κυτταρικά 

µονοπάτια δυσκολεύει την ανάλυση τους. Αυτό που προκαλεί µεγάλη εντύπωση, ειδικά στην 

περίπτωση των miRNA, είναι πως αυτοί οι δύο µηχανισµοί, που εµπλέκονται σχεδόν παντού, 

είχαν περάσει απαρατήρητοι για όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

της µοριακής ανάλυσης, η οποία ήταν ραγδαία τα τελευταία χρόνια, που µας επιτρέπει να 

ανιχνεύουµε και να επεξεργαζόµαστε µικρού µοριακού βάρους µόρια, συνέβαλε σηµαντικά 

στην ανάλυση τους.  

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να συµβάλει στην διαλεύκανση αυτών των δύο 

µονοπατιών. Προσπαθήσαµε να αναπτύξουµε τεχνολογίες που θα βοηθούσαν στην ανάλυση 

των δύο φαινοµένων, και παράλληλα µέσα από αυτές να διευκρινίσουµε τη λειτουργία τους.  

Αρχικά µελετήσαµε την ικανότητα συνθετικών δίκλωνων µορίων RNA να επάγουν 

PTGS/RNAi στη ∆ροσόφιλα. Για τη διεξαγωγή αυτών των πειραµάτων µεταφέραµε µε ενέσεις 

σε έµβρυα ∆ροσόφιλας συνθετικά µόρια RNA και µελετούσαµε την επίδραση τους στην 

έκφραση του ενδογενούς γονιδίου Notch. Τα siRNA έχουν µία αυστηρά καθορισµένη και καλά 

πλέον χαρακτηρισµένη δοµή. Σκοπός µας ήταν να αναλύσουµε µέσα από αλλαγές που 

εισαγάγαµε στην δοµή συνθετικών siRNA, πως αυτές  επηρεάζουν τη λειτουργικότητα τους και 

την ικανότητα τους να επάγουν PTGS/RNAi.  

Η PTGS/RNAi σε ορισµένους οργανισµούς δεν περιορίζεται στα φυσικά όρια ενός κυττάρου 

αλλά έχει δειχθεί ότι µπορεί να µεταφερθεί διασυστηµατικά. Με τα µέχρις σήµερα δεδοµένα 

γνωρίζουµε ότι η διασυστηµατική µεταφορά της PTGS/RNAi οφείλεται σε ένα συγκεκριµένο 

µοριακό σήµα το οποίο παράγεται από τα κύτταρα όπου έχει επαχθεί το φαινόµενο και 

µεταφέρεται στον υπόλοιπο οργανισµό. Η διασυστηµατική µεταφορά της PTGS/RNAi έχει 

παρατηρηθεί στα φυτά και στον καινοραβδίτη, οι οποίοι γενικά παρουσιάζουν µεγάλη 

λειτουργική οµολογία όσο αφορά την PTGS/RNAi. Βασικός µας σκοπός ήταν να µελετήσουµε 

την φύση του διασυστηµατικού συστήµατος, για το σκοπό αυτό µεταφέραµε κυτταρικά 

εκχυλίσµατα από φυτά που παρουσιάζανε σίγηση σε καινοραβδίτη και εξετάσαµε την 

ικανότητα τους να επάγουν PTGS/RNAi. 
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Η PTGS, στα φυτά, αποτελεί το βασικό αµυντικό σύστηµα έναντι των RNA ιών. Οι RNA ιοί των 

φυτών ζουν και πολλαπλασιάζονται στο κυτταρόπλασµα, στον ίδιο χώρο εντοπίζονται και τα 

dsRNA που είναι ενδιάµεσα προϊόντα του πολλαπλασιασµού τους. Η παρουσία των ιικών 

dsRNA στο κυτταρόπλασµα επάγει τη PTGS/RNAi προκειµένου το φυτό να αµυνθεί ενάντια 

στον ιό. Επαγωγή της PTGS/RNAi έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση που το φυτό έχει 

µολυνθεί από ιοειδή. Η ιδιαιτερότητα των ιοειδών είναι ότι πολλαπλασιάζονται σε 

συγκεκριµένα κυτταρικά οργανίδια στα οποία µέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν τους 

µηχανισµούς για να επάγουν PTGS/RNAi. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα πώς και πού παράγονται 

τα ειδικά για τα ιοειδή siRNA και πώς επηρεάζουν το κύκλο του ιοειδούς στο φυτό; 

Προκειµένου να απαντήσουµε σε αυτά τα ερωτήµατα µελετήσαµε σε διάρκεια χρόνου την 

εξέλιξη της µόλυνσης φυτών τοµάτας από το ιοειδές και την παρουσία των siRNA, ενώ µε 

υποκυτταρική κλασµάτωση µολυσµένων φυτικών ιστών προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε τον 

υποκυτταρικό χώρο που συσσωρεύονται τα siRNA.  

Υπάρχουν πολλά σηµεία, στα µονοπάτια των siRNA και miRNA, τα οποία δεν έχουν 

διευκρινιστεί ακόµα. Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας ήταν ουσιαστικά να συµβάλει στην 

διαλεύκανση αυτών των σηµείων. Αυτό που καταλαβαίνει κανένας διαβάζοντας την ιστορία 

των δύο µονοπατιών, είναι ότι όλα τα µοντέλα δηµιουργήθηκαν συνδυάζοντας πληροφορίες 

που προέκυπταν από διαφορετικούς οργανισµούς. Έτσι και στην παρούσα εργασία ανάλογα µε 

το ερώτηµα που σκοπεύαµε να απαντήσουµε κάθε φορά, χρησιµοποιούσαµε τη φυσιολογία και 

την τεχνολογία των οργανισµών που θα µας έδιναν άµεσα την απάντηση.  

Όσα εργαστήρια εµπλέκονταν στην ερευνά για την PTGS/RNAi και των siRNA σχεδόν 

αυθόρµητα εµπλέχθηκαν και στην ερεύνα για τα miRNA. Σε αυτή την τάση βρέθηκε και η 

παρούσα εργασία. Εφαρµόσαµε την τεχνολογία που είχαµε αναπτύξει για την µελέτη των 

siRNA, για να διευκρινίσουµε το ρόλο των miRNA στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια της 

∆ροσόφιλα. Για το σκοπό αυτό εισαγάγαµε στα έµβρυα ολιγονουκλεοτίδια µε συµπληρωµατική 

αλληλουχία για έντεκα γνωστά miRNA, προκειµένου να παρεµποδίσουµε τη λειτουργία τους 

και να αποκαλυφθεί µέσα από τους φαινοτύπους που προέκυψαν τα βιοχηµικά µονοπάτια στα 

οποία συµµετέχουν. Παράλληλα αναπτύξαµε µία πειραµατική µεθοδολογία για να 

χαρακτηρίσουµε τα γονίδια, η µετάφραση των οποίων, πιθανώς να ελέγχεται από αυτά τα 

miRNA. 
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Γενικές µέθοδοι 

Αποµόνωση ολικού RNA από φυτά 

Μέθοδος ‘’όξινης φαινόλης’’ 

Το πλεονέκτηµα της αυτής της µεθόδου είναι ότι γίνεται διαχωρισµός των δύο νουκλεϊκών 

οξέων, οπότε καταλήγουµε να έχουµε καθαρό ολικό RNA χωρίς προσµίξεις γενωµικού DNA το 

οποίο ‘’παγιδεύεται’’ στην οργανική φάση της ‘’όξινης φαινόλης’’. 

Λειοτριβούµε παρουσία υγρού αζώτου 1g φύλλων. Συλλέγουµε τον παγωµένο ιστό και 

προσθέτουµε 10ml ζεστού µείγµατος εκχύλισης που µόλις παρασκευάσαµε. Για την παρασκευή 

του µείγµατος εκχύλισης, αναµιγνύουµε ίσους όγκους διαλύµατος εκχύλισης (0.1M LiCl, 100mM 

Tris-HCl, pH 8.0, 10mM EDTA, pH 8.0, 1% SDS) και ‘’όξινης φαινόλης’’ pH 4.0 (υγροποιούµε 

την φαινόλη στους 65οC, προσθέτουµε 1% 8-Hydroxyquinoline και εξισορροπούµε το pH µε 

διαδοχικά πλυσίµατα 50mM οξικού νατρίου, pH 4.0). Μετά την ανάµειξη των δύο διαλυµάτων 

ζεσταίνουµε το µείγµα στους 80οC έως ότου η υδατική και οργανική φάση ενοποιηθούν. Μετά 

την προσθήκη του µείγµατος εκχύλισης προσθέτουµε 5ml µείγµατος 

χλωροφορµίου/ισοαµυλικής αλκοόλης (24:1) και αναδεύουµε ισχυρά µε µηχανικό αναδευτήρα 

(vortex) για περίπου ένα λεπτό. Φυγοκεντρούµε (20min στους 4οC, 4000 g) και µεταφέρουµε την 

υδατική φάση σε φρέσκο σωληνάκι. Εκχυλίζουµε ξανά την υδατική φάση µε ‘’ουδέτερη 

φαινόλη’’, ακολουθεί εκχύλιση µε χλωροφόρµιο/ισοαµυλική (24:1) και κατακρήµνιση των 

νουκλεϊκών οξέων µε την προσθήκη 1/15 του όγκου 3Μ οξικού νατρίου pH 5.6 και 2.5 όγκων 

απόλυτης αιθανόλης. Μετά την κατακρήµνιση προσθέτουµε 70% αιθανόλη, ξαναφυγοκετρούµε 

στεγνώνουµε το δείγµα µας και επαναδιαλύουµε σε νερό.  

Μέθοδος TEMS 

Λειοτριβούµε 1g φύλλων παρουσία υγρού αζώτου. Κατόπιν συλλέγουµε την παγωµένη πούδρα 

και προσθέτουµε 7ml διαλύµατος TEMS (100mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 10mM EDTA). 

Μετά την προσθήκη του διαλύµατος εκχύλισης προσθέτουµε 10ml φαινόλη εκχύλισης (1kg 

φαινόλης, 300ml διαλύµατος TEMS, 1g 8-Hydroxyquinoline, 250 ml χλωροφορµίου) και 
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αναδεύουµε ισχυρά σε µηχανικό αναδευτήρα. Φυγοκεντρούµε το µείγµα για 30min στους 4οC 

στα 4000xg, και συλλέγουµε την υδατική φάση. Επαναλαµβάνουµε την εκχύλιση µε φαινόλη, 

ακολουθεί εκχύλιση µε χλωροφόρµιο/ισοαµυλική (24:1) και κατακρήµνιση των νουκλεϊκών 

οξέων µε την προσθήκη 2.5 όγκους αιθανόλης. Πλένουµε το δείγµα µας µία φορά µε 70% 

αιθανόλη, στεγνώνουµε και επαναδιαλύουµε σε νερό.  

Η αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων από τα φυτά γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη δεδοµένου της υψηλής 

συγκέντρωσης των πολυσακχαριτών. Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα του δείγµατος, στις 

περιπτώσεις όπου χρειάζεται, µετά την κατακρήµνιση µε απόλυτη αιθάνολη προσθέτουµε στο 

ίζηµα των νουκλεϊκών οξέων 0.5ml από 4M LiCl. Επωάζουµε το δείγµα µας για 3h στους 4οC 

αναδεύοντας. Στη συνέχεια φυγοκεντρούµε για 15min στη µέγιστη ταχύτητα µιας 

µικροφυγοκέντρου πάγκου. Ξεπλένουµε το δείγµα µας δύο φορές µε 70% αιθανόλη και 

επαναδιαλύουµε σε νερό. 

Εµπλουτισµός εκχυλισµάτων σε µικρού µοριακού µεγέθους µόρια RNA 

Προκειµένου να εµπλουτίσουµε τα φυτικά εκχυλίσµατα RNA σε µικρού µοριακού µεγέθους 

µόρια γεγονός που βοηθά στην καλύτερη ανάλυση τους, µεταχειριζόµαστε το δείγµα µε LiCl. 

Προσθέτουµε στο ίζηµα του ολικού εκχυλίσµατος RNA 1ml LiCl 8Μ, ακολουθεί επώαση στους 

40C µε διαρκή ανάδευση Ο/Ν. Μετά την επώαση φυγοκεντρούµε το δείγµα σε επιτραπέζια 

φυγόκεντρο στην µέγιστη ταχύτητα για 20min. Συλλέγουµε το υπερκείµενο από το οποίο 

κατακρεµνίζουµε τα µικρού µοριακού βάρους RNA µε αιθανόλη, πλένουµε το δείγµα δύο φορές 

µε αιθανόλη 70%. Το ίζηµα της µεταχείρισης περιέχει τα µεγάλου µοριακού βάρους µόρια RNA 

και γενωµικό DNA.  

Αποµόνωση γενωµικού DNA από φυτά 

Η αποµόνωση γενωµικού υλικού από φυτικούς ιστούς έγινε βάση της µεθόδου Dellaporta 

(1983). Συνοπτικά, λειοτριβούµε 1gr φυτικού ιστού σε υγρό άζωτο και προσθέτουµε στην 

πούδρα του ιστού 15ml διαλύµατος εκχύλισης (100mM Tris pH8, 50mM EDTA pH8, 500mM 

NaCl, 10mM β-mercaptoethanol). Προσθέτουµε 1ml 20% SDS, αναδεύουµε και επωάζουµε στους 

650C για 10min. Κατόπιν προσθέτουµε 5ml οξικού καλίου 5Μ αναδεύουµε και µετά από 20min 

επώασης στους 00C, φυγοκεντρούµε 25,000xg για 10min. Μετά την φυγοκέντρηση φιλτράρουµε 
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το υπερκείµενο από τέσσερις στρώσεις γάζας ή mesh, και προσθέτουµε 10ml ισοπροπανόλης. 

Παγώνουµε το δείγµα στους -200C για 20min και φυγοκεντρούµε στα 20,000xg για 15min. 

Πετάµε το υπερκείµενο, στεγνώνουµε και επαναδιαλύουµε το ίζηµα σε 0.7ml διαλύµατος ΤΕ 

(50mM Tris pH8, 10mM EDTA pH8). Φυγοκεντρούµε σε επιτραπέζια φυγόκεντρο και στην 

µέγιστη ταχύτητα, µεταγγίζουµε το υπερκείµενο και ακολουθεί εκχύλιση µε ίσο όγκο φαινόλης. 

Συλλέγουµε την υδατική φάση και εκχυλίσουµε µε ίσο όγκο χλωροφορµίου/ισοαµυλικής (24:1). 

Μετά την φυγοκέντρηση µεταγγίζουµε την υδατική φάση, προσθέτουµε 1/15 όγκους οξικού 

νατρίου 3Μ και 0.5ml ισοπροπανόλης, ψήχουµε και φυγοκεντρούµε. Πλένουµε το ίζηµα των 

νουκλεϊκών οξέων µε 70% αιθανόλη, στεγνώνουµε και επαναδιαλύουµε το τελικό ίζηµα σε 0.4ml 

ΤΕ ή απεσταγµένου νερού.  

Ανάλυση κατά Northern 

Ολικού RNA 

10µg ολικού RNA αναλύονταν σε αποδιατακτικό πήκτωµα αγαρόζης, οι συνταγές των 

διαλυµάτων καθώς και οι συνθήκες ηλεκτροφόρεσης και µεταφοράς των µορίων σε νάιλον 

µεµβράνη Nytran N (Schleicher & Schuell) έγιναν σύµφωνα µε τους (Sambrook et al., 1989). 

Μικρού µοριακού βάρους RNA 

20-30µg ολικού RNA αναλύονται σε 12% αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (19:1 

acrylamide:bisacrylamide, 8M urea, 0.5mM TBE ), σε κάθετη ηλεκτροφόρηση στα 35mA και σε 

50mM TBE (50mM Tris, 41.5mM Boric acid, 0.5mM EDTA). Ακολουθεί ηλεκτροµεταφορά των 

µορίων σε νάιλον µεµβράνη (Nytran N -Schleicher & Schuell) όπως περιγράφεται από τους 

(Hamilton and Baulcombe, 1999; Papaefthimiou et al., 2001). Η µονιµοποίηση των µορίων RNA 

στη νάιλον µεµβράνη γίνεται µε υπεριώδη ακτινοβολία. 

Ανάλυση κατά Southern 

Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση κατά Southern γινότανε µετά από περιοριστική πέψη 10µg 

γενωµικού DNA µε το κατάλληλο περιοριστικό ένζυµο και ακολουθούταν το τυπικό 

πρωτόκολλο (Sambrook et al., 1989) 
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In vitro µεταγραφή 

Αντίδραση Ραδιοσήµανσης Μορίων RNA. 

Χρησιµοποιούµε ~1-2µg ευθύγραµµου πλασµιδιακού DNA, ρυθµιστικό διάλυµα (40mM Tris-

HCl pH 8.0, 20mM MgCl, 5mM DTT, 0.1mg/ml BSA), µείγµα νουκλεοτιδίων ATP, CTP, GTP 0.5 

mM και 10µΜ UTP προσθέτουµε φρέσκο ραδιενεργό αP32-UTP (40mCi/ml) 

0.02mCi/αντίδραση, 10units αναστολέα RNase και 50units της κατάλληλης βακτηριακής 

πολυµεράσης, για τελικό όγκο αντίδρασης 0.02ml. Επωάζουµε στους 370C για µία ώρα, 

προσθέτουµε DNase, για 5min σε θερµοκρασία δωµατίου και σταµατάµε την αντίδραση µε 

εκχυλίσεις φαινόλης/χλωροφορµίου, αφού πρώτα ανεβάσουµε τον όγκο στα 0.1 ml 

προσθέτοντας νερό. 

Αντίδραση Παρασκευής Μεγάλων Ποσοτήτων RNA 

Σε τελικό όγκο αντίδρασης 0.2ml προσθέτουµε ~7-8µg ευθύγραµµου πλασµιδιακού DNA, 

ρυθµιστικό διάλυµα (40mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM MgCl, 1mM DTT, 0.1mg/ml BSA), µείγµα 

των τεσσάρων νουκλεοτιδίων σε τελική συγκέντρωση 1.25mΜ για το κάθε ένα, 30units 

αναστολέα RNase και 100-150units της κατάλληλης πολυµεράσης. Επωάζουµε στους 370C για 

δύο ώρες, προσθέτουµε DNase, για 5min σε θερµοκρασία δωµατίου και σταµατάµε την 

αντίδραση µε εκχυλίσεις φαινόλης/χλωροφορµίου.  

Καθαρισµός Μεταγράφων από Νουκλεοτίδια.  

O διαχωρισµός των µεταγράφων από τα νουκλεοτίδια γίνεται µε χρωµατογραφία διήθησης. 

Προκειµένου να κατασκευάσουµε την στήλη διαχωρισµού πακετάρουµε πορώδη σφαιρίδια 

αγαρόζης (Biogel, A-0.5m Gel, Cat. No.: 151-0140) σε πιπέτα Pasteur 1ml, της οποίας έχουµε 

φράξει την άκρη µε υαλόνηµα. Εξισορροπούµε την κολώνα µε 1x TE (10mM Tris, 1mM EDTA) 

πλένοντας την 6-7 φορές. Στη συνέχεια τοποθετούµε την αντίδραση της in vitro µεταγραφής 

πάνω στα σφαιρίδια αγαρόζης. Περιµένουµε ώστε το δείγµα µας να περάσει µέσα στην κολώνα 

και προσθέτουµε 0.5ml TE σε δόσεις των 0.1ml. Τελικά συλλέγουµε 10 κλάσµατα των 0.1ml, 

συνήθως τα µετάγραφα τα συλλέγουµε στα κλάσµατα 3-7 ανάλογα µε το µέγεθος τους.  
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Υβριδοποίηση µεµβρανών  

Μετά από ανάλυση κατά Northernγια ολικό RNA 

Σε κάθε περίπτωση ως ανιχνευτή χρησιµοποιούσαµε ραδιοσηµασµένα µετάγραφα RNA. Η 

διαδικασία της προϋβριδοποίησης και της υβριδοποίησης γινόταν στο ίδιο διάλυµα το οποίο 

αποτελείται από τα εξής: 5x SSC, 1x διαλύµατος Denhardt, 1% SDS, 0.25 mg/ml tRNA 50% 

Formamide (συνταγές των διαλυµάτων βάσει των (Sambrook et al., 1989). Η διαδικασία της 

προϋβριδοποίησης διαρκούσε δύο ώρες πριν την υβριδοποίηση που γινότανε για 16h στους 

650C, µε την προσθήκη ~5x105 cpm/ml ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή. Μετά το τέλος της 

υβριδοποίησης οι µεµβράνες ξεπλένονταν µε 2x SSC και 0.3%SDS για δύο φορές και 15min σε 

θερµοκρασία υβριδοποίησης, ακολουθούσε ένα ξέπληµα µε 0.1x SSC και 0.3% SDS για 10min 

και έκθεση σε φιλµ αυτοραδιογραφίας.  

Μετά από ανάλυση κατά Northern για µικρού µοριακού βάρους RNA 

Η διαδικασία και τα διαλύµατα της προϋβριδοποίησης και της υβριδοποίησης είναι η ίδια µε 

αυτά που παρουσιάζονται παραπάνω χωρίς την προσθήκη 50% φορµαµίδης. Στην περίπτωση 

που αναλύουµε µόρια RNA µικρού µοριακού βάρους λόγω του µεγέθους τους ο ανιχνευτής 

προσδένεται µε χαµηλότερη ειδικότητα για αυτό σε αυτή την περίπτωση µειώνουµε την 

αυστηρότητα της ανάλυσης. Η θερµοκρασία υβριδοποίησης είναι οι 530C ενώ προσθέτουµε στο 

διάλυµα υβριδοποίησης ~106 cpm/ml ραδιασηµασµένου ανιχνευτή. Ξεπλένουµε τις µεµβράνες 

µε 2x SSC και 0.3%SDS για δύο φορές 30min διάρκειας το κάθε πλύσιµο εκθέτουµε σε φιλµ 

αυτοραδιογραφίας.  

Κατασκευή δίκλωνων µορίων RNA  

Προκειµένου να κατασκευάσουµε δίκλωνα µόρια µικρού (siRNA) ή µεγάλου µεγέθους 

αναµιγνύουµε ισοµοριακές ποσότητες της κωδικής και αντικωδικής αλυσίδας του µορίου που 

θέλουµε να ανασυστοιχίσουµε. Τοποθετούµε το µείγµα των αλυσίδων σε στεγνό θερµαντήρα 

(heat block) στους 950C για 5 λεπτά, στην συνέχεια αφαιρούµε το ζεστό µπλοκ από την συσκευή, 

το τοποθετούµε στον πάγκο εργασίας και σε θερµοκρασία δωµατίου και περιµένουµε να πέσει η 

θερµοκρασία χωρίς να επεµβαίνουµε. 
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Υλικά και Μέθοδοι -Κεφάλαιο 1 

Νουκλεϊκά οξέα  

Notch dsRNA  

Για την παρασκευή δίκλωνων µορίων RNA για το γονίδιο Notch, υποκλωνοποιήσαµε µέρος της 

κωδικής αλληλουχίας µήκους 979bp, από το cDNA του γονιδίου (Acc. No. AE003426). Το 

κοµµάτι αποµονώθηκε µε τα ένζυµα περιορισµού BamHI και SalI (νουκλεοτίδια: 226053 – 

227037) και υποκλωνοποιήθηκε στο πλασµιδιακό φορέα pT3T7lac (Boerhinger Mannheim, 

Germany), έτσι προέκυψε το πλασµίδιο pNotch979. Ευθυγράµµιση του πλασµιδίου pNotch979 

µε τα ένζυµα περιορισµού HindIII και EcoRI και µε in vitro µεταγραφή µε τις πολυµεράσες Τ7 

και Τ3 αντιστοίχως, προέκυπταν το κωδικό και το αντικωδικό µετάγραφο τα οποία 

ανασυστοιχίζονταν για να προκύψει το dsRNA.  

(ssDNA/asRNA)αγρίου τύπου, 
δεοξυριβονουκλεοτίδιαACAATGCTGCCTGCCACTACGANoD63

Οι συνδυασµοί των siRNA που
προκύπτουν από αυτά τα

ολιγονουκλεοτίδια
παρουσιάζονται στην

Εικόνα 1-7

Αντικατάσταση των ακραίων
νουκλεοτιδίων από νουκλεοτίδια

Θυµίνης
ACAAUGCUGCCUGCCACUAC[dTdT]NoR63TT

Οι συνδυασµοί των siRNA που
προκύπτουν από αυτά τα

ολιγονουκλεοτίδια
παρουσιάζονται στην

Εικόνα 1-7

Αντικατάσταση των ακραίων
ριβονουκλεοτιδίων από
δεοξυριβονουκλεοτίδια

ACAAUGCUGCCUGCCACUAC[dGdA]NoR63GA

(siR-mut-1), (siR-mut-2)Μεταλλαγή στο νουκλεοτίδιο 10 
(C→ U)ACAAUGCUGUCUGCCACUACGANoR66

(siRNA 5'p), (siRNA5'OH), 
(ssRNA/asDNA), (siR-mut-3), 

(siR-mut-4)
Αγρίου τύπουACAAUGCUGCCUGCCACUACGANoR63

Aνασυστοίχηση1ΠεριγραφήΑλληλουχία (5' → 3')Όνοµα

Πίνακας Μ-1. Κωδικές αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων για την κατασκευή των συνθετικών siRNA 

 
1. Αναφέρονται οι ονοµασίες των συνθετικών siRNA που συµµετέχει το κάθε ολιγονουκλεοτιδίο όπως παρουσιάζονται 
στους πίνακες και στις εικόνες του πρώτου κεφαλαίου των αποτελεσµάτων. 
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Notch siRNA  

Οι αλληλουχίες των συνθετικών ολιγο-ριβονουκλεοτιδίων (Xeragon, Switzerland) 

παρουσιάζονται στους Πίνακες Μ-1 και Μ-2. Από το συνδυασµό των ολιγο-ριβονουκλεοτιδίων 

ανά δύο προκύπτουν τα συνθετικά siRNA όπως αυτά παρουσιάζονται στο πρώτο κεφάλαιο των 

αποτελεσµάτων. Τα ολιγονουκλεοτίδια επαναδιαλύονταν σε απιονισµένο και απεσταγµένο 

νερό, ακολουθούσε φωσφορυλίωση των άκρων µε Τ7 πολυνουκλεοτιδική κινάση βάσει του 

πρωτοκόλλου που προτείνει η εταιρία New England Biolabs, USA.  

(ssRNA/asDNA)αγρίου τύπου, δεοξυριβονουκλεοτίδιαGTAGTGGCAGGCAGCATTGTTGNoD61

Οι συνδυασµοί των siRNA που
προκύπτουν από αυτά τα

ολιγονουκλεοτίδια παρουσιάζονται
στην Εικόνα 1-7

Αντικατάσταση των ακραίων
νουκλεοτιδίων από νουκλεοτίδια

Θυµίνης
GUAGUGGCAGGCAGCAUUGU[dTdT]NoR61TT

Οι συνδυασµοί των siRNA που
προκύπτουν από αυτά τα

ολιγονουκλεοτίδια παρουσιάζονται
στην Εικόνα 1-7

Αντικατάσταση των ακραίων
ριβονουκλεοτιδίων από
δεοξυριβονουκλεοτίδια

GUAGUGGCAGGCAGCAUUGU[dTdG]NoR61TG

Οι συνδυασµοί των siRNA που
προκύπτουν από αυτά τα

ολιγονουκλεοτίδια παρουσιάζονται
στην Εικόνα 1-7

Μεταλλαγή στο ακραίο νουκλεοτίδιο
(G→ A)GUAGUGGCAGGCAGCAUUGUUANoR61A

(siR-mut-4)Μεταλλαγή στα νουκλεοτίδια 11, 12  
(GG→ AA)GUAGUGGCAAACAGCAUUGUUGNoR67

(siR-mut-1), (siR-mut-3)Μεταλλαγή στο νουκλεοτίδιο 11 
(G→ A)GUAGUGGCAGACAGCAUUGUUGNoR65

(siRNA, 3' τυφλά άκρα)
Αγρίου τύπου, σε συνδυασµό µε το

NoR63 προκύπτει siRNA χωρίς τα δύο
3' προεξέχοντα νουκλεοτίδια

UCGUAGUGGCAGGCAGCAUUGUNoR64

(siRNA, 5'p), (ssDNA/asRNA)Αγρίου τύπουGUAGUGGCAGGCAGCAUUGUUGNoR61

Aνασυστοίχηση1ΠεριγραφήΑλληλουχία (5' → 3')Ονόµα

Πίνακας Μ-2. Αντικωδικές αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων για την κατασκευή των συνθετικών siRNA 

1. Αναφέρονται οι ονοµασίες των συνθετικών siRNA που συµµετέχει το κάθε ολιγονουκλεοτιδίο όπως παρουσιάζονται 
στους πίνακες και στις εικόνες του πρώτου κεφαλαίου των αποτελεσµάτων 

 

Ενέσεις µορίων RNA σε έµβρυα ∆ροσόφιλα 

Συλλέγουµε έµβρυα ∆ροσόφιλα ανά 30min, αφαιρούµε το χόριο των εµβρύων (1min σε 50% 

διάλυµα χλωρίνης εµπορίου, διαδοχικά ξεπλύµατα µε απιονισµένο νερό) και τα προσκολλούµε 

σε σελοτεϊπ διπλής κολλητικής επιφάνειας το οποίο έχουµε προσαρµόσει σε µακριά καλυπτρίδα 
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µικροσκοπίου. Ακολουθεί αφυδάτωση των εµβρύων για 8min σε αντλία κενού, καλύπτουµε τα 

έµβρυα µε λάδι (700 halocarbon oil) και τα ενύουµε στο  οπίσθιο άκρο τους πριν την 

κυτταροποίηση. Μετά από την πάροδο δύο ηµερών στους 25oC καταµετρούµε τα έµβρυα. Όσα 

έµβρυα δεν έχουν εκκολαφθεί τα συλλέγουµε και τα ξεπλένουµε από το λάδι µε επτάνιο (x3) 

αναδεύοντας. Μεταφέρουµε τα έµβρυα µαζί µε το επτάνιο σε πιάτο Petri που περιέχει PBS 

(phosphate-buffered saline) και περιµένουµε σε θερµοκρασία δωµατίου έως ότου εξατµιστεί το 

επτάνιο. Μετά την εξάτµιση του επτανίου απλώνουµε τα έµβρυα σε αντικειµενοφόρο πλάκα 

µικροσκοπίου και τα καλύπτουµε µε περίπου 0.05ml διαλύµατος Hoyer's, καλύπτουµε το δείγµα 

µε καλυπτρίδα το επωάζουµε στους 65οC για 24h. Τέλος αναλύουµε τους φαινοτύπους σε οπτικό 

µικροσκόπιο Leica Diaplan (phase contrast optics). 

Πέψη δίκλωνου RNA µε RNase III  

Το ένζυµο RNaseIII που χρησιµοποιήθηκε για τα σχετικά πειράµατα µας το παρείχαν ευγενικά 

η οµάδα του Κ. Πετράτου (IMBB, FORTH).  

Για την αντίδραση πέψης δίκλωνου RNA από RNAseIII χρησιµοποιήθηκαν 200pmole dsRNA, 

ρυθµιστικό διάλυµα (130 mM KCl, 10 mM MgCl2, 30 mM Tris-HCl pH 7.5, 5 mM spermidine, 

0.1 mM DTT) και 1.5µg ενζύµου σε τελικό όγκο 0.2ml. Η αντίδραση επωάστηκε για 1h στους 

30οC ενώ ακολουθεί εκχύλιση µε φαινόλη/χλωροφόρµιο και κατακρήµνιση των προϊόντων της 

πέψης µε απόλυτη αιθανόλη.  
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 Υλικά και Μέθοδοι -Κεφάλαιο 2 

Κατασκευή GFP διαγονιδιακών φυτών 

Αποµονώνουµε φυλλικούς δίσκους από νεαρά φύλλα του φυτού Nicotiana benthamiana. 

Ακολουθεί συγκαλλιέργεια των φυλλικών δίσκων µε στελέχη αγροβακτηρίων (LBA4404) που 

φέρουν το πλασµίδιο pBIN35S-mGFP4 (Haseloff et al., 1997), και µεταφορά τους σε θρεπτικό 

µέσο MS (Murashige and Skoog, 1962) µε ορµόνες (1mg/l 6-benzyl-amninopurine και 0.1mg/l 

α-naphalenacetic acid) και αντιβιοτικά (100mg/l kanamycin και 250mg/l cefotaxime). Οι 

βλαστοί που προέκυψαν µεταφέρθηκαν για ριζογένεση σε θρεπτικό µέσο MS µε αντιβιοτικά 

χωρίς ορµόνες. Τα νεαρά φυτά (Τ0 σειρά) µεταφέρθηκαν σε µη-ασηπτικές συνθήκες στο 

θερµοκήπιο σε ελεγχόµενες συνθήκες 22οC την ηµέρα και 18οC τη νύχτα.  

Γενετικός έλεγχος διαγονιδιακών φυτών 

Περίπου 40 σπόροι της Τ1 γενιάς από κάθε φυτό της Τ0 σειράς των διαγονιδιακών φυτών αφού 

αποστειρώθηκαν εξωτερικά σπάρθηκαν σε θρεπτικό µέσο επιλογής (MS, 125mg/l kanamycin). 

Αποστειρώνουµε τους σπόρους εξωτερικά πλένοντας τους σε 10% Na3PO4 για 15min, 1min σε 

70% αιθανόλη και 20min σε 10% διάλυµα χλωρίνης εµπορίου ακολουθούν τρία πλυσίµατα µε 

αποστειρωµένο νερό και άπλωµα σε πιάτα Petri µε το κατάλληλο θρετπικό.  

Ο αριθµός των διαγονιδίων ανά φυτική σειρά (Τ0) προσδιορίστηκε από την αναλογία ζωντανών 

προς νεκρών σποριόφυτων 15 ηµέρες µετά την βλάστηση των σπόρων.  

Μοριακός έλεγχος διαγονιδιακών φυτών  

Τα φυτά ελέγχθηκαν για την παρουσία και τον αριθµό του διαγονιδίου µε ανάλυση κατά 

Southern, µετά από πέψη του γενωµικού υλικού µε το περιοριστικό ένζυµο BamHI. Παράλληλα 

έγινε ανάλυση κατά Northern για την διερεύνηση της παρουσίας µεταγράφου του διαγονιδίου 

GFP και των οµόλογων siRNA.  
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Οπτική ανάλυση διαγονιδιακών φυτών 

Ο οπτικός έλεγχος των διαγονιδιακών φυτών έγινε µε έκθεση των φυτών σε λάµπα υπεριώδους 

φωτισµού (UVP, 100watt).   

Στελέχη νηµατωδών  

Τα στελέχη των νηµατωδών (Caenorhabditis elegans) εκτρέφονταν και συντηρούνταν στους 20οC 

όπως περιγράφεται από τον (Brenner, 1974). Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν στελέχη 

νηµατωδών N2 Is[pmyo-3GFProl-6(su1006)], τα οποία φέρουν το γονίδιο αναφοράς GFP υπό τον 

υποκινητή myo-3 που προκαλεί έκφραση του διαγονιδίου στους µυς (Fire et al., 1990). Τα 

διαγονιδιακά στελέχη νηµατωδών κατασκευάστηκαν όπως περιγράφεται από τους (Chalfie et 

al., 1994; Mello et al., 1991). 

Πληροφορίες για την ένεση και ανάλυση των νηµατωδών 

Οι ενέσεις και η ανάλυση των φαινοτύπων των νηµατωδών έγιναν όπως περιγράφεται από τους 

(Fire et al., 1998; Tavernarakis et al., 2000). Εν’ συντοµία η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η 

εξής: 10-15 άτοµα ερµαφρόδιτων καινοραβδιτών ενέθηκαν για κάθε δείγµα στην περιοχή των 

γονάδων. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται για σίγηση η γενιά που προκύπτει από τα ενεµένα ζώα. 

Η σειρά αυγών που γεννιέται µέσα σε 24h µετά την ένεση πετάγεται, γιατί όσα αυγά έχουν 

γονιµοποιηθεί πριν την ένεση των µορίων RNA δεν δείχνουν σίγηση. Στην προκειµένη 

ανάλυση µελετήσαµε τα αυγά που γεννήθηκαν 48h µετά την ένεση. Ακολουθεί παρατήρηση των 

απογόνων κάτω από οπτικό µικροσκόπιο µε υπεριώδη φωτισµό (500-700 ζώα ανά δείγµα). 

Ελέγχθηκε η οµοιογένεια των φαινοτύπων σίγησης και 50-70 ζώα από αυτά που παρουσίαζαν 

RNAi, διαχωρίστηκαν και µεταφέρθηκαν σε φρέσκο θρεπτικό. Ακολούθησε λήψη φωτογραφιών 

από 10 ζώα κάτω από τις ίδιες συνθήκες νεταρίσµατος και UV φωτισµού. Βάσει των 

φωτογραφιών µετρήθηκε το ποσοστό της σίγησης ανάλογα µε το ποσοστό του φθορισµού της 

GFP για τρία µυϊκά κύτταρα του σώµατος ζώου που βρίσκονταν στο ίδιο φωτογραφικό πεδίο. Η 

ένταση του φθορισµού υπολογίστηκε και µετρήθηκε στο Adobe Photoshop (Adobe Systems, CA) 

και στο NHI Image (NHI, Bathesda, MD). Περίπου 30 µυϊκά κύτταρα ελέχθησαν για κάθε 

δείγµα και η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το Microsoft Excel.  
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Αποµόνωση µορίων RNA από πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου  

10µg δείγµατος ολικού RNA αναλύονται σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµίδης, µετά 

το πέρας της ηλεκτροφόρησης γίνεται χρώση βρωµιούχου εθιδίου και οι επιθυµητές περιοχές 

αποκόπτονται από το υπόλοιπο πήκτωµα και τα µόρια καθαρίζονται µε την µέθοδο της 

ισοταχοφόρεσης (Hammann and Tabler, 1999). 
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Υλικά και Μέθοδοι-Κεφάλαιο 3 

Μόλυνση των φυτών και συνθήκες ανάπτυξης  

Χρησιµοποιήσαµε αγρίου τύπου φυτά τοµάτας ποικιλίας Rentita. Οι µολύνσεις γινόταν στο 

στάδιο των τεσσάρων φύλλων µε in vitro συντεθειµένα µετάγραφα του ισχυρού στελέχους 

ιοειδούς KF440-2 (AccNo: X58388) (Tabler and Sanger, 1984; Tsagris et al., 1991). Τα φυτά 

αναπτύσσονταν στο θερµοκήπιο σε θερµοκρασία 25°C κατά τη διάρκεια της µέρας και 19°C για 

την νύχτα.  

Πρωτόκολλο αποµόνωσης πυρήνων (Schumacher et al., 1983) 

 Συλλέγουµε 150g φύλλων τοµάτας και τα εµβαπτίζουµε σε 1.5L διαλύµατος Α (∆ιάλυµα A: 

600mM Mannitol, 25mM 2-(N- morpholino)ethanesulfonic acid, MES/NaOH pH 6.5, 10mM 

KCl, 5mM MgCl2, 0.1% Bovine Serum Albumin (BSA), 1mM DTT). ∆ιαποτίζουµε τα φύλλα µε το 

διάλυµα εφαρµόζοντας κενό αέρος (3 φορές από 15sec) και επωάζουµε στον πάγο για 30min. 

Κατόπιν αφαιρούµε τα φύλλα από το διάλυµα Α, τα τοποθετούµε σε 450ml διαλύµατος Β 

(∆ιάλυµα B: 600mM Sucrose, 25mM MES/NaOH pH 6.5, 10mM KCl, 5mM MgCl2, 0.1% BSA, 

1mM DTT, 40% Glycerol) και οµογενοποιούµε στην µέγιστη ταχύτητα µηχανικού 

οµογενοποιήτη. Μέρος του εναιωρήµατος που προκύπτει µπορεί να κρατηθεί και να 

αποµονωθεί RNA (συνολικό κλάσµα). Στη συνέχεια διηθούµε το εναιώρηµα των φύλλων και 

προσθέτουµε 1% του όγκου Nonidet P40 αναδεύοντας συνεχώς. Συλλέγουµε τους πυρήνες µε 

φυγοκέντρηση στα 4000g για 10min. Ξεχωρίζουµε το ίζηµα, µέσα στο οποίο βρίσκονται οι 

πυρήνες, από το υπερκείµενο το οποίο περιέχει στοιχεία του κυτταροπλάσµατος και µπορεί να 

αποµονώσουµε RNA (κυτταροπλασµατικό κλάσµα). Επαναιωρούµε το ίζηµα των πυρήνων µε 

5ml διαλύµατος D (∆ιάλυµα D: 250mM Mannitol, 95% Percoll, 1% Nonidet P40, 25mM 

MES/NaOH pH 6.5, 10mM KCl, 5mM MgCl2, 0.1% BSA) και αφού προσθέσουµε και 380ml 

διαλύµατος C (∆ιάλυµα C: 600mM Sucrose, 1% Nonidet P40, 25mM MES/NaOH pH 6.5, 10mM 

KCl, 5mM MgCl2, 0.1% BSA, 1mM DTT, 40% Glycerol), φυγοκεντρούµε για 10min στα 4000 g. 

Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης θα δούµε τους χλωροπλάστες να επιπλέουν στην επιφάνεια 

του υπερκείµενου διαλύµατος, τους αφαιρούµε προσεχτικά µε σιφώνιο Paster 1.5ml και πετάµε 

το υπόλοιπο υπερκείµενο. Προσθέτουµε στο ίζηµα 3ml διάλυµα D, αφού επαναιωρήσουµε 
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προσεχτικά το ίζηµα, προσθέτουµε 150ml διάλυµα C και ξαναφυγοκεντρούµε. Πετάµε το 

υπερκείµενο και προσθέτουµε 45ml διάλυµα D επαναιώρουµε και φυγοκεντρούµε όπως και 

παραπάνω. Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης οι πυρήνες σχηµατίσουν ένα γκρίζο µηνίσκο 

στην επιφάνεια του υπερκείµενου, συλλέγουµε προσεχτικά τους πυρήνες. Υπολογίζουµε τον 

όγκο του διαλύµατος των πυρήνων και προσθέτουµε διάλυµα Ε τόσο ώστε η τελική 

συγκέντρωση του Percoll  που περιέχεται στο διάλυµα να φτάσει το 36% (όγκος διαλύµατος D * 

1.65 = όγκος διαλύµατος Ε). Φυγοκεντρούµε για 5min στα 4000g και επαναιωρούµε το τελικό 

ίζηµα των πυρήνων σε διάλυµα E (∆ιάλυµα E: 250mM Mannitol, 25mM MES/NaOH pH 6.5, 

10mM KCl, 5mM MgCl2, 0.1% BSA, 1mM DTT) και διατηρούµε τους πυρήνες στους -80oC.  
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Υλικά και Μέθοδοι-Κεφάλαιο 4 

Νουκλεϊκά οξέα  

Ολιγονουκλεοτίδια anti-miDNA  

Συνθέσαµε 11 διαφορετικά ολιγονουκλεοτίδια συµπληρωµατικά για 11 miRNA της ∆ροσόφιλα. 

Οι αλληλουχίες των ολιγονουκλεοτιδίων παρουσιάζονται στην Εικόνα Μ-1. Τα 

ολιγονουκλεοτίδια επαναδιαλύονταν σε απεσταγµένο και απιονισµένο νερό σύµφωνα µε τις 

συγκεντρώσεις που προτείνει η εταιρία (MWG, Germany).  

miR1:         5' UGGAAUGUAAAGAAGUAUGGAG
anti-miDNA-1: 3’ ACCTTACATTTCTTCATACCTC

miR2b:        5’ UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGC
anti-miDNA-2b:3’ ATAGTGTCGGTCGAAACTCCTCG

miR5:         5' AAAGGAACGAUCGUUGUGAUAUG
anti-miDNA-5: 3’ TTTCCTTGCTAGCAACACTATAC

miR4:         5' AUAAAGCUAGACAACCAUUGA
anti-miDNA-4: 3’ TATTTCGATCTGTTGGTAACT 

miR3:         5' UCACUGGGCAAAGUGUGUCUCA
anti-miDNA-3: 3’ AGTGACCCGTTTCACACAGAGT

miR6:         5' UAUCACAGUGGCUGUUCUUUUU
anti-miDNA-6: 3’ ATAGTGTCACCGACAAGAAAAA

miR7:          5' UGGAAGACUAGUGAUUUUGUUGU
anti-miDNA-7:  3’ ACCTTCTGATCACTAAAACAACA

miR8:          5' UAAUACUGUCAGGUAAAGAUGUC
anti-miDNA-8:  3’ ATTATGACAGTCCATTTCTACAG

miR9:          5' UCUUUGGUUAUCUAGCUGUAUGA
anti-miDNA-9:  3’ AGAAACCAATAGATCGACATACT

miR11:         5' CAUCACAGUCUGAGUUCUUGC
anti-miDNA-11: 3’ GTAGTGTCAGACTCAAGAACG

miR13a:        5' UAUCACAGCCAUUUUGACGAGU
anti-miDNA-13a:3’ ATAGTGTCGGTAAAACTGCTCA

miR13a:        5' UAUCACAGCCAUUUUGACGAGU
mut-13a3:      3’ ATAGTGTCAGTAAAAGTGCTCA

 

Εικόνα Μ-1. Οι αλληλουχίες των anti-miDNA. ∆ίνονται οι αλληλουχίες των anti-miDNA (µπλε χαρακτήρες) καθώς 

και η αλληλουχία των miRNA (κόκκινοι χαρακτήρες) που αναγνωρίζουν. Στο ολιγονουκλεοτίδιο mut-13a3 

παρουσιάζονται µε πράσινους χαρακτήρες οι αλλαγές που επηρεάζουν την πρόσδεση του συµπληρωµατικού 

ολιγονουκλεοτιδίου (Κεφ. 2). Με τους κόκκινους και υπογραµµισµένους χαρακτήρες παρουσιάζονται οι αλληλουχίες 

των συνθετικών ολιγο-ριβονουκλεοτιδίων.  

Ολιγονουκλεοτίδια miRNA  

Συνθέσαµε 4 ολιγο-ριβονουλεοτίδια µε αλληλουχία όµοια µε αυτή των miRNA της οικογένειας 

των K-box, miR-2a, 6, 11 και 13b. Οι αλληλουχία των ολιγο-ριβονουκλεοτιδίων παρουσιάζεται 

στην Εικόνα Μ-1 µε τους κόκκινους και υπογραµµισµένους χαρακτήρες.  
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Πλασµίδια έλεγχου της πρόσδεσης του miR-13b 

Ολόκληρη η 3’ UTR περιοχή του γονιδίου CG10222 αποµονώθηκε µε PCR από τον αντίστοιχο 

cDNA κλώνο µε τους εκκινητές που παρουσιάζονται στην Εικόνα Μ-2. Η περιοχή 

υποκλωνοποιήθηκε στις θέσεις περιορισµού XbaI και BamHI στο πλασµίδιο pGL3-Basic 

(Promega, USA) αντικαθιστώντας την αλληλουχία τερµατισµού SV40 (late poly(A)) που 

βρίσκεται µετά το γονίδιο αναφοράς της λουσιφεράσης. Το mRNA αναφοράς µεταγράφονταν 

υπό τον υποκινητή ακτίνης 5C (act 5C) που αποµονώθηκε από το πλασµίδιο Ract-HAdh 

(Swevers et al., 1996).  

CGGGATCCTAATACGACTCACTATAGGGBam-T7  

CCTCTAGAGAAACACTCGTCAAAATGGCTGTGAΕ-13/4-4

CCTCTAGAGAAACTAATCGAAAATAGCCTGGGAAATTGTGCATTGTATTTCΕ-13/4-3

CCTCTAGAGAAACTAATCGAAAATAGCGACACTATTTGTGCATTGTATTTCΕ-13/4-2

CCTCTAGAGAAACTAATCGAAAATAGCCTGTGATATTGTGCATTGTATTTCΕ-13/4-1

Αλληλουχία (5’→3’) Όνοµα

Αγρίου τύπου

Mut-1

Mut-2

Mut-3

 

Εικόνα Μ-2 Αλληλουχίες εκκινητών για το πολλαπλασιασµό της 3’ UTR περιοχής του γονιδίου CG10222. 

Με κόκκινους χαρακτήρες παρουσιάζονται οι αλληλουχίες αναγνώρισης από τα περιοριστικά ένζυµα, µε µπλε 

η περιοχή πρόσδεσης του miR-13a, και υπογραµµίζονται οι αλλαγές που φέρει ο κάθε εκκινητής και 

δηµιουργεί τις αλλαγές στην περιοχή πρόσδεσης όπως αυτές παρουσιάζονται στην Εικόνα 2-9 του δευτέρου 

κεφαλαίου των αποτελεσµάτων. Από τον συνδυασµό των εκκινήτων Ε-13 µε τον Bam-T7 προκύπτουν οι 

παραλλαγές που παρουσιάζονται στην τελευταία στήλη. 

Ενέσεις ολιγονουκλεοτιδίων σε έµβρυα ∆ροσόφιλα 

Οι ένεση των ολιγονουκλεοτιδίων σε έµβρυα ∆ροσόφιλα καθώς και η ανάλυση των φαινοτύπων 

έγιναν ακριβώς όπως παρουσιάζονται στα υλικά και τις µεθόδους του πρώτου κεφαλαίου.  

Μέθοδος ανίχνευσης γονιδίων στόχων miRNA 

Η µέθοδος βασίζεται στην αντίδραση της PCR πάνω σε βιβλιοθήκες cDNA. Για την εφαρµογή 

αυτής της µεθόδου το σύστηµα των εκκινητών που χρησιµοποιούµε κάθε φορά αποτελείτε από 

το ανάλογο ολιγονουκλεοτίδιο anti-miDNA και από έναν εκκινητή που προσδένεται στο φορέα 
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της βιβλιοθήκης. Λόγω της χαµηλής ειδικότητας πρόσδεσης του εκκινητή anti-miDNA, 

χωρίζουµε τους κύκλους της αντίδρασης PCR σε δύο οµάδες µε θερµοκρασίες υβριδοποίησης. 

Στην προκειµένη περίπτωση η µέθοδος εφαρµόστηκε για την ανίχνευση των γονιδίων στόχων 

του miR-13a. Η αντίδραση της PCR πραγµατοποιήθηκε µε ~1µg βιβλιοθήκης cDNA (Brown and 

Kafatos, 1988), σε 20mM Tris pH 8.4, 50mM KCl, 2mM MgCl2 και σύστηµα εκκινητών που 

αποτελούταν από anti-miDNA-13a (5'UAUCACAGCCAUUUUGACGAGU) και έναν εκκινητή που 

αναγνωρίζει τον υποκινητή της πολυµεράσης Τ7 (5’TAATACGACTCACTATAGGG). Η αντίδραση 

εξελίχθηκε για τους πρώτους 10 κύκλους σε θερµοκρασία υβριδοποίησης 350C και για τους 

υπόλοιπους 20 στη θερµοκρασία 500C.  

Τα προϊόντα της αντίδρασης της PCR υποκλωνοποιήθηκαν στον πλασµιδιακό φορέα pGEM-T 

Easy Vector System I (Promega). Μετά την αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας µε 

την µέθοδο της αλκαλικής λύσης (Sambrook et al., 1989), ακολουθούσε πέψη των 

ανασυνδιασµένων πλασµιδίων µε τη περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. Γινότανε επιλογή των 

πλασµιδίων που έφεραν διαφορετικού µεγέθους κοµµάτια τα οποία αλληλουχούνταν µε 

εκκινητή το ολιγονουκλεοτίδιο anti-miDNA-13a.  

∆ιαµόλυνση κυττάρων Schneider 2 (S2) 

Συντήρηση κυττάρων 

∆ιατηρούµε τα κύτταρα σε φιάλη κυτταροκαλλιέργειας στους 250C σε θρεπτικό διάλυµα Shields 

and Sang M3 (Sigma) το οποίο αποτελείται από 10% bovine serum (Gibco), 50mgr/l gentamycin 

(Fluka). 24h πριν την διαµόλυνση των κυττάρων τα µοιράζουµε σε 106 κύτταρα/ml θρεπτικού/ 

πηγάδι σε πλάκα 12 πηγαδιών.  

Προετοιµασία DNA  

Η συνολική ποσότητα DNA για κάθε µετασχηµατισµό σε 106 κύτταρα είναι 2µg (Eastman et al., 

1997). Σε αυτή περιέχονται το πλασµίδιο που θέλουµε να µετασχηµατίσουµε, ένα πλασµίδιο 

αναφοράς που χρησιµοποιούµε πάντα σε σταθερή ποσότητα και ένα αδρανές πλασµίδιο όποτε 

χρειάζεται για να συµπληρώσουµε την ποσότητα του DNA. Στην προκειµένη περίπτωση 

µετασχηµατίζαµε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις των πλασµιδίων έλεγχου πρόσδεσης του 
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miR-13a, δοκιµάσαµε να µετασχηµατίσουµε 1.8µg και 0.45µg. Σε κάθε µετασχηµατισµό 

µεταφέραµε παράλληλα σε συγκέντρωση 1/10 της συνολικής ποσότητας DNA (0.2µg) του 

πλασµιδίου αναφοράς που εκφράζει τη πρωτεΐνη αναφοράς LacZ. Το πλασµίδια αναφοράς το 

χρησιµοποιούµε πάντα και σε σταθερή ποσότητα ανά µετασχηµατισµό προκειµένου να 

µπορούµε να συγκρίνουµε διαφορετικά γεγονότα µετασχηµατισµού (normalization). 

Συµπληρώναµε την ποσότητα του DNA όπου χρειαζόταν µε πλασµίδιο pBluescript-SK 

(Stratagene).  

Μετασχηµατισµός-Μέθοδος CaCl2 

Ο µετασχηµατισµός των κυττάρων γινότανε µε την µέθοδο του CaCl2. Ο συνολικός όγκος του 

διαλύµατος του DNA δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του όγκου των κύτταρων, στην προκειµένη 

περίπτωση τα 0.1ml. Στο µείγµα του DNA προσθέτουµε CaCl2 σε τελική συγκέντρωση 0.25 Μ και 

τελικό όγκο 0.05ml. Κατόπιν προσθέτουµε στάγδην 0.05ml 2xHBS (280mM NaCl, 10mM KCl, 

1.5mM Na2HPO4, 50mM HEPES, ρυθµίζουµε το pH του διαλύµατος στο 7.05-7.10 µε 1Μ NaOH) 

αναδεύουµε καλά και περιµένουµε 20min πριν µεταφέρουµε το µίγµα στα κύτταρα. 

Μεταφέρουµε το µείγµα στα κύτταρα αναδεύοντας παράλληλα την πλάκα µε τα πηγάδια. 

Επωάζουµε τα κύτταρα για 36h στους 250C.  

Λύση κυττάρων 

36h µετά το µετασχηµατισµό συλλέγουµε τα κύτταρα µε φυγοκέντρηση στις 1500 στροφές/min 

και τα πλένουµε δύο φορές µε 1x PBS. Μετά τα πλυσίµατα επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε 0.1ml 

διάλυµα λύσης (25mM HEPES pH 7.9, 300mM NaCl, 1mM EDTA, 0.1% NP-40) και τα 

µεταφέρουµε σε πάγο. Λύουµε τα κύτταρα µε τη διαδικασία ψύξης-θέρµανσης, τοποθετούµε το 

διάλυµα των κύτταρων από το υγρό άζωτο σε υδατόλουτρο των 370C για τρεις φορές. 

Φυγοκεντρούµε το µείγµα των κυττάρων για 5min στους 40C και συλλέγουµε το υπερκείµενο.  

Μέτρηση ενεργότητας LacZ 

Η µονάδες ενεργότητας της LacZ µας δίνουν µία πρώτη ένδειξη της αποτελεσµατικότητας του 

µετασχηµατισµού και επιπλέον τις χρησιµοποιούµε για να µπορούµε να συγκρίνουµε δύο 

γεγονότα διαµόλυνσης. Σε 0.02ml µείγµατος των λυµένων κυττάρων προσθέτουµε 0.3ml 

διαλύµατος Lac-Z (60mM Na2HPO4, 40mM NaH2PO4, 10mM KCl, 1mM MgSO4, 0.27% β-
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mercaptoethanol) και 0.06ml ONPG 4mg/ml (Sigma). Αναδεύουµε καλά και τοποθετούµε τα 

δείγµατα στους 370C. Σταµατάµε την αντίδραση όλων το δειγµάτων στον ίδιο χρόνο µε 0.5ml 

1Μ Na2CO3 όταν αυτά έχουν αποκτήσει κίτρινο χρώµα. Φωτοµετρούµε το κάθε δείγµα στα 

420nm. Προκειµένου να µπορούµε να συγκρίνουµε κάθε γεγονός µετασχηµατισµού διαιρούµε 

τη µικρότερη µέτρηση του φωτοµέτρου µε τις υπόλοιπες και έχουµε έτσι ένα συντελεστή για 

κάθε µετασχηµατισµό.  

Μέτρηση ενεργότητας λουσιφεράσης  

Προκειµένου να µετρήσουµε την ενεργότητα της λουσιφεράσης χρειάζεται να υπάρχει το 

υπόστρωµα του ενζύµου και ειδικό όργανο µέτρησης φωτός (Lumenometer). Σε 0.02ml 

διαλύµατος λύσης προσθέτουµε 0.03ml υποστρώµατος (Promega) αµέσως πριν τοποθετήσουµε 

το σωληνάκι στο όργανο µέτρησης. Καταγράφουµε τις µονάδες κάθε δείγµατος και τις 

διαιρούµε µε το συντελεστή που προέκυψε για το ίδιο δείγµα µετά την µέτρηση της ενεργότητας 

της Lac-Z.  
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Αποτελέσµατα   

Κεφάλαιο 1 

Ανάλυση της ικανότητας συνθετικών µικρών παρεµβαλλόµενων RNA 

(siRNA) να επάγουν παρεµβολή µέσω RNA (PTGS/RNAi) σε έµβρυα 

Drosophila melanogaster 
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Εισαγωγή  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το δίκλωνο RNA (dsRNA) µπορεί να επάγει το φαινόµενο της RNA 

παρεµβολής (RNAi) σε όσους οργανισµούς και αν έχει µελετηθεί. Η πρώτη απόδειξη ήρθε από 

πειράµατα στον Caenorhabditis elegans από τους (Fire et al., 1998) παράλληλα επιβεβαιώθηκε στο 

µύκητα Neurospora crassa (Cogoni and Macino, 1997), στην Drosophila melanogaster (Kennerdell 

and Carthew, 1998) και στα φυτά (Waterhouse et al., 1998), όπου σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή 

dsRNA οδηγούσε στην αποικοδόµηση όλων των οµόλογων RNA.  

Ο µοριακός δείκτης του φαινοµένου της PTGS/RNAi είναι κοινός για όλους τους οργανισµούς 

στους οποίους έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο, και αφορά τα προϊόντα της αποικοδόµησης των 

dsRNA. Τα χαρακτηριστικά προϊόντα αποικοδόµησης των dsRNA σαν αποτέλεσµα επαγωγής 

PTGS/RNAi παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στα φυτά (Hamilton and Baulcombe, 1999), 

ονοµάστηκαν µικρά παρεµβαλλόµενα RNA (short interfering RNA, siRNA) (Elbashir et al., 

2001a) και έκτοτε αποτελούν το σήµα κατατεθέν της PTGS/RNAi.  
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Εικόνα 1-1. Χαρακτηριστική δοµή των siRNA. Παρουσιάζονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τυπικού 

προϊόντος πέψης siRNA, η 5’ φωσφορική οµάδα και τα δύο 3’ προεξέχοντα νουκλεοτίδια. 

Τα siRNA έχουν µέγεθος 21-24 nt, είναι δίκλωνα και έχουν τη χαρακτηριστική µορφή των 

προϊόντων δράσης των ενζύµων RNασης τύπου ΙΙΙ (RNaseIII). Ένα τυπικό προϊόν 

αποικοδόµησης RNaseΙΙΙ είναι δίκλωνο, έχει δύο προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3’ άκρο και µία 

φωσφορική οµάδα στο 5’ άκρο τους (Εικόνα 1-1).  

Ο βασικός µας σκοπός ήταν να αναλύσουµε την ικανότητα συνθετικών siRNA να επάγουν 

PTGS/RNAi in vivo σε έµβρυα ∆ροσόφιλα. Λαµβάνωντας υπόψιν µας προηγούµενες 

παρατηρήσεις που έγιναν σε κυτταρικά εκχυλίσµατα ∆ροσόφιλα (Zamore et al., 2000) και είχε 

δειχθεί ότι είναι δυνατή η επαγωγή PTGS/RNAi φαινόµενων µε την παρουσία siRNA. 
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Επιπλέον επιδιώξαµε να αναλύσουµε τον ρόλο των βασικών χαρακτηριστικών της δοµής και 

της αλληλουχίας των siRNA στην ικανότητα τους να επάγουν PTGS/RNAi in vivo. 

Αποτελέσµατα 

Επαγωγή PTGS/RNAi µε dsRNA και siRNA  

Σαν γονίδιο στόχο επιλέξαµε το Notch (N) για δύο λόγους, πρώτον γιατί εκφράζεται 

οµοιόµορφα σε ολόκληρο το έµβρυο της ∆ροσόφιλα στα αρχικά στάδια της εµβρυογένεσης και 

δηµιουργεί έναν χαρακτηριστικό εύκολα διακριτό φαινότυπο (Εικόνα 1- 2) (Lehman et al., 

1983). ∆εύτερον επιλέξαµε το Ν για την εκφραστικότητα του φαινοτύπου, που απεικονίζει το 

ποσοστό καταστολής του γονιδίου, όσο περισσότερα µόρια RNA αποικοδοµούνται τόσο 

ισχυρότερος εµφανίζεται ο φαινότυπος (Εικόνα 1- 2). 

Οι φαινότυποι που παρατηρούνται κατά την καταστολή του Ν οφείλονται στην διαταραχή της 

πλευρικής αναστολής κατά τον καθορισµό των νευροβλαστών. Μια διαδικασία κατά την οποία 

τα πρόδροµα νευροβλαστικά κύτταρα παρεµποδίζουν τα γειτονικά τους να µετατραπούν σε 

νευροβλάστες. Το σήµα καταστολής λαµβάνεται από τα γειτονικά κύτταρα µέσω του Ν και τα 

οδηγεί να µετατραπούν σε πρόδροµα δερµατικά κύτταρα. Καταστολή της πλευρικής αναστολής 

οδηγεί στην δηµιουργία πολλών νευροβλαστών σε βάρος των δερµατικών κυττάρων. Συνεπώς 

σε περιπτώσεις καταστολής του Ν δεν σχηµατίζονται πρόδροµα δερµατικά κύτταρα και κατά 

συνέπεια δε σχηµατίζεται δερµατίδιο.  

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν η πρώτη φορά που γινόταν προσπάθεια καταστολής του Ν 

µέσω PTGS/RNAi έπρεπε αρχικά να ελέγξουµε τα όρια του συστήµατος µας και το εύρος των 

φαινοτύπων που θα προέκυπταν, γι’ αυτό το σκοπό πραγµατοποιήθηκαν µία σειρά πιλοτικών 

πειραµάτων. 

Μόρια dsRNA µεγέθους 985 bp οµόλογα για µία περιοχή του γονιδίου Ν παρασκευάστηκαν µε 

in vitro µεταγραφή και µικροενέθηκαν σε έµβρυα ∆ροσόφιλα (βλ. υλικά και µεθόδους), στη 

συγκέντρωση των 5µΜ (Kennerdell and Carthew, 1998) και 1.65µΜ. Παρατηρήθηκαν 

χαρακτηριστικοί φαινότυποι καταστολής του Ν (Εικόνα 1-3) στο 95% των εµβρύων που 

µικροενέθηκαν µε το δείγµα υψηλής συγκέντρωσης ενώ η διεισδυτικότητα του φαινοτύπου 

έπεσε στο 55% όταν ενέθηκε το τρεις φορές αραιότερο δείγµα (Πίνακας 1, α). Σε κάθε περίπτωση 



 

 63

το ποσοστό των εµβρύων που παρουσίαζαν την ισχυρότερη µορφή του φαινοτύπου (Εικόνα 1-3, 

f-g) ήταν υψηλό.  

 

Εικόνα 1- 2. Σχηµατική αναπαράσταση του εύρους των φαινοτύπων σε Ν µεταλλαγές. Α. Αγρίου τύπου 

έµβρυο, ορίζονται οι άξονες του εµβρύου, στην πρόσθια περιοχή διακρίνονται οι στοµατικές δοµές, στην 

κοιλιακή χώρα οι ζώνες οδοντιδίων και στο οπίσθιο ραχιαίο άκρο οι αναπνευστήρες. Β. Η ισχύς του 

φαινοτύπου καθορίζεται από το ποσοστό του δερµατιδίου του εµβρύου που απουσιάζει, ο ασθενής 

φαινότυπος διακρίνεται κυρίως ως τρύπες στο οπίσθιο κοιλιακό τµήµα του εµβρύου και όσο πιο ισχυρός είναι 

ο φαινότυπος εξαφανίζονται αρχικά οι δοµές της κοιλιακής περιοχής και η έλλειψη «εξαπλώνεται» από την 

κοιλιακή περιοχή προς την πρόσθια και την ραχιαία, οι αναπνευστήρες δεν επηρεάζονται ακόµα και στις 

ισχυρότερες µορφές του φαινοτύπου. 

Συνθετικά siRNA οµόλογα για το Ν RNA (βλ. Υλικά και Μεθόδους) ενέθηκαν σε έµβρυα 

∆ροσόφιλα στη συγκέντρωση των 100µΜ, η οποία σε pg ανά έµβρυο αντιστοιχεί περίπου στην 

ίδια ποσότητα µε το µεγαλύτερο µόριο. Η δοµή των συνθετικών siRNA ήταν όµοια µε αυτή που 

χαρακτηρίζει ένα τυπικό προϊόν πέψης από RNaseΙΙI. Η διεισδυτικότητα και η εκφραστικότητα 

του φαινοτύπου για την υψηλή συγκέντρωση ήταν η ίδια µε αυτή που παρατηρήθηκε για το 

µεγαλύτερο µόριο, ενώ στη χαµηλότερη συγκέντρωση παρουσίαζε λίγο υψηλότερη 

διεισδυτικότητα (Πίνακας 1β).  
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1189--123---χωρίς
µικροένεση(λ)

3070--216---ρυθµιστικό
διάλυµα(κ)

1459+27301135100ssDNA/asDNA(ι)

3948++23309140100ssRNA/asDNA(Θ)

1768++15302140100ssDNA/asRNA(η)

1870+1228270100αντικωδική
αλυσίδα(ζ)

2970+124270100κωδική αλυσίδα(ε)

2946++252131410

119++++80322140100
siRNA, 3' τυφλά

άκρα(δ)

233+++++65287140100siRNA, 5'OH(γ)

916++++752781410

53+++++92334140100
siRNA, 5'p(β)

639++++551171101,65

32+++++953843305
Notch dsRNA, 985ntdsRNA(α)

Εκφραστικότητα
φαινοτύπου6

∆ιεισδυτικότητα
Φαινοτύπου (%)

Βιωσιµότητα7 /Μη
ειδικοί φαινότυποι8 (%)

Φαινότυποι N

Αριθµός
Εµβρύων5

Συγκέντρωση3

/ Ποσότητα4

∆είγµατος
(µΜ / pg)

∆οµή RNA µορίων που
µικροενέθηκαν2

Περιγραφή
δείγµατος1α/α

Πίνακας 1. Τα µόρια RNA που ενέθηκαν και η ικανότητα τους να επάγουνΝ φαινοτύπους

5’ pACAAUGCUGCCUGCCACUACGA  
 ׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀    
  GUUGUUACGACGGACGGUGAUGp 5’

5’HO-ACAAUGCUGCCUGCCACUACGA 
 ׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀     
   GUUGUUACGACGGACGGUGAUG-OH 5’

5’ pACAAUGCUGCCUGCCACUACGA 
 ׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀    
    UGUUACGACGGACGGUGAUGCUp 5’

5’ pACAATGCTGCCTGCCACTACGA 
 ׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀    
  GUUGUUACGACGGACGGUGAUGp 5’

5’ pACAAUGCUGCCUGCCACUACGA 

5’ pGUAGUGGCAGGCAGCAUUGUUG 

5’ pACAAUGCUGCCUGCCACUACGA 
  ׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀    
  GTTGTTACGACGGACGGTGATGp 5’

5’ pACAATGCTGCCTGCCACTACGA 
 ׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀׀    
  GTTGTTACGACGGACGGTGATGp 5’

 

1Σύντοµη περιγραφή των µορίων που µικροενέθηκαν 

2Η αλληλουχία και η δοµή των συνθετικών siRNA, τα δεοξυ-ολιγονουκλεοτίδια παρουσιάζονται µε πλάγιους χαρακτήρες, η 

κωδική αλυσίδα είναι σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται είναι η από πάνω.  

3∆ίνεται η συγκέντρωση των δειγµάτων που µικροενέθηκαν 

4Η ποσότητα υπολογίστηκε µε δεδοµένο ότι µικροενείονται κατά µέσο όρο 100pl δείγµατος ανά έµβρυο 

5Ο αριθµός των εµβρύων που µικροενέθηκαν σε κάθε περίπτωση 

6Αντικακτροπίζει το ποσοστό των ισχυρών ή ασθενών Ν φαινοτύπων (Εικόνα 2g-h)όπου παρατηρήθηκαν σε κάθε δείγµα, 

+++++: αποκλειστικά ισχυροί φαινότυποι (g,h) , ++++: κυρίως ισχυροί φαινότυποι, ++: κυρίως ενδιάµεσοι φαινότυποι (d-f), +: 

κυρίως ασθενείς (c) έως ενδιάµεσοι φαινότυποι.  

7Το ποσοστό των εµβρύων που εκκολάφθηκαν η παρουσιάζουν αγρίου τύπου φαινότυπο 

8Ένα ποσοστό των εµβρύων εµφανίζουν παραµορφώσεις στην επιδερµίδα τους (εικόνα 2b) οι οποίες δεν οφείλονται στην 

καταστολή του Ν και παρουσιάζονται ακόµα και στα έµβρυα που µικροενέθηκαν µε ρυθµιστικό διάλυµα ή δεν έχουν υποστεί 

καµία δοκιµασία. Παρατηρείται το ποσοστό των εµβρύων που εµφανίζουν µη ειδικούς φαινοτύπους να είναι υψηλό στα 

δείγµατα όπου οι ειδικοί φαινότυποι παρατηρούνται σε χαµηλό ποσοστό αυτό συµβαίνει γιατί η καταστολή του Ν που προκαλεί 

εξάλειψη της επιδερµίδας υπερκαλύπτει αυτούς τους φαινοτύπους.  
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Εικόνα 1-3. Το εύρος τον φαινοτύπων που 

παρατηρήθηκαν µετά από την επαγωγή 

PTGS/RNAi. Το πρόσθιο µέρος των εµβρύων 

είναι πάντα προς τα αριστερά. Α. Αγρίου 

τύπου έµβρυο, διακρίνονται οι δοµές του 

στόµατος και οι 8 παράλληλες ζώνες 

οδοντιδίων. B. Παράδειγµα εµβρύου µε 

φαινότυπο που δεν σχετίζεται µε την έλλειψη 

του Ν απουσιάζουν όλες οι πρόσθιες δοµές. C. 

Ασθενής φαινότυπος, D-H. Παραδείγµατα 

ενδιάµεσων (D) έως πολύ ισχυρών φαινοτύπων 

(G-H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαλήθευση της εξειδίκευσης της δράσης των siRNA  

∆εδοµένου του ότι δεν υπήρχε προηγούµενη βιβλιογραφική αναφορά για την επαγωγή in vivo 

PTGS/RNAi από συνθετικά siRNA, πριν προχωρήσουµε στην περαιτέρω ανάλυση της δοµής 

τους θεωρήθηκε σκόπιµο να επιβεβαιώσουµε την εξειδίκευση της δράσης τους. Για το σκοπό 

αυτό µικροενέσαµε σε έµβρυα ∆ροσόφιλας συνθετικά siRNA οµόλογα για το γονίδιο hedgehog 

(hh). Ο φαινότυπος που περιµέναµε στην προκειµένη περίπτωση σαν αποτέλεσµα της 

αποµάκρυνσης του hh παρουσιάζεται σχηµατικά στην Εικόνα 1- 4A, ουσιαστικά παρατηρείται 

συσσώρευση των ζωνών οδοντιδίων στην οπίσθια περιοχή του εµβρύου, λόγω εξάλειψης των 

ενδιάµεσων γυµνών περιοχών σαν αποτέλεσµα της καταστολής του hh. Από τα 268 έµβρυα που 

µικροενέθηκαν µε συνθετικά siRNA σε συγκέντρωση 100µΜ το 88% παρουσίασαν το 

χαρακτηριστικό hh φαινότυπο (Εικόνα 4B). Όπως και στην περίπτωση του Ν οι φαινότυποι 

αντιστοιχούν σε πλήρη σίγηση του hh.   
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A. B.

Αγρίου τύπου

Hedgehog
Φαινότυπος

 

Εικόνα 1- 4. Hedgehog φαινότυποι. Α. Σχηµατική αναπαράσταση ενός αγρίου τύπου εµβρύου και ενός µε hh 

φαινότυπο, οι κενές περιοχές του δερµατιδίου εξαλείφονται λόγο έλλειψης του hh. Β. Φωτογραφίες 

µικροσκοπίου εµβρύων που παρουσιάζουν hh φαινότυπο, (Α) αγρίου τύπου, (Β-C) hh φαινότυποι. 

Αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών της δοµής των siRNA  

∆εδοµένης της εξειδίκευσης των siRNA και της αποτελεσµατικότητας τους, θελήσαµε να 

µελετήσουµε τη σηµασία της δοµής τους σε σχέση µε την δράση τους. Για το σκοπό αυτό 

κατασκευάστηκαν συνθετικά siRNA όµοια µε το αρχικό, στα οποία όµως απουσίαζε η 

φωσφορική οµάδα από το 5’ άκρο ή τα δύο προεξέχοντα νουκλεοτίδια από το 3’ άκρο. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (γ, δ), παρατηρούµε ότι στη περίπτωση που 

λείπει η φωσφορική οµάδα υπάρχει σηµαντική µείωση της διεισδυτικότητας του φαινοτύπου 

ακόµα και στην υψηλή συγκέντρωση (100 µΜ), αλλά όχι της εκφραστικότητας του σε σχέση µε 

την τυπική κασέτα. Το αντίθετο παρατηρήθηκε όταν µικροενέσαµε την κασέτα που είχε τυφλά 

άκρα, παρόλο που η διεισδυτικότητα του φαινοτύπου παρέµεινε σχετικά υψηλή, η 

εκφραστικότητα του ήταν χαµηλότερη.  

RNA / DNA υβρίδια και µονόκλωνα ολιγονουκλεοτίδια  

Με τα µέχρι σήµερα δεδοµένα δεν έχει ακόµα ξεκαθαριστεί ο ρόλος και των δύο αλυσίδων των 

siRNA. Το πιο πιθανό µοντέλο είναι ότι η αντικωδική αλυσίδα ενσωµατώνεται στο RISC και 

µέσω της συµπληρωµατικότητας των βάσεων γίνεται αναγνώριση του RNA στόχου. Πάντως 
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είναι σίγουρο ότι χρειάζονται και οι δύο αλυσίδες για να επαχθεί το φαινόµενο της 

PTGS/RNAi, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι όταν ενέσαµε κάθε µία αλυσίδα χωριστά 

παρατηρήσαµε ότι καµία από τις δύο δεν ήταν ενεργή (Πίνακας 1 ε,ζ). Η οριακή 

διεισδυτικότητα που παρουσιάζει η αντικωδική αλυσίδα οφείλεται πιθανότατα σε παρεµπόδιση 

λόγω της συµπληρωµατικότητας των βάσεων και όχι λόγω επαγωγής της PTGS/RNAi. 

Η αντικατάσταση µιας εκ’ των δύο αλυσίδων µε DNA ολιγονουκλεοτίδια, κατασκευάζοντας 

έτσι υβριδικά (DNA/RNA) siRNA επηρέασε σηµαντικά την απόδοση της κασέτας. Είτε 

αντικαθιστούσαµε την κωδική είτε την αντικωδική αλυσίδα, σε κάθε περίπτωση παρατηρήσαµε 

σηµαντική πτώση της διεισδυτικότητας και της εκφραστικότητας του φαινοτύπου (Πίνακας 1 

η,θ). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι siRNA ανάλογο που αποτελούνταν αποκλειστικά 

από δεοξυ-ριβονουκλεοτίδια ήταν µερικώς λειτουργικό. Το 27% των εµβρύων που ελέχθησαν 

παρουσίασαν την ηπιότερη µορφή του φαινοτύπου (Πίνακας 1 ι, Εικόνα 1-3C). 

 

 

Εικόνα 1-5. Αλλαγές στο κέντρο των 

siRNA. Με µαύρους χαρακτήρες 

παρουσιάζονται νουκλεοτίδια που υπήρχαν 

στο κέντρο της αρχικής κασέτας και µε 

κόκκινους οι αλλαγές που έγιναν. Α. siR-

mut-1, η αλλαγή έγινε ταυτόχρονα και στις 

δύο αλυσίδες, siR-mut-2/3, µεταλλαγή στην 

κωδική και αντικωδική αλυσίδα αντίστοιχα. 

Β. siR-mut-4, διπλή αλλαγή στην αντικωδική 

αλυσίδα. (NoR63: κωδική αλυσίδα, 

NoR61/67: αντικωδική αλυσίδα) 

 
 
 
 

 

 

U
|
A

siR-mut-1

C

A

siR-mut-3

U
:
G

siR-mut-2

NoR63: 5NoR63: 5’’ pACAAUGCUGpACAAUGCUG CUGCCACUAGACUGCCACUAGA
|||||||||   |||||||||||||||||||   ||||||||||

NoR61:NoR61: GUUGUUACGAC   GUUGUUACGAC   GACGGUGAUGpGACGGUGAUGp 5’

C
|
G

A.

NoR63: 5NoR63: 5’’ pACAAUGCUGpACAAUGCUG UGCCACUACGAUGCCACUACGA
||||||||| ||||||||| ||||||||||||||||||

NoR67:NoR67: GUUGUUACGAC GUUGUUACGAC ACGGUGAUGpACGGUGAUGp 5’

C C

A A

siR-mut-4

B.
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Αλλαγές στο κέντρο της αλληλουχίας των siRNA  

Σύµφωνα µε τα µοντέλα που περιγράφουν το µονοπάτι της PTGS/RNAi µετά την 

αναγνώριση του RNA στόχου από τη RISC µέσω των siRNA, το ένζυµο του συµπλόκου που 

είναι υπεύθυνο για την κατάλυση του σπασίµατος της αλυσίδας του RNA στόχου, κόβει στο 

κέντρο της περιοχής αναγνώρισης των siRNA. Προκειµένου να διερευνήσουµε αυτά τα 

δεδοµένα µικροενέθηκαν σε έµβρυα ∆ροσόφιλα, συνθετικά siRNA τα οποία φέρουν αλλαγές, 

που επηρεάζουν την υβριδοποίηση τους µε το RNA στόχο, στο κέντρο της κασέτας (Εικόνα 1-

5Α).  

Στην κασέτα siR-mut-1 αντικαταστάθηκε το κεντρικό (G:C) ζευγάρι βάσεων από A:U, αυτή η 

αλλαγή διατηρεί την συνολική δοµή της συνθετικής κασέτας αλλά δηµιουργείται µια 

ασυνέχεια της συµπληρωµατικότητας µε το RNA στόχο. Στις κασέτες siR-mut-2 και siR-mut-3 

η κωδική και αντικωδική αλυσίδα έχουν αλλαχθεί αντιστοίχως. Σε καµία περίπτωση δεν 

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της διεισδυτικότητας και της εκφραστικότητας του 

φαινοτύπου ειδικά στην υψηλή συγκέντρωση των 100µΜ (Πίνακας 2). ∆ραµατική πτώση της 

απόδοσης της κασέτας παρατηρήθηκε µόνο µε την κασέτα siR-mut-4 (Πίνακας 2) όπου φέρει 

µία διπλή αλλαγή στο κέντρο της αντικωδικής αλυσίδας (Εικόνα 1-5Β).  

686+82971410

3049++21237140100
siR-mut-4

16+++++93245140100siR-mut-3

012+++++88186140100siR-mut-2

916++++752781410

53+++++92334140100
siR-mut-1

641++532611410

019+++++81251140100
siR-wt

Εκφραστικότητα
φαινοτύπου5

∆ιεισδυτικότητα
Φαινοτύπου (%)

Βιωσιµότητα/
Μη ειδικοί
φαινότυποι

(%)

Φαινότυποι N

Αριθµός
Εµβρύων

Συγκέντρωση/ 
Ποσότητα ∆είγµατος

(µΜ /  pg)

Συνθετικά
siRNA

Πίνακας 2. Συνθετικά siRNA µε κεντρικές αλλαγές και η ικανότητα να επάγουν RNAi 
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Εναλλακτικές µορφές των 3’ άκρων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα τυπικό προϊόν κατάλυσης dsRNA από RNaseΙΙΙ ένζυµα 

χαρακτηρίζεται από το µέγεθος του (21 bp), µία φωσφορική οµάδα στο 5΄άκρο κάθε αλυσίδας 

και από δύο προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3΄ άκρο. Επόµενο βήµα στην ανάλυση των 

στοιχείων της δοµής ενός siRNA ήταν να διερευνήσουµε την σηµασία της δοµής των δύο 

αυτών νουκλεοτιδίων. Με βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Πίνακα 1 (δ) η 

κασέτα που έχει τυφλά άκρα παρουσιάζει µειωµένη απόδοση.  

Παρόλο που τα συνθετικά siRNA είναι πολύ αποτελεσµατικά έχουν ένα βασικό µειονέκτηµα 

το υψηλό κόστος σύνθεσης τους. Το κόστος µειώνεται σηµαντικά αν κατά την διαδικασία της 

σύνθεσης τα δύο 3’ προεξέχοντα νουκλεοτίδια αντικατασταθούν µε δεοξυ-νουκλεοτίδια. 

Επόµενος στόχος µας ήταν να διερευνήσουµε κατά πόσο τα συνθετικά siRNA των οποίων τα 

3’ προεξέχοντα άκρα αποτελούνται από δεοξυ-νουκλεοτίδια, είναι εξίσου αποτελεσµατικά, σε 

σύγκριση µε αυτά που αποτελούνται αποκλειστικά από ριβονουκλεοτιδια.  

NoR63: 5NoR63: 5’’ pACAAUGCUGCCUGCCACUACpACAAUGCUGCCUGCCACUAC GAGA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

NoR61:  NoR61:  GUGU UGUUACGACGGACGGUGAUGpUGUUACGACGGACGGUGAUGp 5’

dGdA

TT

dGT

TT

AU

(R63GA)

(R63TT)

(R61A)

(R63TT)

(R61GT)

 

Εικόνα 1-6. Παραλλαγές των 3’ ακρών των siRNA. Με µαύρους χαρακτήρες παρουσιάζεται η αρχική 

κασέτα και µε κόκκινους οι παραλλαγές των άκρων, στις παρενθέσεις παρουσιάζονται οι ονοµασίες των 

ολιγονουκλεοτιδίων που προκύπτουν µετά από κάθε αλλαγή 

Οι κασέτες που δοκιµάστηκαν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες αυτές που αποτελούνται 

εξολοκλήρου από ριβο-νουκλεοτίδια, αυτές όπου το 3’ άκρο αποτελείται από τα αντίστοιχα 

δεοξυ-νουκλεοτίδια και τέλος αυτές οι οποίες µιµούνται το αρχικό σχέδιο, όπως περιγράφεται 

από τους (Elbashir et al., 2001) και άλλους, όπου τα δυο 3’ νουκλεοτίδια είναι θυµίνη (ΤΤ) 

ανεξαρτήτως της αλληλουχίας του RNA στόχου (Εικόνα 1-6). Όλες οι κασέτες δοκιµάστηκαν 

σε δύο συγκεντρώσεις στα 100µΜ και στα 10µΜ (ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 1µΜ 
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και 0.1µΜ ανά έµβρυο) και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 1-7 (κεντρική 

διαγώνιος). Ελέγχθηκαν επίσης και όλοι οι συνδυασµοί των µεικτών ολιγονουκλεοτιδίων µε 

αυτά που αποτελούνται εξολοκλήρου από ριβο-νουκλεοτίδια (Εικόνα 1-7). 

Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1-7 παρατηρούµε ότι στην υψηλή 

συγκέντρωση όλες οι κασέτες είναι αρκετά αποδοτικές. Η εικόνα διαφοροποιείται στην 

χαµηλή συγκέντρωση. Σε κάθε περίπτωση όµως τα siRNA που αποτελούνται αποκλειστικά 

από ριβο-νουκλεοτίδια είναι γενικά ποιο αποδοτικά ενώ η χαµηλότερη απόδοση 

παρατηρήθηκε στα siRNA όπου το 3΄άκρο είναι ΤΤ. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το 

γεγονός ότι οι µεικτές κασέτες όπου η κωδική αλυσίδα αποτελείται από ριβο-νουκλεοτίδια 

εµφανίζουν γενικά υψηλότερη απόδοση χωρίς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο 

συγκεντρώσεων που ελέχθησαν, σε σχέση µε τις κασέτες που έχουν τον αντίστροφο 

συνδυασµό. 

κωδική

αντικωδική

R61A

R63TTR63GAR63

65 %
++++

81 %
+++++

60 %
++++

67 %
+++++

81 %
+++++

61 %
++++

97 %
+++++

100µM

64 %
++++

10µM

70 %
++++

90 %
+++++

85 %
+++++

100µM

48 %
+++

10µM

24 %
+++

91 %
+++++

75 %
+++++

100µM

36 %
+++

10µM

R61

R61GT

R61TT

 

Εικόνα 1-7. Συνδυασµοί των ολογονουκλεοτιδίων µε αλλαγές στο 3’ άκρο. Στον οριζόντιο άξονα 

παρουσιάζονται οι κωδικές αλυσίδες και στον κάθετο οι αντικωδικές, τα ονόµατα των ολιγονουκλεοτιδίων 

και οι αλλαγές που αντιστοιχούν παρουσιάζονται στην Εικόνα 1-6 
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Λειτουργούν τα siRNA ως εκκινητές για την RdRp;  

Το τι επάγει το µονοπάτι της PTGS/RNAi αποτελεί ένα από τα ερωτήµατα που δεν έχουν 

απαντηθεί ακόµα. Γνωρίζουµε ότι εσκεµµένη εισαγωγή dsRNA σε φυτά και ζώα µπορεί να 

επάγει PTGS/RNAi, τι γίνεται όµως φυσιολογικά µέσα στα κύτταρα; Πως παράγεται το 

dsRNA για να επαχθεί PTGS/RNAi; Έχει προταθεί ότι σε κυτταρικά εκχυλίσµατα δροσόφιλα 

η κυτταροπλασµατική RNA-εξαρτώµενη-RNA-πολυµεράση χρησιµοποιεί ως εκκινητές τα 

siRNA και συνθέτει την αντικωδική αλυσίδα του RNA στόχου (Lipardi et al., 2001). 

Προκειµένου να µελετήσουµε αν αυτή η θεωρεία ισχύει και in vivo, συνθέσαµε µία κασέτα η 

οποία αποτελείται αποκλειστικά από ριβο-νουκλεοτίδια αλλά το τελευταίο νουκλεοτίδιο στο 

3’ άκρο δεν υβριδοποιείται µε το RNA στόχο. Αν ισχύει η υπόθεση του πολυµερισµού από την 

RdRp βάσει της αρχής που ισχύει για όλες τις πολυµεράσες, όπου επιµηκύνουν την αλυσίδα 

από το 3’ άκρο, τότε αυτή η κασέτα θα πρέπει να έχει πολύ χαµηλή απόδοση. Η συγκεκριµένη 

κατασκευή παρουσίασε µειωµένη απόδοση αλλά όχι σε επίπεδα που να δικαιολογεί το ρόλο 

των siRNA σαν εκκινητές (Εικόνα 1-7).  

Επαγωγή PTGS/RNAi µε dsRNA µετά από πέψη µε RNase ΙΙΙ  

Αρχικά οι RNases τύπου ΙΙΙ είχαν χαρακτηριστεί και αποµονωθεί από βακτήρια, πολύ 

νωρίτερα από την εποχή που χαρακτηρίστηκαν στους ανώτερους οργανισµούς (Nicholson, 

1999). Η εµπλοκή τους στο µονοπάτι της PTGS/RNAi ξεκίνησε από τότε που µια πρωτεΐνη 

τύπου RNaseIII ανακαλύφθηκε από τους (Bernstein et al., 2001) στη δροσόφιλα και 

ονοµάστηκε Dicer. Λόγου του υψηλού κόστους σύνθεσης µιας siRNA κασέτας αποφασίσαµε 

να δοκιµάσουµε αν dsRNA το οποίο έχουµε επεξεργαστεί in vitro µε τη βακτηριακή RNaseIII 

µπορεί να επάγει PTGS/RNAi in vivo σε έµβρυα ∆ροσόφιλας και καινοραβδίτη.  

Έγινε πέψη µε RNaseΙΙΙ σε 5µΜ και 1,65µΜ του dsRNA οµόλογο για το Ν, όµοιο µε αυτό που 

χρησιµοποιήθηκε στα πιλοτικά πειράµατα. Τα προϊόντα που προέκυψαν από αυτές τις 

αντιδράσεις παρουσιάζονται στην Εικόνα 1- 8, το µέγεθος του µεγαλύτερου ποσοστού των 

προϊόντων της πέψης όπως φαίνεται καλύτερα στο πήκτωµα πολυακρυλαµιδιού εκτείνεται 

από τα 17-25nt (Elbashir et al., 2001b). Τα προϊόντα της πέψης µικροενέθηκαν σε έµβρυα 

∆ροσόφιλα και ελέχθησαν οι φαινότυποι τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
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Εικόνα 1- 8. Προϊόντα in vitro αποικοδόµισης dsRNA από βακτηριακή οµόλογη RNaseΙΙΙ. Α. ανάλυση σε 

πήκτωµα αγαρόζης όπου διακρίνεται το dsRNA πριν και µετά την πέψη. Β. ανάλυση σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδίου των προϊόντων της πέψης ραδιοσηµασµένου dsRNA, ως δείκτες µοριακού µεγέθους 

(Μ.Μ.Μ.) χρησιµοποιήθηκαν ραδιοσηµασµένα DNA και RNA ολιγονουκλεοτίδια διαφόρων µεγεθών.  

Προκειµένου να αποδείξουµε ότι η τεχνική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

καταστολή γονιδίων µέσω PTGS/RNAi και σε άλλους οργανισµούς, δοκιµάσαµε να 

καταστείλουµε την έκφραση της GFP στον Caenorhabditis elegans. Για το σκοπό αυτό συνθέσαµε 

µε in vitro µεταγραφή το κωδικό και αντικωδικό µετάγραφο της GFP, και µε ανασυστοίχηση 

των δύο αυτών αλυσίδων προέκυψε το GFP dsRNA. 1µΜ δίκλωνου GFP RNA και 1µΜ 

dsRNA µετά από πέψη µε RNaseΙΙΙ µικροενέθηκαν στις γονάδες ερµαφρόδιτων 

καινοραβδιτών και οι απόγονοι ελέχθησαν σε µικροσκόπιο κάτω από υπεριώδη φωτισµό. 

Μετά από τον υπολογισµό του ποσοστού σίγησης της GFP, που έγινε βάσει της µείωσης του 
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φθορισµού της πρωτεΐνης (βλ. Yλικά και Mεθόδους), βρέθηκε ότι το 77% (±11) των απογόνων 

καινοραβδιτών που είχαν ενεθεί µε το dsRNA παρουσίασαν σίγηση της έκφρασης της GFP, 

ενώ παρατηρήθηκε σίγηση στο 69% (±9) των απογόνων ατόµων που είχαν ενεθεί µε dsRNA 

που είχε υποστεί πέψη µε RNaseΙΙΙ. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται γραφικά στην Εικόνα 

1-9 και παρατηρούµε ότι αυτά τα δύο δείγµατα έχουν παρόµοια ικανότητα επαγωγής 

PTGS/RNAi στον καινοραβδίτη.   
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Εικόνα 1-9. Σίγηση της GFP σε καινοραβδίτη. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται το ποσοστό της σίγησης. dsRNA: 

1µΜ dsRNA GFP, RNase ΙΙΙ: 1µΜ dsRNA µετά από πέψη µε τη βακτηριακή RNaseΙΙΙ. 
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Συζήτηση  

Ο χαρακτηριστικότερος µοριακός δείκτης επαγωγής της παρεµβολής µέσω RNA (RNAi) είναι 

τα µικρά δίκλωνα RNA (siRNA), µε την χαρακτηριστική δοµή των προϊόντων πέψης από 

RNaseΙΙΙ. Ενώ αρχικά φαινότανε ότι τα siRNA είναι το τελικό αποτέλεσµα της επαγωγής 

PTGS/RNAi αργότερα άρχισε να διαφαίνεται ότι έχουν ξεκάθαρα και λειτουργικό ρόλο.  

Οι πρώτες αποδείξεις για τον λειτουργικό ρόλο των siRNA ήρθαν από in vitro πειράµατα σε 

κυτταρικά εκχυλίσµατα ∆ροσόφιλα (Zamore et al., 2000). Στα συγκεκριµένα παραδείγµατα 

δείχθηκε ότι η παρουσία των siRNA οδηγεί στην πέψη των οµόλογων RNA στόχων µε τρόπο 

όµοιο µε την διαδικασία της επαγωγής της PTGS/RNAi. Εδώ αποδείξαµε ότι είναι δυνατή η 

επαγωγή PTGS/RNAi µέσω siRNA in vivo µια διαδικασία που είναι αρκετά αποτελεσµατική 

και εξειδικευµένη. Η αποτελεσµατικότητα και η εξειδίκευση της δράσης των siRNA τα 

κατέταξαν σαν ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία γενετικής ανάλυσης, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η επέµβαση στο DNA του οργανισµού που µελετάται.  

Η αµεσότητα της χρήσης των siRNA για γενετικές µελέτες, το εύρος της καθώς και η 

ελαστικότητα της δράσης τους έχει τεθεί υπό το µικροσκόπιο πολλές φορές. Αδιαµφισβήτητη 

προϋπόθεση για την εξειδικευµένη καταστολή ενός RNA στόχου από siRNA είναι η οµολογία 

στην αλληλουχία µεταξύ των δύο. Συνθετικά siRNA που µιµούνται τη δοµή των φυσικών και 

φέρουν την 5’ φωσφορική οµάδα και έχουν δύο 3΄προεξέχοντα νουκλεοτίδια είναι ικανότατα 

να επάγουν PTGS/RNAi. 

Όπως αποδείχθηκε στην παρούσα εργασία συνθετικά siRNA, τα οποία δεν φέρουν την 5’ 

φωσφορική οµάδα παρουσιάζουν µειωµένη αποτελεσµατικότητα. Η παρατήρηση αυτή 

έρχεται σε συµφωνία και µε τα αποτελέσµατα σε κυτταρικά εκχυλίσµατα ∆ροσόφιλα (Elbashir 

et al., 2001; Nykanen et al., 2001), όπου φαίνεται να ισχύει η ίδια απαίτηση, προκειµένου η 

κασέτα να είναι αποτελεσµατική. Η 5’ φωσφορική οµάδα έχει βρεθεί να σχετίζεται 

περισσότερο µε την κατάλυση και όχι µε την αναγνώριση του στόχου (Nykanen et al., 2001). 

Επιπλέον παρατηρήσεις δείχνουν ότι η συγκεκριµένη περιοχή είναι ευαίσθητη σε αλλαγές της 

αλληλουχίας και της δοµής των νουκλεοτιδίων, κυρίως όταν αυτές οι αλλαγές αφορούν την 

χρήση νουκλεοτιδικών αναλόγων ανθεκτικά στις RNase κάθε τύπου.  
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Το άλλο βασικό χαρακτηριστικό της δοµής ενός siRNA είναι τα δύο 3’ προεξέχοντα 

νουκλεοτίδια. Η ελαστικότητα του συστήµατος όσο αφορά αυτό το τµήµα της δοµής των 

siRNA είναι µεγαλύτερη. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις in vitro ή in vivo στις οποίες 

µελετήθηκαν οι απαιτήσεις της δοµής των siRNA αποδείχθηκε ότι υπάρχει αρκετά µεγάλη 

ανεκτικότητα στις αλλαγές που µπορούν να γίνουν άσχετα αν αυτές αφορούν την δοµή των 

νουκλεοτιδίων ή την αλληλουχία τους (Amarzguioui et al., 2003; Elbashir et al., 2001; Elbashir 

et al., 2001; Elbashir et al., 2001; Holen et al., 2002).  

Ένα από τα βασικότερα στάδια του µονοπατιού της RNAi είναι η αναγνώριση του RNA 

στόχου από την RISC, στην οποία έχει προσδεθεί µία από τις δύο αλυσίδες των siRNA, και η 

πέψη του στόχου. Είχε δειχθεί in vitro ότι αλλαγές στο κέντρο µιας συνθετικής siRNA κασέτας, 

όπου πιθανολογείται ότι είναι το σηµείο όπου η RISC κόβει το στόχο, καταστρέφουν πλήρως 

την ικανότητα των siRNA να επάγουν RNAi (Elbashir et al., 2001c). Βάσει όµως των 

αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται εδώ και επαληθεύονται από τους (Amarzguioui et al., 

2003; Holen et al., 2002), in vivo αλλαγές στο κέντρο των siRNA είναι ανεκτές και τα siRNA 

που τις φέρουν διατηρούν την ικανότητα τους να επάγουν PTGS/RNAi. Οι διαφορές που 

παρουσιάζονται µεταξύ in vitro και in vivo, οφείλονται πιθανότατα στο γεγονός ότι καταστολή 

ενός γονιδίου in vivo είναι πιθανότατα το άθροισµα της καταστολής λόγω αποικοδόµησης του 

RNA και πιθανής παρεµπόδισης της µετάφρασης του. Στην περίπτωση που ένα siRNA δεν 

προσδένεται µε πλήρη συµπληρωµατικότητα στο στόχο του µπορεί να λειτουργεί σαν miRNA 

(βλ. Κεφάλαιο 4). Ενώ στην περίπτωση των ελέγχων in vitro µελετάτε µόνο το αν ένα siRNA 

είναι ικανό να οδηγήσει στην πέψη του στόχου.  

Είναι προφανές ότι οι αλλαγές στην αλληλουχία των siRNA δεν µπορεί να είναι εκτεταµένες 

γεγονός που αποδεικνύεται µε την διπλή µεταλλαγή στην αντικωδική αλυσίδα, όπου 

παρουσιάζεται σηµαντική µείωση της ικανότητας της κασέτας να επάγει PTGS/RNAi. 

Επιπλέον έχει βρεθεί ότι αλλαγές στην αλληλουχία της κασέτας προς την 3’ περιοχή µειώνουν 

σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα της. Βάσει αυτών των παρατηρήσεων έχει θεσπιστεί ένας 

κανόνας σύµφωνα µε τον οποίον το σηµείο της κατάλυσης του RNA στόχου από τη RISC 

ορίζεται η θέση µεταξύ του 10ου και του 11ου νουκλεοτιδίου των siRNA µετρώντας από το 5’ 

της αντικωδικής αλυσίδας (Elbashir et al., 2001c).  

Πολλά ερωτήµατα έχουν τεθεί για τον ρόλο της RdRp στην PTGS/RNAi και για το αν τα 

siRNA συµµετέχουν και πώς σε αυτή την διαδικασία. Οι Lipardi et al. (Lipardi et al., 2001) 
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παρατήρησαν ότι όταν εισήγαγαν 5’ ραδιοσηµασµένα siRNA σε κυτταρικά εκχυλίσµατα 

∆ροσόφιλα, στις περιπτώσεις που επαγότανε η PTGS/RNAi, τότε γινότανε µία διαδικασία 

που ονόµασαν «degradative PCR». Ουσιαστικά παρατήρησαν την επιµήκυνση των 

ραδιοσηµασµένων ολιγονουκλεοτιδίων. Η διαδικασία αυτή αµφισβητήθηκε από τους Tang et 

al (Tang et al., 2003), οι οποίοι µπορούσαν να επαληθεύσουν όλη την διαδικασία σε κυτταρικά 

εκχυλίσµατα φυτών αλλά όχι σε ∆ροσόφιλα. Είναι γνωστό ότι υπάρχει αρκετά µεγάλη 

ελαστικότητα στην δοµή των δύο 3’ προεξεχόντων νουκλεοτιδίων. Μπορούν να 

αντικατασταθούν από δεοξυ-νουκλεοτίδια όπως παρουσιάζεται εδώ ή από άλλα 

νουκλεοτιδικά ανάλογα όπως έχει αποδειχθεί σε πειράµατα µε κυτταρικές σειρές θηλαστικών 

(Amarzguioui et al., 2003; Elbashir et al., 2001; Holen et al., 2002). Επιπλέον τα συνθετικά 

siRNA είναι λειτουργικά ακόµα και στην περίπτωση που το ακρότερο 3’ νουκλεοτίδιο δεν 

υβριδοποιείται µε το RNA στόχο, γεγονός που θα έπρεπε να επηρεάζει σηµαντικά την 

ικανότητα της πολυµεράσης να αντιγράφει. Το µοντέλο της «µεταγραφής» µορίων RNA από 

την RdRp φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση των φυτών (Vaistij et al., 2002) και του 

καινοραβδίτη (Sijen et al., 2001). Γονίδια οµόλογα µε την RdRp έχουν χαρακτηριστεί και για 

τους δύο οργανισµούς γεγονός που δεν ισχύει προς το παρόν για την ∆ροσόφιλα. Σε καµία 

όµως από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν δεν έχει αποδειχθεί ότι οι RdRp χρειάζονται 

εκκινητές προκειµένου να «µεταγράψουν» τον στόχο τους. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν 

προς την υπόθεση ότι τα siRNA δεν δρουν ως εκκίνητες για την σύνθεση αντικωδικών RNA 

µορίων, τουλάχιστον όσο αφορά τα έµβρυα ∆ροσόφιλα. 

Οι εφαρµογές των PTGS/RNAi φαινοµένων διαρκώς αυξάνονται κυρίως στην περίπτωση της 

γενετικής ανάλυσης, το κόστος της σύνθεσης όµως ενός siRNA παραµένει αρκετά υψηλό. Ένας 

τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα είναι η πέψη dsRNA µορίων µε RNaseΙΙΙ. Όπως 

δείχνουν τα αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται εδώ και επιβεβαιώνονται και από τους (Yang 

et al., 2002), είναι δυνατή η επαγωγή PTGS/RNAi σε έµβρυα ∆ροσόφιλα, καινοραβδίτη και σε 

κυτταρικές σειρές θηλαστικών µε την εφαρµογή dsRNA που έχουν υποστεί πέψη µε RNaseΙΙΙ. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου δεν περιορίζονται µόνο στη µείωση του κόστους του 

πειράµατος. Παρόλο που ένα συνθετικό siRNA µπορεί να έχει όλα τα βασικά δοµικά 

χαρακτηριστικά άρτια η καλή του απόδοση δεν είναι δεδοµένη. Η αλληλουχία ενός siRNA 

δεδοµένης της οµολογίας που πρέπει να έχει µε το RNA στόχο, φαίνεται να συµβάλλει αρκετά 

στην απόδοση ενός siRNA (Khvorova et al., 2003; Schwarz et al., 2003). Το πρόβληµα αυτό 

µπορεί να ξεπεραστεί µε την χρήση της µεθόδου της RNaseΙΙΙ, µε αυτό τον τρόπο καταλήγουµε 
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να έχουµε µια πληθώρα διαφορετικών siRNA. Επιπλέον έχει δειχθεί ότι η εφαρµογή µακριών 

dsRNA σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών προκαλούν αντίδραση ιντερφερόνης, το πρόβληµα 

µπορεί να ξεπεραστεί αν το dsRNA έχει προηγουµένως υποστεί πέψη µε RNaseΙΙΙ (Yang et al., 

2002).  

Συνοψίζοντας καταλήγουµε ότι τα siRNA µπορούν να επάγουν την καταστολή RNA στόχων 

και in vivo µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα και εξειδικευµένα. Τα δοµικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα siRNA συµβάλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα τους αλλά όπως 

φάνηκε τουλάχιστον in vivo υπάρχει ελαστικότητα σε αλλαγές που επηρεάζουν την δοµή τους.  
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Κεφάλαιο 2 

Επαγωγή RNAi σε Caenorhabditis elegans από εκχυλίσµατα φυτών 

που παρουσιάζουν σίγηση 
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Εισαγωγή  

Η σίγηση µέσω RNA είναι ένας µηχανισµός εξειδικευµένης αποικοδόµησης µορίων RNA και 

συµβαίνει στους περισσότερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς (Voinnet, 2002). Η βασική δοµή 

του µονοπατιού είναι κοινή σε όσους οργανισµούς και να έχει µελετηθεί. Ειδικότερα έχει 

δειχθεί ότι ο µηχανισµός επάγεται από δίκλωνο RNA (dsRNA), το οποίο πέπτεται σε µικρά 

δίκλωνα µόρια RNA µεγέθους 21-25nt (siRNA) από RNase ΙΙΙ οµόλογες πρωτεΐνες. Τα siRNA 

ενσωµατώνονται σε µεγάλο πρωτεϊνικό σύµπλοκο, τη RISC, το οποίο µέσω 

συµπληρωµατικότητας αναγνωρίζει το µόριο στόχο και το αποικοδοµεί (Hammond et al., 

2000; Martinez and Tuschl, 2004; Zamore et al., 2000). 

Τα φαινόµενα σίγησης µέσω RNA στους φυτικούς (PTGS) και στους ζωικούς (RNAi) 

οργανισµούς είναι ουσιαστικά σαν δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος µε τις ανάλογες 

προσαρµογές στη φυσιολογία κάθε οργανισµού. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά της PTGS/RNAi είναι ότι δεν περιορίζεται στα φυσικά όρια ενός κυττάρου 

αλλά µπορεί να µεταδοθεί σε ολόκληρο τον οργανισµό. Το φαινόµενο της PTGS/RNAi στα 

φυτά και στον καινοραβδίτη µπορεί να επαχθεί σε ένα σηµείο και κατόπιν εξαπλώνεται 

παντού µέσα στον οργανισµό (Fire et al., 1998; Palauqui et al., 1997; Voinnet and Baulcombe, 

1997). Η διαδικασία της µετάδοσης του φαινοµένου προϋποθέτει τη ύπαρξη ενός σήµατος που 

θα µεταφέρεται από κύτταρό σε κύτταρο αλλά και διασυστηµατικά. Παρόλα αυτά µέχρι 

σήµερα δεν γνωρίζουµε την φύση του συγκεκριµένου µορίου.  

Το φαινόµενο της διασυστηµατικής µεταφοράς της PTGS/RNAi έχει µελετηθεί εκτενώς στα 

φυτά µε την βοήθεια ιικών καταστολέων της σίγησης (βλ Εισαγωγή). Με την χρήση των ιικών 

καταστολέων της PTGS µπορούµε να προσδιορίσουµε έµµεσα ποια σηµεία του µονοπατιού 

επηρεάζονται. Θα µπορούσαµε να έχουµε πιο άµεσα αποτελέσµατα για το διασυστηµατικό 

σήµα της σίγησης αν ήταν δυνατή η άµεση και αποτελεσµατική µεταφορά συγκεκριµένων 

µορίων στο φυτό, κυρίως RNA. Αντιθέτως στο καινοραβδίτη είναι πολύ εύκολο να 

µεταφέρουµε µόρια RNA είτε µε µικροένεση, είτε ταΐζοντας τους ή εµβαπτίζοντας τους σε 

διάλυµα RNA. Το πλεονέκτηµα των φυτών είναι ότι µπορούµε πολύ εύκολα να εκχυλίσουµε 

µεγάλες ποσότητες RNA σε σχέση µε το καινοραβδίτη.  
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Ο βασικός µας σκοπός ήταν να χαρακτηρίσουµε τη φύση και τη δοµή του διασυστηµατικού 

σήµατος. Το φαινόµενο της διασυστηµατικής µεταφοράς της σίγησης έχει παρατηρηθεί κυρίως 

στα φυτά και στο καινοραβδίτη. ∆εδοµένου ότι η PTGS στα φυτά και η RNAi στο 

καινοραβδίτη παρουσιάζουν µεγάλη οµολογία όσον αφορά τη δοµή και τη λειτουργία των 

πρωτεϊνών που συµµετέχουν σε αυτά. Αποφασίσαµε να συνδυάζουµε τα χαρακτηριστικά των 

δύο αυτών οργανισµών µε σκοπό να µελετήσουµε τη δοµή του διασυστηµατικού σήµατος.  

Προκειµένου να µπορέσουµε να συνδυάσουµε την ευκολία του να παράγουµε εκχυλίσµατα 

RNA από τα φυτά καθώς και την ευκολία µεταφοράς τους στον καινοραβδίτη έπρεπε να 

έχουµε ένα κοινό γονίδιο στόχο. Επειδή οι δύο οργανισµοί ανήκουν σε διαφορετικά βασίλεια 

ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα κοινό ενδογενές γονίδιο, για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε το 

γονίδιο της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (Green Fluorescent Protein, GFP). Η χρήση της 

GFP έχει επίσης το πλεονέκτηµα ότι είναι πολύ εύκολο να παρατηρούµε τα επίπεδα έκφρασης 

της σε κάθε οργανισµό µε έκθεση του σε υπεριώδη φωτισµό (Chalfie et al., 1994). 

Αποτελέσµατα 

Χαρακτηριστικά των διαγονιδιακών φυτών που φέρουν το γονίδιο της GFP.  

Κατασκευάσαµε 14 διαγονιδιακές σειρές φυτών του είδους Nicotiana benthamiana που 

εκφράζουν το γονίδιο της GFP υπό τον υποκινητή 35S CaMV (Cauliflower Mosaic Virus). Το 

γονίδιο εκφράζεται σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια του φυτού, σε όλους τους ιστούς, ενώ η 

πρωτεΐνη εντοπίζεται σε ολόκληρο το κύτταρο. Κάθε διαγονιδιακή σειρά φέρει ένα ή δύο 

αντίγραφα του γονιδίου όπως αποδείχθηκε µετά από γενετική ανάλυση. Το πλεονέκτηµα της 

χρήσης της GFP είναι ότι η πρωτεΐνη φθορίζει όταν εκτεθεί σε υπεριώδες φως οπότε είναι 

εύκολο να παρατηρούµε τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης µακροσκοπικά και 

µικροσκοπικά.  

Έκθεση σε υπεριώδη φωτισµό αγρίου τύπου φυτών, εξαιτίας του φθορισµού της χλωροφύλλης 

έχουν κόκκινο χρώµα, ενώ τα διαγονιδιακά φυτά που φέρουν το γονίδιο της GFP λόγω του 

φθορισµού της πρωτεΐνης φαίνονται πράσινα (Εικόνα 2-1). Σε περιπτώσεις όπου έχουµε 

επαγωγή PTGS για την GFP εξαιτίας του ότι έχουµε µείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης τα 

φυτά εµφανίζονται κόκκινα κάτω από υπεριώδη φωτισµό. Σε µικροσκοπικό επίπεδο τα φυτά 

εµφανίζουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά σ΄ αυτή την περίπτωση όµως τα φυτά που 
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εκφράζουν την GFP στις περιοχές που επικαλύπτεται από τον φθορισµό της χλωροφύλλης 

εµφανίζονται πορτοκαλόχρωµα εκτός από δοµές όπως τα τριχίδια όπου δεν υπάρχει 

χλωροφύλλη (Εικόνα 2-2). 

 

Εικόνα 2-1. Φαινότυποι διαγονιδιακών φυτών Nicotiana benthamiana κάτω από υπεριώδες φωτισµό. Α. 

φυτό αγρίου τύπου, τα φυτά παρουσιάζουν κόκκινο χρώµα σε υπεριώδη φωτισµό λόγω του αυτοφθορισµού 

της χλωροφύλλης, Β. διαγονιδιακό φυτό, ο πράσινος φθορισµός της GFP καλύπτει τον αυτοφθορισµό της 

χλωροφύλλης, C. διαγονιδιακό φυτό σε διαδικασία διασυστηµατικής σίγησης, στα σηµεία όπου έχει αρχίσει 

η σίγηση της GFP επανεµφανίζεται ο φθορισµός της χλωροφύλλης, για αυτό τα φυτά παρουσιάζουν την 

εικόνα του µωσαϊκού, D. διαγονιδιακό φυτό σε πλήρη σίγηση, λόγω της πλήρους σίγησης της GFP τα φυτά 

οµοιάζουν µε τα αγρίου τύπου. 

Παρατηρώντας τα διαγονιδιακά φυτά κάτω από υπεριώδη φωτισµό διακρίναµε µεγάλη 

διαφοροποίηση στην έκφραση της GFP. Γενικά τα φυτά διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: Η 

πρώτη κατηγόρια περιλαµβάνει τα φυτά που έχουν σταθερή αλλά σχετικά χαµηλή έκφραση. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα φυτά που επάγεται αυτόµατα η PTGS σε κάποια φάση της 

ανάπτυξης τους. Τα φυτά αυτά παρουσιάζουν ένα πολύ χαρακτηριστικό φαινότυπο όταν 

εκτεθούν σε υπεριώδη φωτισµό, διαφαίνεται καθαρά η εξάπλωση του φαινοµένου της σίγησης. 

Παρατηρούµε σταδιακά να εµφανίζονται κόκκινες περιοχές γύρω από το αγγειακό σύστηµα 

και να εξαπλώνεται προς το έλασµα των φύλλών (Εικόνα 2-1C). Ενώ στην τρίτη κατηγορία 
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ανήκουν τα φυτά που εµφανίζουν πλήρη σίγηση της GFP από τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια 

(Εικόνα 2-1D).  

 

Εικόνα 2-2. Μικροσκοπική ανάλυση των 

διαγονιδιακών φυτών. Κάτω από µικροσκόπιο 

φθορισµού τα αγρίου τύπου φυτά (wt) και τα 

διαγονιδιακά που βρίσκονται σε πλήρη σίγηση 

(sil.) παρουσιάζουν τον ίδιο φαινότυπο. Τα φυτά 

που εκφράζουν τη GFP λόγω του αυτοφθορισµού 

της χλωροφύλλης σε µικροσκοπικό επίπεδο 

εµφανίζονται πορτοκαλόχρωµα και η GFP 

διακρίνεται αισθητά στις περιοχές όπου δεν 

υπάρχει χλωροφύλλη όπως τα τριχίδια (ένθετες 

φωτογραφίες). 

 

Ανάλυση των διαγονιδιακών φυτών σε επίπεδο RNA έδειξε ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση των 

επιπέδων mRNA και της έντασης του φθορισµού της GFP των φυτών. Στην Εικόνα 2-3 

παρουσιάζονται 5 φύλλα από διαφορετικά φυτά που εκφράζουν τη GFP σε διαφορετικά 

επίπεδα, από υψηλά (φύλλο 1) µέχρι και τη σίγηση (φύλλο 5). Παρατηρούµε ότι τα χαµηλά 

επίπεδα της GFP σε ορισµένα φυτά σχετίζονται µε τα χαµηλά επίπεδα έκφρασης και δεν 

οφείλονται σε φαινόµενα σίγησης. Μόνο στην περίπτωση που έχουµε επαγωγή της PTGS 

(φύλλο 5) µπορούµε να διακρίνουµε το χαρακτηριστικό µοριακό δείκτη των φαινοµένων 

σίγησης τα siRNA.  

Μικροένεση φυτικών εκχυλισµάτων σε καινοραβδίτη 

Μικροενέσαµε φυτικά εκχυλίσµατα RNA σε στελέχη του καινοραβδίτη που φέρουν το γονίδιο 

της GFP υπό τον υποκινητή myo-3, όπου η GFP εκφράζεται σε ενήλικα άτοµα καινοραβδίτη 

στα µυϊκά κύτταρα. Η µικροένεση έγινε στις γονάδες των ερµαφρόδιτων ζώων και 

µελετήθηκαν για την παρουσία σίγησης οι απόγονοι κάθε ζώου που ενέσαµε. Οι απόγονοι που 

προκύπτουν ελέγχονται σε µικροσκόπιο κάτω από υπεριώδη φωτισµό και υπολογίζεται ο 

αριθµός των ατόµων που παρουσιάζουν σίγηση, κατόπιν κάτω από το ίδιο εστιακό επίπεδο 

φωτογραφίζονται τα πιο αντιπροσωπευτικά άτοµα και υπολογίζεται το ποσοστό του 

φθορισµού της GFP (βλ. Υλικά και Μεθόδους).  
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Εικόνα 2-3. Μακροσκοπική και µοριακή ανάλυση των διαγονιδιακών φυτών. Φύλλα από διαγονιδιακά 

φυτά που παρουσιάζουν διαφορετικό ποσοστό φθορισµού της GFP ο οποίος σχετίζεται µε το ποσοστά 

έκφρασης του γονιδίου, όπως φαίνεται από τα επίπεδα του mRNA σε ανάλυση κατά northern (αριστερά). 

Το τελευταίο φύλλο (Νο 5) παρουσιάζει πλήρη σίγηση της GFP, γεγονός που φαίνεται από την έλλειψη 

πράσινου φθορισµού µακροσκοπικά που συνδυάζεται µε την αδυναµία ανίχνευσης GFP mRNA και την 

παρουσία ειδικών για τη GFP siRNA (δεξιά). Μ. µάρτυρες µοριακών µεγεθών, αριστερά: συνθετικό 

µετάγραφο GFP, δεξιά: συνθετικό µετάγραφο GFP µεγέθους 25nt.  

Αρχικά µικροενέσαµε ολικά εκχυλίσµατα RNA από φυτά που παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα 

έκφρασης της GFP και από άλλα που παρουσίαζαν σίγηση (Εικόνα 2-3, φύλλα 1 και 5). 

Παράλληλα ενέσαµε GFP dsRNA και ρυθµιστικό διάλυµα, η τελική συγκέντρωση όλων των 

δειγµάτων ήταν 1µg/µl. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν παρουσιάζονται στην Εικόνα 2-4, 

στο γράφηµα παρουσιάζεται το ποσοστό της σίγησης ενώ στην Εικόνα 2-5 φαίνονται οι 

διαφορετικοί φαινότυποι των καινοραβδιτών όσο αφορά την GFP. Το ποσοστό της σίγησης 

που οφείλεται στο εκχύλισµα του φυτού που παρουσιάζει σίγηση είναι συγκρίσιµο µε αυτό 

που παρατηρείται από το dsRNA, αντιθέτως το εκχύλισµα του φυτού που δεν παρουσίαζε 

σίγηση είναι ανενεργό.  
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Εικόνα 2-4. Ικανότητα των φυτικών εκχυλισµάτων να 

επάγουν σίγηση σε καινοραβδίτη. 1. ρυθµιστικό 

διάλυµα, 2. συνθετικό GFP dsRNA, 3. φυτικό εκχύλισµα 

RNA από φυτά που δεν παρουσιάζουν σίγηση, 4. 

φυτικό εκχύλισµα από φυτά σε πλήρη σίγηση. (σε κάθε 

γράφηµα οι πράσινες ράβδοι θα αντιπροσωπεύουν τα 

ποσοστά σίγησης των εκχυλισµάτων από φυτά που 

εκφράζουν σταθερά τη GFP και οι κόκκινες τα 

εκχυλίσµατα από φυτά που παρουσιάζουν πλήρη 

σίγηση).  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο παράγοντας που προκαλεί σίγηση στον καινοραβδίτη 

βρίσκεται µόνο στο εκχύλισµα που προέρχεται από φυτό που παρουσιάζει σίγηση. Ενώ 

φαίνεται να έχει υψηλή ενεργότητα αφού προκαλεί περίπου το ίδιο ποσοστό σίγησης µε το 

καθαρό dsRNA. ∆εδοµένου ότι τα δύο δείγµατα είχαν την ίδια αρχική συγκέντρωση και ότι 

το φυτικό εκχύλισµα περιέχει κυρίως ριβοσωµικά και t-RNA. Με σκοπό να εντοπίσουµε τον 

παράγοντα που προκαλεί σίγηση κάναµε µια σειρά πειραµάτων ελέγχου που βασίζονται στην 

κλασµάτωση του φυτικού εκχυλίσµατος. 

Κλασµάτωση φυτικών εκχυλισµάτων  

Επανάληψη των µικροενέσεων µε φρέσκα εκχυλίσµατα ολικού RNA από φυτά που 

παρουσιάζουν ή όχι σίγηση επιβεβαιώνει τα αρχικά αποτελέσµατα (Εικόνα 2-6). Επόµενο 

βήµα ήταν να προσδιορίσουµε το µέγεθος του παράγοντα που προκαλεί σίγηση. Για να το 

επιτύχουµε αυτό µεταχειριστήκαµε το εκχύλισµα µε 8Μ LiCl (βλ Υλικά και Μεθόδους), µε 

αυτή τη διαδικασία διαχωρίζουµε τα µεγάλου µοριακού βάρους µόρια RNA και 

εµπλουτίζουµε το δείγµα µε µικρότερα µόρια µέχρι µεγέθους ~200nt. Το εµπλουτισµένο 

δείγµα διατηρεί το µεγαλύτερο ποσοστό της ικανότητας του να επάγει RNAi, συνεπώς ο 

παράγοντας της σίγησης πρέπει να έχει µέγεθος µικρότερο από 200nt.  

Επιπλέον µεταχείριση του δείγµατος µε ένζυµα που καταστρέφουν το RNA και το DNA 

(Εικόνα 2-6) αποδεικνύει ότι το µόριο που επάγει σίγηση είναι RNA, αφού µόνο στην 

περίπτωση που καταστρέφουµε το RNA το δείγµα χάνει την ικανότητα του να επάγει RNAi. 

Ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας είχε συζητηθεί ο σηµαντικός ρόλος της 
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φωσφορικής οµάδας στην επαγωγή της RNAi, στην προκειµένη περίπτωση µεταχείριση των 

δειγµάτων µε φωσφατάση δεν επηρεάζει σηµαντικά την ικανότητα του παράγοντα να επάγει 

σίγηση.  

 

 

Εικόνα 2-5. Φαινότυποι διαγονιδιακών νηµατώδων Caenorhabditis elegans µετά από µικροένεση 

φυτικών και µη δειγµάτων RNA. Στα συγκεκριµένα διαγονιδιακά ζώα η έκφραση του γονιδίου της GFP 

ελέγχεται από τον υποκινητή myo-3 και για αυτό εντοπίζεται στους µυς (Α). Μικροενέσαµε ρυθµιστικό 

διάλυµα (Β), εκχύλισµα RNA από φυτό που δεν παρουσιάζει σίγηση (C), εκχύλισµα RNA φυτού που 

βρίσκεται σε πλήρη σίγηση (D), και συνθετικό GFP dsRNA (Ε), σίγηση της GFP παρατηρούµε µόνο όταν 

ενείουµε dsRNA και εκχύλισµα από φυτά που παρουσιάζουν σίγηση. 

Λεπτοµερής κλασµάτωση των εκχυλισµάτων ολικού RNA από φυτά που παρουσιάζουν 

σίγηση 

Από τη σύγκριση των εκχυλισµάτων από φυτά που παρουσιάζουν σίγηση της GFP µε αυτά 

που εκφράζουν την πρωτεΐνη σταθερά, προκύπτει ότι: στο πρώτο εκχύλισµα δεν ανιχνεύουµε 

GFP mRNA ενώ έχει υψηλή συγκέντρωση siRNA. Ενώ στο εκχύλισµα που προέρχεται από 

φυτό που εκφράζει σταθερά την GFP ανιχνεύουµε υψηλή συγκέντρωση GFP αλλά όχι siRNA. 

Με βάση του ότι τα φυτά που δεν παρουσιάζουν σίγηση δεν µπορούν να επάγουν RNAi στον 

καινοραβδίτη και του ότι το RNA µόριο που προκαλεί επαγωγή είναι µικρότερο από 200 

νουκλεοτίδια (GFP mRNA: 740nt) αποκλείουµε την πιθανότητα ότι η παρουσία επιπλέον GFP 

mRNA να είναι η αιτία που επάγεται RNAi στον καινοραβδίτη. Γνωρίζουµε ότι είναι δυνατή 



 

 86

η επαγωγή RNAi σε καινοραβδίτη µε την ένεση συνθετικών siRNA (Caplen et al., 2001) και 

επιπλέον το εκχύλισµα του φυτού που παρουσιάζει σίγηση περιέχει υψηλή συγκέντρωση 

siRNA ειδικά για την GFP. Συνδυάζοντας τα παραπάνω µε το γεγονός ότι ο παράγοντας της 

σίγησης εντοπίζεται είναι µικρότερος από 200nt καταλήξαµε αρχικά  στο συµπέρασµα ότι τα 

siRNA είναι υπεύθυνα για την επαγωγή RNAi στο καινοραβδίτη. Προκειµένου να 

επιβεβαιώσουµε τις παρατηρήσεις πραγµατοποιήσαµε µία σειρά λεπτοµερών κλασµατώσεων 

του εκχυλίσµατος που επάγει τη σίγηση. 

 

 
Εικόνα 2-6. Μεταχειρίσεις ελέγχου φυτικών εκχυλισµάτων που παρουσιάζουν σίγηση. Παρουσιάζεται η 

ικανότητα επαγωγής σίγησης ολικών εκχυλισµάτων RNA και εκχυλισµάτων που έχουν µεταχειριστεί µε 

LiCl, διαδικασία µε την οποία αποµακρύνονται τα µεγάλου µοριακού βάρους µόρια RNA. Μεταχειρίσεις 

ελέγχου των εµπλουτισµένων σε µικρού µοριακού βάρους RNA εκχυλισµάτων µε RNαση, DNαση και 

φωσφατάση.  

Τα εκχυλίσµατα αναλύονται σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου και βάσει µαρτύρων µοριακού 

µεγέθους αποκόψαµε τα αντίστοιχα κοµµάτια του πηκτώµατος. Ακολουθούσε εκχύλιση των 

δειγµάτων RNA και ένεση τους σε καινοραβδίτη. Αρχικά χωρίσαµε το εµπλουτισµένο 

εκχύλισµα σε µόρια RNA µεγέθους ~200nt (Εικόνα 2-7), σε τρία κλάσµατα. Το πρώτο κλάσµα 

(a) περιείχε µόρια RNA µεγέθους µέχρι ~30nt, το δεύτερο (b) µόρια από ~30-80nt και το 

τελευταίο κλάσµα (c) περιείχε µόρια από 80-120nt. Τα αποτελέσµατα της ικανότητας κάθε 

κλάσµατος να επάγουν RNAi στον καινοραβδίτη παρουσιάζονται στο γράφηµα της Εικόνα 2-

7. Παρόλο που περιµέναµε ότι το κλάσµα που περιέχει τα siRNA θα ήταν το ενεργό προκύπτει 

ότι ο παράγοντας που προκαλεί σίγηση βρίσκεται στο τρίτο κλάσµα που περιέχει λίγο 

µεγαλύτερα µόρια RNA.  
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Εικόνα 2-7. Κλασµάτωση φυτικών εκχυλισµάτων που παρουσιάζουν σίγηση. Α. Αποδιατακτικό πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδιού µε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου, (Εx) ολικό φυτικό εκχύλισµα RNA και εκχύλισµα 

εµπλουτισµένο σε µικρού µοριακού βάρους RNA (LiCl υπερκ), σηµειώνονται τα tRNA και τα σχετικό µήκος 

των RNA βάσει των µαρτύρων µοριακού µεγέθους (1,2,3). Β. Η ικανότητα τριών διαφορετικών κλασµάτων 

να επάγουν σίγηση σε καινοραβδίτη τα κλάσµατα αποµονώθηκαν από το πήκτωµα όπως ορίζονται.  

Αποφασίσαµε να αναλύσουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια το κλάσµα που περιείχε µόρια 

RNA από 80-120nt. ∆ιαχωρίσαµε τη συγκεκριµένη περιοχή σε πέντε διαφορετικά κλάσµατα 

όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 2-8, οι ζώνες διαχωρίστηκαν βάση των tRNA και των 

ριβοσωµικών RNA όπως φαίνονται µε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδίου. Παράλληλα µικροενέσαµε το κλάσµα των siRNA για να επιβεβαιώσουµε 

την αρχική παρατήρηση, ότι δηλαδή ο παράγοντας που προκαλεί επαγωγή της RNAi στον 

καινοραβδίτη είναι ένα µεγαλύτερο µόριο και δεν σχετίζεται µε τα siRNA. Το κλάσµα του 

εκχυλίσµατος που περιέχει µόρια µεγέθους ~80-90nt και χαρακτηρίζεται από το t-RNA της 

λευκίνης, ήταν αυτό που παρουσίασε την µεγαλύτερη ικανότητα να επάγει RNAi (Εικόνα 2-8, 

κλάσµα 2). 
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Εικόνα 2-8. Αναλυτική κλασµάτωση της περιοχής µεταξύ 75-170nt φυτικού εκχυλίσµατος. 

Αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου µε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου σηµειώνονται τα κλάσµατα τα 

οποία αποκόπηκαν από το πήκτωµα, ενώ στο γράφηµα παρουσιάζεται το ποσοστό της σίγησης που επάγει 

το κάθε κλάσµα σε καινοραβδίτη.  

 

Ανάλυση κατά northern των φυτικών εκχυλισµάτων 

Προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε µε ανάλυση κατά northern το µόριο που προκαλεί επαγωγή 

της RNAi στον καινοραβδίτη. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στην Εικόνα 

2-9, αναλύσαµε δύο φυτικά εκχυλίσµατα που προέρχονται από διαφορετικά φυτά που 

παρουσιάζουν σίγηση παράλληλα µε ένα φυτικό εκχύλισµα από φυτό που δεν παρουσιάζει 

σίγηση. Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου και η ίδια µεµβράνη 

υβριδοποιήθηκε µε ανιχνευτή για το κωδικό και για το αντικωδικό RNA της GFP. Σε κανένα 

από τα δείγµατα και µε κανένα ανιχνευτή δεν ήταν δυνατός ο εντοπισµός στην περιοχή των 

80-90nt κάποιου συγκεκριµένου µορίου εµφανώς ειδικό για τα εκχυλίσµατα που προέρχονται 

από φυτά που παρουσιάζουν σίγηση.  
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Εικόνα 2-9. Ανάλυση κατά northern ολικών φυτικών εκχυλισµάτων RNA. Αναλύθηκαν σε 

αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 12%, δύο ολικά εκχυλίσµατα RNA από φυτά που παρουσίαζαν 

πλήρη σίγηση (S1, S2) και ένα από φυτό που εκφράζει GFP (G), η ίδια µεµβράνη αναλύθηκε για την 

παρουσία κωδικών και αντικωδικών µεταγράφων GFP. Στα εκχυλίσµατα S1, S2 παρατηρούµε ότι 

εντοπίζουµε την κωδική και την αντικωδική αλυσίδα των siRNA, ενώ το εκχύλισµα S2 είναι αυτό που 

χρησιµοποιήσαµε για την αναλυτική κλασµάτωση. Παρατηρούµε ότι στην περιοχή µεταξύ 75-154nt δεν 

εντοπίζουµε κάποιο ειδικό σήµα  γεγονός που υποδηλώνει ότι ο παράγοντας που προκαλεί σίγηση 

βρίσκεται σε µικρή συγκέντρωση. (Μ: pBR322x HinfI)  
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Συζήτηση  

Όπως σε όλους τους οργανισµούς όπου έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα σίγησης µέσω RNA 

έτσι και στα φυτά το φαινόµενο της PTGS µπορεί να επαχθεί µε εσκεµµένη εισαγωγή dsRNA. 

Στα φυτά η εισαγωγή του dsRNA µπορεί να γίνει µε διαγονίδια τα οποία εκφράζουν την 

κωδική και την αντικωδική αλληλουχία ενός γονίδιου (Kalantidis et al., 2002; Waterhouse et 

al., 1998), µε διήθηση αγραβακτηρίων που φέρουν Ti πλασµίδια που εκφράζουν dsRNA 

(Schob et al., 1997; Voinnet and Baulcombe, 1997), ή µε την µόλυνση ειδικών ιικών φορέων 

που κωδικοποιούν dsRNA (Angell and Baulcombe, 1997). Τι συµβαίνει όµως στην περίπτωση 

που επάγεται PTGS σε ένα διαγονιδιακό φυτό που φέρει ένα γονίδιο που εκφράζεται µόνο η 

κωδική αλληλουχία; Tι γίνεται από την στιγµή που θα γίνει η επαγωγή της PTGS πως το 

φαινόµενο εξαπλώνεται σε ολόκληρο το φυτό;  

Η εξάπλωση του φαινοµένου της σίγησης σε ένα οργανισµό υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιου 

σήµατος το οποίο ξεκινάει από την περιοχή της επαγωγής και µεταφέρεται στα υπόλοιπα µέρη 

του οργανισµού. Η εξάπλωση του σήµατος της σίγησης είναι πολύ εµφανής σε φυτά που 

εκφράζουν το γονίδιο της GFP (Εικόνα 2-10), (Voinnet and Baulcombe, 1997). Σε αυτά τα φυτά 

παρατηρούµε τη σίγηση της GFP να εξαπλώνεται στα φύλλα που βρίσκονται µακριά από το 

σηµείο της επαγωγής µέσω των αγγείων προς το έλασµα του φύλλου. Η εξάπλωση του 

φαινοµένου της σίγησης είναι πολύ εξειδικευµένη και αφορά µόνο το γονίδιο στόχο. Εξαιτίας 

της εξειδίκευσης της σίγησης που παρατηρείται το διασυστηµατικό σήµα πρέπει να είναι 

κάποιο νουκλεϊκό οξύ ή πρωτεΐνες που περιέχουν νουκλεϊκό οξύ.  

Το σήµα της σίγησης µπορεί να µεταφέρεται στα φυτά από το υποκείµενο που παρουσιάζει 

σίγηση, στο εµβόλιο το οποίο τελικά εµφανίζει σίγηση (Crete et al., 2001; Palauqui et al., 1997; 

Voinnet et al., 1998). Το σήµα µπορεί να ξεκινήσει από το υποκείµενο ενός φυτού να περάσει 

διαµέσου εµβολίου που δεν φέρει το γονίδιο στόχο να φτάσει στην κορυφή και εκεί να 

«σβήσει» το οµόλογο γονίδιο (Palauqui et al., 1997). Ένα σήµα που µεταφέρεται µέσα στο φυτό 

πρέπει να µπορεί να περάσει αρχικά από κύτταρο σε κύτταρο µέσω των πλασµοδεσµάτων ενώ 

για τη διασυστηµατική του µεταφορά πρέπει να περάσει στο φλοίωµα. Το διασυστηµατικό 

σήµα της σίγησης ακολουθεί την «κλασική» οδό µετακίνησης «υλικών», όπως συµβαίνει µε 

τους ιούς, τα ιοειδή αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ενδογενών mRNA όπως των KNOTTED1 

(Lucas et al., 1995) και SUT1 (Kuhn et al., 1997). Είναι γνωστό ότι οι ιοί διαθέτουν δικό τους 
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σύστηµα µεταφοράς τους διαµέσου του φυτού. Το γεγονός όµως ότι µετακινούνται τα ιοειδή, 

που δεν κωδικοποιούν καµία πρωτεΐνη, καθώς και το ότι µεταφέρονται ενδογενή mRNA 

δείχνουν ότι το φυτό διαθέτει διασυστηµατικό σύστηµα µεταφοράς RNA (Gomez and Pallas, 

2001; Owens et al., 2001; Zhu et al., 2001). 

 

Εικόνα 2-10. ∆ιασυστηµατική µεταφορά του φαινοµένου της σίγησης. a. ∆ιαγονιδιακό φυτό GFP σε 

φυσικό φωτισµό, b,c. 24 ώρες µετά την επαγωγή της σίγησης (λευκό βέλος: σηµείο επαγωγής, έγχρωµα βέλη: 

σηµειώνουν το ίδιο φύλλο σε κάθε εικόνα), d,e. Μία εβδοµάδα µετά την επαγωγή. Παρατηρούµε την 

χαρακτηριστική εικόνα της σίγησης της GFP που εξαπλώνεται από την περιοχή των αγγείων προς το έλασµα 

του φύλλου, στην πορεία του χρόνου το φαινόµενο είναι εντονότερο στα παλαιά φύλλα ενώ εµφανίζεται και 

σε όλα τα νέα.   

Θεωρείται πλέον δεδοµένο ότι το διασυστηµατικό σήµα της σίγησης είναι RNA αυτό που δεν 

έχει διευκρινιστεί ακόµα είναι η δοµή που µπορεί να έχει το συγκεκριµένο µόριο. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί ο χαρακτηριστικότερος µοριακός δείκτης της PTGS/RNAi είναι τα siRNA. 

Επιπλέον έχει δειχθεί πολλές φορές ότι είναι δυνατή η επαγωγή του φαινοµένου της σίγησης 

σε µε τη εισαγωγή siRNA σε έναν οργανισµό (Boutla et al., 2001; Caplen et al., 2001; Klahre et 

al., 2002). Βάσει αυτών των παρατηρήσεων τα siRNA ήταν τα πρώτα µόρια που θεωρήθηκε ότι 

είναι το διασυστηµατικό σήµα. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία 

αλλά και από παρατηρήσεις που έγιναν σε φυτά και στον καινοραβδίτη έρχονται σε αντίθεση 

µε αυτή την υπόθεση.  
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Συγκεκριµένα στα φυτά µελέτη µε ιικούς καταστολείς της PTGS/RNAi (Roth et al., 2004) όπως 

ο HC-Pro και ο CMV 2b οι οποίοι παρεµποδίζουν διάφορα στάδια της PTGS, δείχνουν ότι 

πιθανότατα siRNA να µην σχετίζονται µε το σήµα. Ειδικότερα, σε πειράµατα µε 

εµβοιλιασµούς διαγονιδιακών φυτών τα οποία που εκφράζουν την HC-Pro, και δεσµεύουν τα 

siRNA µετά από επαγωγή της PTGS, δεν επηρεάζουν την ικανότητα του σήµατος να 

µεταφέρεται από το υποκείµενο στο εµβόλιο και να επάγουν τη PTGS διασυστηµατικά 

(Mallory et al., 2002). Τα αντίθετα αποτελέσµατα παρατηρούνται µε τον καταστολέα CMV 2b, 

διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν τον συγκεκριµένο καταστολέα ενώ η συγκέντρωση των 

siRNA παραµένει σταθερή παρουσιάζουν αδυναµία εξάπλωσης του φαινοµένου της σίγησης 

σε πειράµατα (Hamilton et al., 2002). Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και στον 

καινοραβδίτη όπου µεταλλαγές στο γονίδιο rde-4 το οποίο επηρεάζει την παραγωγή των 

siRNA αλλά όχι και το διασυστηµατικό σήµα (Timmons et al., 2003).  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις έρχονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 

εδώ όπου το κλάσµα των φυτικών εκχυλισµάτων που περιέχει τα siRNA δεν φαίνεται να είναι 

ικανό να επάγει RNAi στον καινοραβδίτη. Στην προκειµένη περίπτωση ένα µεγαλύτερο µόριο 

RNA µεγέθους περίπου 80nt φέρει την ικανότητα να επάγει RNAi στον καινοραβδίτη. Το 

γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να εντοπίσουµε το συγκεκριµένο µόριο µε ανάλυση κατά 

northern µας οδηγεί σε δύο συµπεράσµατα. Είτε ότι το συγκεκριµένο µόριο βρίσκεται σε πολύ 

µικρή συγκέντρωση κάτω από τα επίπεδα ανίχνευσης της τεχνικής είτε ότι παρουσιάζει 

εσωτερικές δοµές που εµποδίζουν τη πρόσβαση του ανιχνευτή.  

Μελέτες σε φυτά (Dalmay et al., 2000; Himber et al., 2003; Vaistij et al., 2002), στον 

καινοραβδίτη (Sijen et al., 2001) και στη ∆ροσόφιλα (Lipardi et al., 2001) δείχνουν ότι για την 

επαγωγή ή/και την εξάπλωση της σίγησης απαιτείται η παρουσία της RdRp. Ο ρόλος της 

RdRp στη PTGS/RNAi δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, πιθανότατα να παίζει ρόλο στην 

δηµιουργία του dsRNA για την εκκίνηση του φαινοµένου της σίγησης, αντιγράφοντας το 

mRNA στόχο. Πως γίνεται όµως η αναγνώριση του mRNA που πρέπει να αντιγραφεί; 

Πιθανότατα η RdRp να χρησιµοποιεί τα siRNA σαν εκκινητές για να ξεκινήσει την 

αντιγραφή. Οι απόψεις όµως διίστανται για το αν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν τα 

siRNA ως εκκινητές, στα φυτά έχει δειχθεί ότι η RdRp µπορεί να αντιγράφει µόρια RNA µε ή 

χωρίς εκκινητές (Schiebel et al., 1998; Tang and Zamore, 2004; Vaistij et al., 2002). 
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Σηµαντικό ρόλο στη PTGS/RNAi φαίνεται να παίζουν και πρωτεΐνες µε δράση ελικάσης. 

Σχεδόν σε κάθε οργανισµό όπου έχει µελετηθεί το φαινόµενο της PTGS/RNAi έχουν 

χαρακτηριστεί γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες µε οµολογία σε ελικάσες µεταλλαγές των 

οποίων σχετίζονται µε την αναστολή των φαινοµένων της σίγησης. Η Sde3/Sge3 (Dalmay et al., 

2001; Mourrain et al., 2000) στα φυτά, η Mut-7 στον καινοραβδίτη (Ketting et al., 1999) και η 

Armitage στη ∆ροσόφιλα (Tomari et al., 2004) είναι παραδείγµατα πρωτεϊνών που σχετίζονται 

µε τη PTGS/RNAi και έχουν οµολογία µε γνωστές ελικάσες. Ο ακριβής ρόλος των ελικασών 

στη PTGS/RNAi δεν είναι απολύτως γνωστός, συµµετέχουν πιθανότατα στο διαχωρισµό των 

δύο ελίκων των siRNA πριν ή µετά την πρόσδεση τους στην RISC (Nykanen et al., 2001; 

Schwarz et al., 2003). Έχει επίσης συζητηθεί και ο ρόλος τους στη διασυστηµατική µεταφορά 

του φαινοµένου της σίγησης (Mlotshwa et al., 2002) όπου η αλληλεπίδραση του σήµατος µε 

την ελικάση δίνει το σήµα στην RdRp να το αντιγράψει.  

Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις µας το µόριο που επάγει RNAi στο καινοραβδίτη είναι RNA 

και έχει µέγεθος περίπου 80 νουκλεοτίδια. Είναι πολύ ικανό να επάγει RNAi ακόµα και σε 

µικρές ποσότητες, δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο κλάσµα που προήλθε από το φυτικό 

εκχύλισµα περιέχει κυρίως το t-RNA της λευκίνης. Το συγκεκριµένο µόριο δεν µπορεί να 

ανιχνευθεί µε ανάλυση κατά northern, γιατί πιστεύουµε ότι έχει εσωτερική δίκλωνη περιοχή 

σαν µορφή φουρκέτας. Μόρια RNA που έχουν αυτή τη δοµή είναι δύσκολο να ανιχνευθούν 

σε µικρές ποσότητες γιατί δεν µπορεί να προσεγγίσει ο ανιχνευτής και να υβριδοποιηθεί µε 

την αντίστοιχη συµπληρωµατική περιοχή. Παρατηρήσεις που ενισχύουν την υπόθεση της 

δοµής αυτού του µορίου είναι ότι η Dicer µπορεί να αναγνωρίσει αυτή την δοµή η οποία 

οµοιάζει µε τα πρόδροµα µόρια των miRNA, ενώ έχει δειχθεί ότι µόρια RNA που έχουν τη 

δοµή της µικρής φουρκέτας µπορούν να επάγουν RNAi σε θηλαστικά (Harborth et al., 2003; 

McManus et al., 2002).  

Μόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε για τη φύση του διασυστηµατικού σήµατος γιατί δεν 

έχει εντοπισθεί µέχρι σήµερα, πιθανότατα λόγω της µικρής ποσότητας που χρειάζεται για να 

επάγει την σίγηση. ∆εδοµένου ότι το σήµα ξεκινά από µία περιοχή και µεταφέρεται σε 

ολόκληρο τον οργανισµό, κατά πάσα πιθανότητα η περιοχή της επαγωγής δεν λειτουργεί σαν 

«πηγή» του σήµατος της PTGS αλλά καθώς φτάνει στα νέα κύτταρα πολλαπλασιάζεται, επάγει 

τη σίγηση και αυτά µε την σειρά τους σηµατοδοτούν τοπικά τα γειτονικά τους κύτταρα. Η 

επαγωγή της PTGS/RNAi στα άµεσα γειτονικά κύτταρα, τουλάχιστον για τα φυτά, µπορεί να 
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γίνει και µε τα siRNA, τα οποία όµως δεν συµµετέχουν στη διασυστηµατική επαγωγή 

(Hamilton et al., 2002; Himber et al., 2003; Ryabov et al., 2004). Ο ρόλος της RdRp στην 

εξάπλωση του φαινοµένου µπορεί να σχετίζεται µε το πολλαπλασιασµό του σήµατος που 

φτάνει σε ένα κύτταρο. Η ελικάση θα χρειάζεται για να ξεδιπλώσει τη δοµή της φουρκέτας για 

να µπορεί η RdRp να αντιγράψει το RNA.  

Πως δηµιουργούνται όµως µέσα στο φυτό µόρια µε την δοµή φουρκέτας; Το πώς επάγεται η 

PTGS/RNAi σε έναν οργανισµό χωρίς την εισαγωγή dsRNA παραµένει αδιευκρίνιστο. Εκτός 

από την περίπτωση της ιικής µόλυνσης στα φυτά όπου η PTGS/RNAi επάγεται σαν αµυντικός 

µηχανισµός µε σκοπό την αποικοδόµιση των RNA των ιών (Voinnet, 2001) δε γνωρίζουµε 

ακριβώς πως επάγεται το φαινόµενο. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου επάγεται σε φυτά τα οποία 

φέρουν ένα διαγονίδιο, όπως στη περίπτωση των διαγονιδιακών φυτών GFP που 

παρουσιάζονται εδώ.  

Πέρα από τα οποιαδήποτε ερωτήµατα τα οποία µπορεί να απαντήθηκαν ή να 

δηµιουργήθηκαν, όλα τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται εδώ αποδεικνύουν κάτι 

επιπλέον. Παρόλο που τα φυτά και ο καινοραβδίτης ανήκουν σε διαφορετικά ταξινοµικά 

βασίλεια στο φαινόµενο της σίγησης και στους δύο οργανισµούς συµµετέχουν πρωτεΐνες µε 

δοµική και λειτουργική οµολογία. Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν για πρώτη φορά ότι 

υπάρχει µεγάλη σύγκληση µεταξύ των δύο µονοπατιών δεδοµένου ότι µόρια RNA από έναν 

οργανισµό µπορούν να επάγουν σίγηση σε άλλο οργανισµό διαφορετικού βασιλείου.  
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Κεφάλαιο 3 

Το πυρηνικό ιοειδές PSTVd επάγει την παραγωγή siRNA  
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Εισαγωγή  

Τα ιοειδή είναι τα µικρότερα φυτικά παθογόνα αποτελούνται από ένα κυκλικό, µονόκλωνο 

µόριο RNA, µεγέθους µερικών εκατοντάδων βάσεων (Flores et al., 1997). Παρόλο το µικρό 

τους µέγεθος και του γεγονότος ότι δεν κωδικοποιούν καµία πρωτεΐνη τα ιοειδή είναι ισχυρά 

παθογόνα. Φυλογενετικά τα ιοειδή χωρίζονται σε δύο µεγάλες οικογένειες την οικογένεια των 

Pospiviroidae και των Avsunviroidae. Τα µέλη της οικογένειας των Pospiviroidae εντοπίζονται 

στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου ενώ αυτά που ανήκουν στην οικογένεια των Avsunviroidae 

εντοπίζονται στο χλωροπλάστη (Flores et al., 1997; Tabler and Tsagris, 2004).  

Το PSTVd (Potato Spindle Tuber Viroid) πρότυπο µέλος της οικογένειας των Pospiviroidae, 

αποτελείται από ένα κυκλικό µόριο RNA µεγέθους 356-360 νουκλεοτιδίων. Το RNA των 

ιοειδών έχει εσωτερικές συµπληρωµατικές περιοχές γεγονός που τους δίνει µια 

χαρακτηριστική δευτεροταγή δοµή. Το PSTVd µοιάζει µε ραβδί, ενώ έχουν εντοπιστεί πέντε 

χαρακτηριστικές λειτουργικές περιοχές (Εικόνα 3-1).  

Το PSTVd όπως και όλα τα ιοειδή πολλαπλασιάζονται αυτόνοµα µέσα στο φυτικό κύτταρο 

χρησιµοποιώντας τους βασικούς µηχανισµούς του ξενιστή. Όταν το PSTVd εισέλθει στο 

φυτικό κύτταρο κατευθύνεται στον πυρήνα όπου και πολλαπλασιάζεται από την RNA 

πολυµεράση ΙΙ (Tabler and Tsagris, 2004). Κατόπιν το ιοειδές διαµέσου του αγγειακού 

συστήµατος µεταφέρεται στα υπόλοιπα µέρη του φυτού. Προκειµένου το ιοειδές να 

µετακινηθεί µέσα στο φυτό πρέπει να βγει από τον πυρήνα να περάσει το κυτταρόπλασµα και 

από κύτταρο σε κύτταρο να φτάσει στο αγγειακό σύστηµα. Το ιοειδές µεταφέρεται στα νεαρά 

φύλλα (sink leaves) από τα παλαιότερα φύλλα (source leaves) ακολουθώντας την ίδια 

διαδροµή που ακολουθούν τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης, οι ιοί και το σήµα της µετα-

µεταγραφικής σίγησης (Zhu et al., 2001). Παρόλο που γνωρίζουµε την πορεία που ακολουθεί 

το ιοειδές µέσα στο φυτό δεν γνωρίζουµε τους παράγοντες µε τους οποίους αλληλεπιδρά για 

να γίνει η µετακίνηση. Μέχρι σήµερα µόνο µία ενδογενής πρωτεΐνη της τοµάτας έχει 

αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρά µε το ιοειδές (Gozmanova et al., 2003; Maniataki et al., 2003; 

Martinez de Alba et al., 2003). H Virp1 (Viroid-RNA binding protein 1) είναι µια πυρηνική 

πρωτεΐνη της τοµάτας και έχει αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρά ισχυρά µε το ιοειδές ο ρόλος όµως 

της πρωτεΐνης στον κύκλο πολλαπλασιασµού και εξάπλωσης του ιοειδούς δεν έχει πλήρως 

διευκρινιστεί.   
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Εικόνα 3-1. ∆οµικά και λειτουργικά στοιχεία του ιοειδούς PSTVd. ∆ευτεροταγής δοµή του στελέχους 

KF440-2 του ιοειδούς PSTVd όπως έχει υπολογιστεί µε τον αλγόριθµο Mfold στους 10oC. Η αλληλουχία του 

ιοειδούς χωρίζεται σε πέντε δοµικές περιοχές τo αριστερό άκρο (TL) που περιέχει και την ακραία 

συντηρηµένη περιοχή (TCR) η οποία βρίσκεται σε όλα τα µέλη της οικογένειας των Pospiviroidae. Στο κέντρο 

βρίσκεται η περιοχή της παθογένειας (P) που περιλαµβάνει την κεντρική συντηρηµένη περιοχή (CCR). 

Ακολουθεί η µεταβλητή περιοχή (V) και το δεξί άκρο (TR). Τα όρια κάθε περιοχής δεν είναι αυστηρά 

καθορισµένα, ενώ έχει βρεθεί ότι µικρές αλλαγές στην αλληλουχία της περιοχής της παθογένειας µπορεί να 

επηρεάσει δραστικά την έκφραση των συµπτωµάτων από την µόλυνση του ιοειδούς. Σηµειώνονται και 

άλλες χαρακτηριστικές περιοχές καθώς και τα δύο σηµεία από πού ξεκινά η αντιγραφή του ιοειδούς (Α111 

και G168). 

Το φαινόµενο της µετα-µεταγραφικής σίγησης ιδίως στα φυτά πιθανολογείται ότι εξελίχθηκε 

για την άµυνα τους ενάντια στους ιούς. Οι περισσότεροι φυτικοί ιοί πολλαπλασιάζονται και 

αναπτύσσονται στο κυτταρόπλασµα του φυτικού κυττάρου, στη φάση του πολλαπλασιασµού 

τους, όπου και δηµιουργούνται δίκλωνα µόρια RNA, ενεργοποιείται ο µηχανισµός της PTGS 

παράγονται siRNA και επιτήθονται στον ιό πέπτοντας το γένωµα του. Το παραπάνω µοντέλο 

άµυνας των φυτών ενάντια στους ιούς είναι εύκολα αποδεχτό δεδοµένου ότι οι ιοί 

πολλαπλασιάζονται στο κυτταρόπλασµα, τι γίνεται όµως στην περίπτωση των ιοειδών ;  

Τα ιοειδή αποτελούν µια ιδιάζουσα οµάδα παθογόνων, δεν κωδικοποιούν καµία πρωτεΐνη και 

όλα τα µέχρι σήµερα γνωστά είδη ιοειδών πολλαπλασιάζονται και συσσωρεύονται στον 

πυρήνα ή στους χλωροπλάστες. Παρόλα αυτά είναι δυνατή η ανίχνευση ειδικών για το ιοειδές 

siRNA (Markarian et al., 2004; Martinez de Alba et al., 2002; Papaefthimiou et al., 2001). 

∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχθεί η ικανότητα των δύο αυτών υποκυτταρικών 
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οργανιδίων να επάγουν PTGS. ∆ηµιουργείται το ερώτηµα το που και πως παράγονται τα 

siRNA.  

Παρατηρούµε ότι το φυτό αντιδρά στη µόλυνση του ιοειδούς επάγοντας το φαινόµενο της 

PTGS. Τα ερωτήµατα όµως που προκύπτουν είναι το ποτέ παράγονται τα siRNA και πως 

επηρεάζουν το ιοειδές, καθώς επίσης και σε ποιο κυτταρικό διαµέρισµα παράγονται. Ο σκοπός 

της παρούσας εργασίας ήταν να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα κάνοντας ανάλυση 

κατά Northern σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία και πραγµατοποιώντας υποκυτταρική 

κλασµάτωση προκειµένου να διευκρινίσουµε τον υποκυτταρικό χώρο που εντοπίζονται τα 

siRNA.  

Αποτελέσµατα 

Συσσώρευση ειδικών για το ιοειδές PSTVd siRNA στη διάρκεια του χρόνου 

Με σκοπό να συσχετίσουµε την παρουσία του ιοειδούς στο φυτό µε την παραγωγή ειδικών για 

το ιοειδές siRNA, µολύναµε µε ένα ισχυρά µολυσµατικό στέλεχος (KF440-2, AccNo: X58388) 

του ιοειδούς PTSVd (Potato Spindle Tuber Viroid) 8 φυτά τοµάτας αγρίου τύπου και ποικιλίας 

Rentita. Σε δεδοµένα χρονικά διαστήµατα µετά τη µόλυνση των φυτών, συλλέγαµε φυλλάρια 

από τα νέα φύλλα τα συνενώναµε και εκχυλίζαµε RNA. Η συνένωση των δειγµάτων ήταν 

απαραίτητη προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται από φυτό 

σε φυτό. Αναλύαµε τα εκχυλίσµατα από κάθε δειγµατοληψία σε αποδιατακτικό πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδίου συγκέντρωσης 5% για την ανίχνευση του ιοειδούς και 12% για την 

καλύτερη ανίχνευση των siRNA.  

Τα συµπτώµατα της µόλυνσης του PSTVd σε φυτά τοµάτας είναι επιναστία και στροφή του 

ελάσµατος των φυλλαρίων προς τα κάτω. Τα συµπτώµατα από τη µόλυνση του ιοειδούς 

εµφανίζονται 15 µε 16 ηµέρες µετά τη µόλυνση στα νέα φύλλα ενώ το ιοειδές µπορεί να 

ανιχνευθεί στα φυτά από τη 11η ηµέρα (Palukaitis, 1987). Βασιζόµενοι στις παραπάνω 

παρατηρήσεις ξεκινήσαµε τη δειγµατοληψία από την ηµέρα 11.  
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Εικόνα 3-2. Ανάλυση εκχυλισµάτων που λήφθηκαν σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα µετά την 

µόλυνση υγιών φυτών τοµάτας µε το ιοειδές PSTVd. Α. Ανάλυση κατά northern σε αποδιατακτικό 

πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 5%, σηµειώνεται η κυκλική και η ευθύγραµµη µορφή του ιοειδούς και οι µέρες 

µετά την µόλυνση από πού προέρχεται κάθε δείγµα, (Υ: δείγµα µη µολυσµένου φυτού, Con: κωδικό 

συνθετικό µετάγραφο PSTVd, Μ: ραδιοσηµασµένος DNA µάρτυρας pBR322 x HinfI). B. ανάλυση των ίδιων 

δειγµάτων σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 12%, ανίχνευση θετικής (+) και αρνητικής (-) 

πολικότητας siRNA (R22, R25: ραδιοσηµασµένα ολιγο-ριβονουκλεοτίδια 22 και 25 νουκλεοτιδίων 

αντίστοιχα). 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δειγµάτων παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-2. 

Παρατηρούµε -σε συµφωνία µε τα παραπάνω- ότι ήδη από 11η ηµέρα ανιχνεύουµε τις δύο 

δοµές του ιοειδούς, η ποσότητα του οποίου αυξάνεται σταδιακά έως και την 59η ηµέρα µετά τη 

µόλυνση. Τα siRNA αρχίζουν να ανιχνεύονται αµυδρά στην 11η ηµέρα αλλά ουσιαστικά 

εµφανίζονται από τη 14η ηµέρα και αυξάνονται στις επόµενες δειγµατοληψίες. Η εµφάνιση 

των συµπτωµάτων στα φυτά εξαιτίας της µόλυνσης του ιοειδούς ξεκινά µεταξύ της 14 και 18 

ηµέρας. Λόγω του µικρού µεγέθους των siRNA, οι υβριδοποιήσεις γίνονται µε χαµηλή 

αυστηρότητα γεγονός που επηρεάζει την γενική εικόνα της αυτοραδιογραφίας και αυξάνει τις 

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε κάθε υβριδοποίηση. Για αυτό το λόγο η ίδια 

µεµβράνη µπορεί να παρουσιάζει διαφοροποιηµένη εικόνα σε κάθε υβριδοποιήση Εικόνα 3-

2Β, (+) και (-) siRNA) 

Συνοπτικά παρατηρούµε ότι η παρουσία των siRNA στο φυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει 

σηµαντικά την συγκέντρωση του ιοειδούς.  
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Εικόνα 3-3. Ανάλυση κατά Northern ολικών και πυρηνικών εκχυλισµάτων µολυσµένων και υγιών 

φυτών τοµάτας. Η ανάλυση των δειγµάτων έγινε σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 8% και η 

ίδια µεµβράνη χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση όλων των διαφορετικών µεταγράφων όπως αυτά 

ορίζονται κάτω από κάθε εικόνα υβριδισµού. Α. ανίχνευση της θετικής πολικότητας RNA του ιοειδούς και 

των siRNA, Β. υβριδοποιήσεις ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας των δειγµάτων µε ανιχνευτές για τα 

U1 και U6, C. ανίχνευση της αρνητικής πολικότητας RNA, σε αυτή την εικόνα εµφανίζονται κάποια 

υπολείµµατα του υβριδισµού µε την U1 καθώς και το χλωροπλαστικό RNA 5S το οποίο είναι γνωστό ότι 

υβριδοποιεί το θετικής πολικότητας RNA του ιοειδούς. Η εµφάνιση του χλωροπλαστικού RNA µόνο στα 

ολικά εκχυλίσµατα είναι δείγµα της καλής ποιότητας των πυρηνικών εκχυλισµάτων. 

Υποκυτταρικός εντοπισµός των siRNA του ιοειδούς  

Γνωρίζουµε ότι το ιοειδές PSTVd πολλαπλασιάζεται στον πυρήνα και συσσωρεύεται στον 

πυρηνίσκο του φυτικού κυττάρου (Schumacher et al., 1983). Με σκοπό να διερευνήσουµε που 

παράγονται τα ειδικά για το ιοειδές siRNA αποµονώσαµε πυρήνες από µολυσµένα και υγιή 

φυτά τοµάτας. Εκχυλίσµατα RNA από τους πυρήνες µολυσµένων και υγιών φυτών, καθώς και 

ολικά εκχυλίσµατα RNA από τα ίδια φυτά, αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδιού 8% που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση του ιοειδούς και των siRNA.  

Στην Εικόνα 3-3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των εκχυλισµάτων. 

Παρατηρούµε ότι ενώ το ιοειδές ανιχνεύεται στο εκχύλισµα των πυρήνων µολυσµένων φυτών 
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δεν µπορούµε να ανιχνεύσουµε στο ίδιο εκχύλισµα τα siRNA (Εικόνα 3-3Α, διαδροµή 1). Οι 

δύο κλώνοι των siRNA εντοπίζονται µόνο στα αντίστοιχα ολικά εκχυλίσµατα των 

µολυσµένων φυτών (Εικόνα 3-3Α,C, διαδροµή 4). Προκειµένου να ελέγξουµε την ποιότητα 

και την ποσότητα των εκχυλισµάτων υβριδοποιήσαµε τη µεµβράνη µε ανιχνευτές για τα 

µικρά πυρηνικά RNA (snRNA) U1 και U6 (Εικόνα 3-3C).  

Αναλυτική κλασµάτωση των κυτταρικών περιοχών, υποκυτταρικός εντοπισµός  

Το γεγονός ότι τα siRNA δεν εντοπίζονται στον πυρήνα υποδηλώνει ίσως ότι παράγονται στο 

κυτταρόπλασµα του κυττάρου για να διευκρινίσουµε το που συσσωρεύονται τα ειδικά για το 

ιοειδές siRNA, κάναµε αναλυτική κλασµάτωση των υποκυτταρικών περιοχών.  

Μολύναµε 10 φυτά τοµάτας µε το ιοειδές PSTVd και 6 εβδοµάδες µετά τη µόλυνση συλλέξαµε 

τα φύλλα, τα συνενώσαµε και προχωρήσαµε στη διαδικασία αποµόνωσης πυρήνων. Κατά την 

διαδικασία διαχωρισµού των πυρήνων αποµονώναµε σε διακριτά στάδια διάφορα κυτταρικά 

κλάσµατα (βλ. Υλικά και Μεθόδους). Αρχικά µετά την οµογενοποίηση των φύλλων 

διαχωρίσαµε µία ποσότητα που αποτελεί το ολικό κυτταρικό εκχύλισµα, στη συνέχεια στο 

στάδιο όπου διαχωρίζονται οι πυρήνες σαν ίζηµα κρατήσαµε το υπερκείµενο ως το 

κυτταροπλασµατικό κλάσµα. Συνεπώς χωρίσαµε το αρχικό δείγµα φύλλών σε τρία 

διαφορετικά κλάσµατα το ολικό, το κυτταροπλασµατικό και το κλάσµα των πυρήνων. Η ίδια 

ακριβώς διαδικασία επαναλήφθηκε και για υγιή φυτά τοµάτας της ίδιας ηλικίας. 

Τα εκχυλίσµατα RNA από τα τρία διαφορετικά κυτταρικά κλάσµατα αναλύθηκαν σε 

αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 12% το οποίο επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση 

των siRNA. Από την ανάλυση κατά northern προέκυψε ότι τα ειδικά για το ιοειδές siRNA 

ανιχνεύονται µόνο στο ολικό και στο κυτταροπλασµατικό κλάσµα που προέρχονται από 

µολυσµένα φυτά (Εικόνα 3-4).  
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Εικόνα 3-4. Ανάλυση κατά Northern των υποκυτταρικών κλασµάτων. Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε 

αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 12% που επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση των siRNA. TL: 

ολικό εκχύλισµα RNA από µολυσµένο µε PSTVd φυτό τοµάτας ως µάρτυρας. Τρία κλάσµατα από υγιή και 

µολυσµένα φυτά τοµάτας T: ολικό εκχύλισµα, C: κυτταροπλασµατικό, N: πυρηνικό (Υλικά και Μεθόδους). 

siRNA ειδικά για το PSTVd εντοπίζονται µόνο στα ολικά και στα κυτταροπλασµατικά κλάσµατα των 

µολυσµένων φυτών. Ο ελεγκτικός υβριδισµός µε το µικρό πυρηνικό RNA U1 δείχνει την καθαρότητα του 

κυτταροπλασµατικού κλάσµατος και την αποτελεσµατικότητα της κλασµάτωσης. 

Παρατήρηση των διαφορετικών κλασµάτων κάτω από µικροσκόπιο φθορισµού πιστοποιεί την 

αποτελεσµατικότητα της τεχνικής κλασµάτωσης που ακολουθήσαµε (Εικόνα 3-5). Η επιτυχία 

του διαχωρισµού των τριών κλασµάτων αποδεικνύεται σε µοριακό επίπεδο µε τη ανίχνευση 

του snRNA-U6, το οποίο γνωρίζουµε ότι εντοπίζεται αποκλειστικά στον πυρήνα. Ανάλυση 

κατά Northern των εκχυλισµάτων των τριών κυτταρικών κλασµάτων έδειξε ότι το U6 

εντοπίζεται στα εκχυλίσµατα που έχουν προέλθει από το ολικό και το πυρηνικό κλάσµα, ενώ 

στο κυτταροπλασµατικό κλάσµα εντοπίζεται σε ελάχιστες ποσότητες (Εικόνα 3-4).  
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Εικόνα 3-5. Μικροσκοπική ανάλυση των διαφορετικών κυτταρικών κλασµάτων. Σε κάθε κλάσµα έγινε 

χρώση βρωµιούχου αιθιδίου για την ανίχνευση των πυρήνων και παρατήρηση σε οπτικό µικροσκόπιο κάτω 

από υπεριώδη φωτισµό. Α. άθικτα κύτταρα, πολυκυτταρική κεφαλή φυλλικού τριχιδίου τοµάτας, 

διακρίνονται εύκολα οι πυρήνες των κυττάρων λόγω χρώσης του γενετικού υλικού. Β. ολικό εκχύλισµα, 

µετά το σπάσιµο των κυττάρων, διακρίνονται οι χλωροπλάστες µε ερυθρό χρώµα λόγω του αυτοφθορισµού 

της χλωροφύλλης κάτω από υπεριώδη φωτισµό και οι πυρήνες πορτοκαλόχρωµοι λόγω της χρώσης του 

γενετικού υλικού. C. κυτταροπλασµατικό κλάσµα διακρίνονται µόνο οι χλωροπλάστες. D. πυρηνικό 

κλάσµα. 

Υποκυτταρικός εντοπισµός των πρόδροµων και ώριµων µορφών του miR167  

Η καλή ποιότητα των κυτταρικών κλασµάτων µας έδωσε τη δυνατότητα να προσπαθήσουµε 

να διευκρινίσουµε και την ερώτηση για το αν οι ώριµες µορφές των miRNA εντοπίζονται στον 

πυρήνα µαζί µε το πρόδροµο µετάγραφο. Μέχρι σήµερα δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί στα 

φυτά το αν η διαδικασία της ωρίµανσης του pre-miRNA γίνεται στον πυρήνα ή στο 

κυτταρόπλασµα.  

Χρησιµοποιήσαµε την ίδια µεµβράνη µε αυτή της Εικόνα 3-4 για να αναλύσουµε τον 

εντοπισµό των ώριµων και πρόδροµων µορφών του miR167. Το συγκεκριµένο miRNA 

εντοπίζεται σε όλους τους ιστούς της Arabidopsis thaliana σε αρκετά µεγάλη ποσότητα ενώ 

φαίνεται να είναι συντηρηµένο και στο ρύζι (Reinhart et al., 2002). Χρησιµοποιήσαµε σαν 

ανιχνευτή ραδιοσηµασµένο ολιγο-δεοξυνουκλεοτίδιο συµπληρωµατικό για το miR167. 

Προέκυψε ότι οι ώριµες µορφές του miRNA εντοπίζονται στα ολικά και τα 
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κυτταροπλασµατικά κλάσµατα που προέκυψαν από µολυσµένες και υγιείς τοµάτες (Εικόνα 3-

6). Αντίστοιχα το πρόδροµο µετάγραφο του miR167 (pre-miR167) ανιχνεύεται στο πυρηνικό 

κλάσµα που προήλθε από µολυσµένες τοµάτες. Το γιατί το pre-miR167 δεν ανιχνεύεται και 

στο πυρηνικό κλάσµα των υγιών τοµατών δεν το γνωρίζουµε (Εικόνα 3-6). Υποθέτουµε όµως, 

ότι σηµαντικό ρόλο παίζει η δοµή του µορίου που µοιάζει µε µικρή φουρκέτα ή το µη ειδικό 

σήµα που εντοπίζεται στην περιοχή επικαλύπτει την πραγµατική εικόνα της υβριδοποίησης. 

Παρόλα αυτά είναι πρώτη φορά που ανιχνεύεται pre-miRNA σε φυτικά εκχυλίσµατα γεγονός 

που δείχνει την δυσκολία ανίχνευσης των συγκεκριµένων µορίων.  

 

Εικόνα 3-6. Ανίχνευση των πρώιµων και ώριµων µορφών του miR-167. Η ίδια µεµβράνη που παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 3-4 υβριδοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένο ολιγονουκλεοτίδιο µε συµπληρωµατική αλληλουχία του miR-

167. Παρατηρούµε ότι η ώριµη µορφή του miRNA εντοπίζεται µόνο στα ολικά και κυτταροπλασµατικά κλάσµατα 

των µολυσµένων και υγιών τοµατιών, ενώ η πρόδροµη µορφή του miRNA (pre-miR167) ανιχνεύεται στο πυρηνικό 

κλάσµα του µολυσµένου φυτού. Πιθανότατα λόγω του µη ειδικού σηµείου υβριδισµού που εντοπίζεται στο 

αντίστοιχο κλάσµα των υγιών φυτών να µην είναι δυνατό να ανιχνευθεί το pre-miRNA στο συγκεκριµένο δείγµα.  
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Συζήτηση  

Το ιοειδές PSTVd ανήκει στην οικογένεια των ιοειδών που πολλαπλασιάζονται στον πυρήνα 

και συσσωρεύονται στον πυρηνίσκο του φυτικού κυττάρου. Από τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται παραπάνω προκύπτουν δύο σηµαντικά αποτελέσµατα. Πρώτον, η ποσότητα 

και ο χρόνος εµφάνισης των ειδικών για το ιοειδές siRNA δε φαίνεται να επηρεάζει 

σηµαντικά του κύκλο πολλαπλασιασµού και εξάπλωσης του ιοειδούς. ∆εύτερον, παρόλο που 

το ιοειδές πολλαπλασιάζεται και συσσωρεύεται στο χώρο του πυρήνα του φυτικού κυττάρου 

τα siRNA δεν είναι δυνατόν να εντοπισθούν στο ίδιο κυτταρικό διαµέρισµα.  

Η ικανότητα του πυρήνα να παράγει ή όχι siRNA έχει συζητηθεί πολλές φορές. Το γεγονός ότι 

στην Arabidopsis thaliana έχουν βρεθεί τέσσερις διαφορετικές Dicer εκ των οποίων δύο 

διαθέτουν σήµα εντοπισµού για τον πυρήνα (Schauer et al., 2002) θα µπορούσε να θεωρηθεί 

ως ένδειξη ότι είναι δυνατή η παραγωγή siRNA στον πυρήνα. Ο ρόλος των διαφορετικών 

Dicer στο φυτό δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Μία εκ των δύο πυρηνικών µορφών η DCL1 

(Papp et al., 2003) φαίνεται να συµµετέχει στην ωρίµανση των πρόδροµων µεταγράφων των 

miRNA (Finnegan et al., 2003). Πρόσφατα δείχθηκε ότι και οι DCL2 και DCL3 εντοπίζονται 

στον πυρήνα (Xie et al., 2004) παράλληλα όµως καµία δεν φαίνεται να σχετίζεται µε την 

παραγωγή siRNA από ιούς.  

Από µελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές (Lee et al., 2003) και στον 

Xenopus (Lund et al., 2004), φαίνεται ότι στον πυρήνα γίνεται η επεξεργασία των 

πολυκιστρονικών µεταγράφων σε µονοκιστρονικά ενώ η τελική ωρίµανση των miRNA γίνεται 

στο κυτταρόπλασµα. Η παρατήρηση ότι το pre-miRNA εξέρχεται από τον πυρήνα και η 

τελική επεξεργασία του µεταγράφου γίνεται στο κυτταρόπλασµα έρχεται σε συµφωνία και µε 

τις δικές µας παρατηρήσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µας είναι δυνατό να εντοπίσουµε 

το pre-miRNΑ στον πυρήνα αλλά όχι και το ώριµο miRNA που και για το υγιές και για το 

µολυσµένο φυτό εµφανίζεται στο κυτταροπλασµατικό κλάσµα.  

Αν αποδεχτούµε µια παρόµοια κατάσταση όσον αφορά τις Dicer ισχύει και στην τοµάτα τότε 

είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν µπορούµε να εντοπίσουµε siRNA ειδικά για το ιοειδές 

στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου. Η παραγωγή siRNA για το πυρηνικά ιοειδή θα 

µπορούσε να εξηγηθεί δεδοµένου των πυρηνικών µορφών της Dicer όχι όµως και για τα 

χλωροπλαστικά ιοειδή (Martinez de Alba et al., 2002). Σε κανένα από τα φυτά όπου έχουν 
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µελετηθεί οι Dicer δεν υπάρχει υποψία για µορφές που εντοπίζονται στους χλωροπλάστες. 

Παρόλα αυτά σε κάθε περίπτωση dsRNA σαν ενδιάµεσα προϊόντα του πολλαπλασιασµού των 

ιοειδών εντοπίζονται µόνο στον πυρήνα ή στους χλωροπλάστες ανάλογα µε την οικογένεια 

στην οποία ανήκουν. Το πιθανότερο µοντέλο που θα µπορούσε να εξηγήσει όλα αυτά τα 

γεγονότα είναι η εσκεµµένη εξαγωγή στο κυτταρόπλασµα δίκλωνων µορίων RNA του 

ιοειδούς. Η παρουσία τους στο κυτταρόπλασµα θα ενεργοποιούσε άµεσα στην µηχανή της 

PTGS η οποία θα δηµιουργούσε τα siRNA και θα αποικοδοµούσε τα dsRNA µε αποτέλεσµα 

να µη µπορούν να εντοπιστούν στο κυτταρόπλασµα.  

Τα «ευπαθή» ενδιάµεσα προϊόντα του πολλαπλασιασµού του ιοειδούς φαίνεται να βρίσκονται 

προστατευµένα από τον µηχανισµό της PTGS στον πυρήνα ή στο χλωροπλάστη. Προκειµένου 

όµως το ιοειδές να µολύνει διασυστηµατικά το φυτό πρέπει να περάσει από το 

κυτταρόπλασµα, έχει δειχθεί όµως ότι οι κυκλικές δοµές των ιοειδών είναι άπεπτες από την 

ανθρώπινη Dicer (Chang et al., 2003) ενώ η πολύ σταθερή δευτεροτεγής τους δοµή φαίνεται να 

προστατεύει το ιοειδές από την πρόσδεση του στην RISC. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν µας και τα 

αποτελέσµατα µας, όπου η παραγωγή των siRNA δεν φαίνεται να επηρεάζει την εξάπλωση 

του ιοειδούς στο φυτό, τότε για ποιο λόγο παράγονται τα siRNA;  

Πρόσφατες παρατηρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει σηµαντική συσχέτιση της εµφάνισης των 

συµπτωµάτων και της συγκέντρωσης των siRNA του ιοειδούς. Ειδικότερα οι Markarian et al 

(Markarian et al., 2004) παρατήρησαν ότι στις περιοχές οπού τα συµπτώµατα της µόλυνσης 

του ιοειδούς ήταν ισχυρότερα υπήρχε µεγαλύτερη συγκέντρωση siRNA. Επιπλέον οι Wang et 

al. (Wang et al., 2004) έδειξαν ότι σε µολυσµένα µε ιοειδή φυτά όπου η PTGS ήταν σε 

καταστολή παρουσίασαν µειωµένη εκδήλωση συµπτωµάτων. Η ίδια οµάδα έδειξε ότι 

διαγονιδιακά φυτά τοµάτας που εκφράζουν διαγονίδια µε την αλληλουχία του ιοειδούς 

PSTVd σε µορφή φουρκέτας, παρουσιάζουν παρόµοια συµπτώµατα µε αυτά της κανονικής 

µόλυνσης. Τέλος έδειξαν ότι τα ιοειδή είναι ανθεκτικά στην αποδόµηση τους µέσω RNA και 

φαινοµένων PTGS, παρατήρηση που έρχεται σε συµφωνία και µε τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται παραπάνω. 

∆εδοµένου ότι η παραγωγή των siRNA δεν επηρεάζει την συσσώρευση του ιοειδούς στο φυτό. 

Συζητείται η πιθανότητα η παρουσία τους, να συνδέεται µε την έκφραση των συµπτωµάτων 

που παρατηρούνται κατά την µόλυνση. Έχει δειχθεί ότι κατά την διαδικασία της µόλυνσης 

ενός φυτού από το ιοειδές υπάρχουν ορισµένα γονίδια τα οποία εκφράζονται και άλλα τα 
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οποία καταστέλλονται (Itaya et al., 2002) ενώ η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα µε το πόσο 

ισχυρά συµπτώµατα προκαλεί το κάθε είδος ιοειδούς. Τα ιοειδή δεν κωδικοποιούν κάποια 

πρωτεΐνη, όπως οι ιοί, συσσώρευση της οποίας θα µπορούσε να δικαιολογήσει την εµφάνιση 

των συµπτωµάτων. Μπορούµε συνεπώς, να υποθέσουµε ότι η παραγωγή των siRNA από το 

ιοειδές γίνεται εσκεµµένα προκειµένου να κατασταλούν µέσω RNAi γονίδια του ξενιστή, η 

καταστολή των οποίων σχετίζεται και µε την εµφάνιση των συµπτωµάτων. Αν ισχύει το 

συγκεκριµένο µοντέλο θα µπορούσε να εξηγηθεί και το γεγονός ότι τα siRNA εντοπίζονται 

στο κυτταρόπλασµα και όχι στον πυρήνα, γιατί άσχετα µε το που παράγονται, σύµφωνα µε τα 

όσα γνωρίζουµε προς το παρόν, το πεδίο δράσης της PTGS είναι το κυτταρόπλασµα.  
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Κεφάλαιο 4 

Πειραµατικές µέθοδοι µελέτης των miRNA σε ζωικούς οργανισµούς  
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Εισαγωγή  

Τα µικρά RNA (micro-RNA, miRNA) είναι µια νέα κατηγορία γονιδίων που κωδικοποιούν 

µη µεταφραζόµενα RNA. Τα miRNA είναι µετάγραφα γονιδίων που κωδικοποιούν ένα 

πρόδροµο RNA µε δοµή φουρκέτας µεγέθους 70 νουκλεοτιδίων. Στη συνέχεια ακολουθεί το 

στάδιο «ωρίµανσης» από την Dicer καταλήγοντας στο ώριµο µονόκλωνο miRNA µεγέθους 19-

24 νουκλεοτιδίων.  

Τα miRNA στα ζωικά κύτταρα πιστεύεται ότι δρουν ελέγχοντας την µετάφραση 

συγκεκριµένων mRNA µέσω πρόσδεσης τους στη 3’ µη µεταφραζόµενη περιοχή (3’ UTR). Τα 

πρώτα miRNA γνωστά και ως ετεροχρονισµένα γονίδια είχαν µελετηθεί στον καινοραβδίτη 

(Abbott, 2003) και αποτελούν τα πρότυπα µέλη της οικογένειας των miRNA. Τα let-7 και lin-4 

προσδένονται αντίστοιχα στα lin-41 και lin-14 παρεµβαίνοντας στην µετάφραση τους. 

Επιπλέον έχει βρεθεί ότι κάποια miRNA αναγνωρίζουν συγκεκριµένα µοτίβα που βρίσκονται 

στην 3’ UTR ορισµένων mRNA και εµπλέκονται στο έλεγχο της µετάφρασης.  

Το µικρό µέγεθος των miRNA, ο µεγάλος τους αριθµός, το ότι πολλά κωδικοποιούνται σε 

πολυκιστρονικά µετάγραφα και ότι για µερικά miRNA υπάρχουν περισσότερα του ενός 

γονίδια, καθιστά την µελέτη τους δύσκολη. Στην παρούσα  εργασία αναπτύξαµε µεθόδους µε 

τις οποίες παρεµβαίνουµε σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο για να καταστείλουµε ή να 

υπερεκφράσουµε miRNA της ∆ροσόφιλα. Επιπλέον αναπτύξαµε µια πειραµατική τεχνική µε 

την οποία µπορούµε να ανιχνεύσουµε γονίδια που ελέγχονται από συγκεκριµένα miRNA.  

Αποτελέσµατα 

Απενεργοποίηση των miRNA σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται ένας τρόπος καταστολής 

γονιδίων σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο µέσω στόχευσης και αποικοδόµησης των mRNA. 

Προσπαθήσαµε να προσαρµόσουµε την ιδέα της παρεµπόδισης σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο 

για να ελέγξουµε την λειτουργία των miRNA.  

Για το σκοπό αυτό συνθέσαµε και µικροενέσαµε σε έµβρυα ∆ροσόφιλα, DNA 

ολιγονουκλεοτίδια µε συµπληρωµατικές αλληλουχίες (anti-miDNA) για 11 miRNA (βλ. Υλικά 
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και Μέθοδοι) όπως αυτά παρουσιάζονται από τους Lagos-Quintana et. al. (2001). Επιλέξαµε να 

καταστείλουµε τα miR-1, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, και 13a τα οποία εκφράζονται στα πρώτα 

εµβρυϊκά στάδια της ανάπτυξης της δροσόφιλα, στα στάδια όπου γίνονται και οι µικροενέσεις 

(Εικόνα 4-1).  

Lagos-Quintana et al., (2001) Science 294, 853-858.

 

Εικόνα 4-1. Πίνακας των πρώτων miRNA που αναγνωρίστηκαν στη δροσόφιλα. Στον πίνακα 

παρουσιάζονται οι αλληλουχίες των πρώτων miRNA που ανακαλύφθηκαν στη δροσόφιλα καθώς και το 

πρότυπο έκφρασης τους σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια. (Ε: εµβρυϊκά στάδια, L1-L3: στάδια προνύµφης, P: 

στάδιο νύµφης, Α: ενήλικο, S2: κυτταρική σειρά δροσόφιλας, Schneider 2). 

Βάσει των µοντέλων που περιγράφουν τον τρόπο δράσης των miRNA, φαίνεται να 

προσδένονται µε µερική συµπληρωµατικότητα στο 3’ UTR του mRNA στόχου, αναστέλλεται η 

µετάφραση του (Εικόνα 4-2Α) και συνεπώς πέφτουν τα επίπεδα της αντίστοιχης πρωτεΐνης. Με 

την µικροένεση των anti-miDNA, εισάγουµε σε έµβρυα δροσόφιλα µόρια στόχους στους 

οποίους το miRNA µπορεί να προσδεθεί µε πλήρη συµπληρωµατικότητα. Ουσιαστικά το anti-

miDNA δυνητικά δρα ως ανταγωνιστής του mRNA. Η αποµάκρυνση του miRNA από το 

mRNA στόχο θα οδηγούσε στην συνέχιση της µετάφρασης του, γεγονός που θα είχε ως 

συνέπεια την αύξηση των επιπέδων της αντίστοιχης πρωτεΐνης (Εικόνα 4-2Β).  
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AUG λήξη AAAAAA

mRNA

miRNA

anti-miDNA

miRNA

Α.

mRNA : miRNA = αναστολή µετάφρασης

AUG λήξη AAAAAA

mRNA

mRNA x (miRNA : anti-miDNA) = συνέχιση µετάφρασης

Β.

 

Εικόνα 4-2. Μοντέλο δράσης των anti-miDNA. Α. Το miRNA προσδένεται µε µερική 

συµπληρωµατικότητα στη 3’ UTR του mRNA στόχου και αναστέλλει την µετάφραση του τελευταίου. Β. Το 

anti-miDNA ανταγωνίζεται το mRNA για το miRNA το οποίο προσδένεται στο ολιγονουκλεοτίδιο µε 

πλήρη συµπληρωµατικότητα, αφαίρεση του miRNA από την 3΄UTR του mRNA στόχου οδηγεί στην 

συνέχιση της µετάφρασης του.  

4 από τα 11 ολιγονουκλεοτίδια που µικροενέθηκαν παρουσίασαν αναπτυξιακούς φαινοτύπους 

Έντεκα διαφορετικά ολιγονουκλεοτίδια συµπληρωµατικά για κάθε ένα από τα miRNA που 

προαναφέρθηκαν µικροενέθηκαν στην συγκέντρωση των 100µΜ. ∆ύο µέρες µετά την 

µικροένεση των anti-miDNA ολιγονουκλεοτιδίων τα έµβρυα που δεν είχαν εκκολαφθεί 

συλλέχτηκαν και µελετήθηκαν για την παρουσία φαινοτύπων που σχετίζονται µε διαταραχές 

της ανάπτυξης των εµβρύων. 

Γενικά παρατηρήσαµε ότι κανένα από τα ολιγονουκλεοτίδια που ενέσαµε δεν προκάλεσε 

αλλαγή των αξόνων και του γενικότερου σχεδιασµού του σώµατος των εµβρύων. Τα έµβρυα 

που µικροενέθηκαν µε 7 από τα 11 anti-miDNA παρουσίασαν υψηλή βιωσιµότητα ενώ δεν 

παρατηρήθηκε κανένας ιδιαίτερος φαινότυπος. Το ~25% των εµβρύων που είχαν ενεθεί µε τα 

anti-miDNA –1 και 3 παρουσίασαν µία ποικιλία αναπτυξιακών φαινοτύπων, που αφορούν 

κυρίως µικρές παραµορφώσεις στην δοµή του εµβρύου χωρίς καµία ιδιαίτερη τάση. Ειδικούς 

φαινοτύπους παρουσίασαν τα έµβρυα που είχαν ενεθεί µε τα anti-miDNA 2b και 13a.  
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miR-2 και miR-13  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το 60-65% των εµβρύων που είχαν ενεθεί µε anti-miDNA-2b 

και 13a, εξαιτίας του γεγονότος ότι και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε ακριβώς ο ίδιος 

φαινότυπος (Εικόνα 4-3). Γενικά παρατηρήσαµε τρύπες στο οπίσθιο µέρος του δερµατιδίου 

των εµβρύων και αποδιοργάνωση των ζωνών των οδοντιδίων της οπίσθιας περιοχής. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η αποδιοργάνωση της οπίσθιας περιοχής συνδυάζονταν και µε 

καταστροφή των κεφαλικών δοµών (Εικόνα 4-3).  

 

Εικόνα 4-3. Χαρακτηριστικοί φαινότυποι που παρουσιάστηκαν µετά από καταστολή των miR-2/13. Το 

πρόσθιο µέρος των εµβρύων βρίσκεται πάντα προς τα αριστερά. (a) Αγρίου τύπου έµβρυο, (b) µη ειδικός 

φαινότυπος, παρατηρούµε καταστροφή των πρόσθιών κεφαλικών δοµών, φαινότυπος που παρατηρείται 

και στα έµβρυα που ενείουµε µε ρυθµιστικό διάλυµα, (c) –(e) χαρακτηριστικοί φαινότυποι µετά από 

µικροένεση των anti-miDNA 2/13, παρουσιάζουν τρύπες στο δερµατίδιο της οπίσθιας περιοχής και 

διαταραχή των ζωνών οδοντιδίων. (f) µεγέθυνση της οπίσθιας περιοχής.   

Η οµοιότητα των φαινοτύπων που παρουσιάστηκαν µετά από την καταστολή των miR-2/13 

αντικατροπτίζει την οµολογία που παρουσιάζουν στην αλληλουχία τους. Από την ανάλυση 

του γονιδιώµατος της ∆ροσόφιλας σε συνδυασµό µε ανάλυση κατά Northern (Aravin et al., 

2003) προέκυψε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές για το miR-2 (a,b,c) και δύο για το 

miR-13 (a,b) (Εικόνα 4-4).  
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3’ UGAGUAGUUUUACCGACACUAU  5’ miR13bmiR13b

3’ UGAGCAGUUUUACCGACACUAU  5’ miR13amiR13a

3’ CGAGUAGUUUCGACCGACACUAU 5’ miR2amiR2a

3’ CGAGGAGUUUCGACCGACACUAU 5’ miR2bmiR2b

3’ CGGGUAGUUUCGACCGACACUAU 5’ miR2cmiR2c

Προκειµένου να επιβεβαιώσουµε ότι η εµφάνιση των συγκεκριµένων φαινοτύπων, οφείλεται 

στη παρεµπόδιση των miRNA 2 και 13 µέσω των anti-miDNA, συνθέσαµε ένα 

ολιγονουκλεοτίδιο που φέρει αλλαγές στην αλληλουχία του έτσι ώστε να µη προσδένεται 

ισχυρά µε το miR-13a. Σ΄ αυτή την περίπτωση το ποσοστό των εµβρύων που παρουσίασαν τον 

σχετικό φαινότυπο έπεσε στο 16%.  

 

Εικόνα 4-4. Σύγκριση των αλληλουχιών των 

miR-2/13. Υπάρχουν τρία µέλη των miR-2 και 

δύο για το miR-13. Με κόκκινους χαρακτήρες 

σηµειώνονται οι διαφορές στην αλληλουχία 

µεταξύ των miR-2 και 13, ενώ µε πράσινους 

χαρακτήρες σηµειώνονται οι αλλαγές µεταξύ 

των µελών της ίδιας οµάδας miRNA.  

 

 

Μοτίβο K-box και τα οµόλογα miRNA 

Προγενέστερες µελέτες στην ∆ροσόφιλα είχαν δείξει ότι υπάρχουν περιοχές στο 3΄UTR 

ορισµένων RNA µε χαρακτηριστική αλληλουχία (µοτίβα) απαλοιφή των οποίων οδηγεί σε 

υπερέκφραση των αντίστοιχων γονιδίων (Lai et al., 1998; Lai and Posakony, 1997). Μετά την 

ανακάλυψη των miRNA ο Lai (2002) παρατήρησε ότι υπάρχουν ορισµένα miRNA τα οποία 

φέρουν στο 5’ άκρο τους αλληλουχίες πλήρως συµπληρωµατικές µε τα ήδη γνωστά µοτίβα. Τα 

miRNA 2 και 13 ανήκουν στην οµάδα των miRNA που φέρουν την συµπληρωµατική 

αλληλουχία για το µοτίβο K-box (Lai et al., 1998), στην ίδια οµάδα ανήκουν τα miRNA 6 και 

11 (Εικόνα 4-5).  

Όπως αναφέρεται παραπάνω, παρεµβολή στη λειτουργία των miRNA 6 και 11 δεν προκαλεί 

κανένα ιδιαίτερο φαινότυπο παρόλο που ανήκουν στην ίδια οµάδα µε τα miRNA 2 και 13. Η 

προκειµένη παρατήρηση ενισχύει την εξειδίκευση και αποτελεσµατικότητα της παρεµβολής 

των miRNA µέσω των anti-miDNA. Με µικροένεση σε έµβρυα δροσόφιλα διαφόρων 

συνδυασµών anti-miDNA συµπληρωµατικά για ολόκληρη την οµάδα των K-box γονιδίων 
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παρατηρήσαµε ότι ο φαινότυπος που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-1 εµφανίζεται στα έµβρυα 

µόνο όταν στο µίγµα των ολιγονουκλεοτιδίων περιέχονται τα αντίστοιχα για τα miRNA 2/13.  

AAAAAAAAAAcUGUGAUa

GACACUAU 5’ miR-133’

GACACUAC 5’ miR-113’

GACACUAU 5’ miR-2  3’

5’GACACUAU miR-6  3’

Μοτίβο K boxΜοτίβοΜοτίβο K boxK box

A.

 

3’ UGAGCAGUUUUACCGACACUAU 5’ miR13amiR13a

3’CGAGUAGUUUCGACCGACACUAU 5’ miR2amiR2a

3’ CGUUCUUGAGUCUGACACUAC 5’ miR11miR11

3’ UUUUUCUUGUCGGUGACACUAU 5’ miR6miR6

B.

 

Εικόνα 4-5. miRNA της οικογένειας των k-box. Α. Η χαρακτηριστική πρόσδεση των 5’ περιοχών των 

miRNA που αναγνωρίζουν το µοτίβο k-box στη 3΄UTR των mRNA στόχων. Β. σύγκριση της αλληλουχίας 

των τεσσάρων µελών της οικογένειας των k-box, µε µπλε χαρακτήρες σηµειώνεται η συµπληρωµατική 

αλληλουχία του µοτίβου k-box που χαρακτηρίζει τα συγκεκριµένα miRNA.  

Υπερέκφραση των miRNA της οµάδας των K-box  

Παρόλο που γνωρίζουµε αρκετά για τον τρόπο δράσης των miRNA στο µετα-µεταγραφικό 

επίπεδο, λίγα είναι αυτά που γνωρίζουµε για το πότε και πως ρυθµίζεται η µεταγραφή τους. 

Συνεπώς όσο δύσκολη είναι η καταστολή των miRNA στο επίπεδο του DNA το ίδιο δύσκολη 

είναι και η υπερέκφραση τους. Στην περίπτωση που επιθυµούµε να υπερέκφρασουµε ένα 

miRNA πρέπει να επέµβουµε στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο. Προκειµένου να το επιτύχουµε 

αυτό δοκιµάσαµε να συνθέσουµε και να µικροενέσουµε σε έµβρυα δροσόφιλα ριβο-

ολιγονουκλεοτίδια που µιµούνται τα miRNA. Πιστεύουµε ότι η ρύθµιση της µετάφρασης από 

ένα miRNA είναι ευαίσθητη, συνεπώς υπερέκφραση των miRNA θα οδηγούσε σε ισχυρή 

αναστολή της µετάφρασης και ουσιαστικά σε «υπερκαταστολή» του γονιδίου στόχου.  
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Συνθέσαµε και ενέσαµε ριβο-ολιγονουκλεοτίδια που µιµούνται τα miRNA της οµάδας των Κ-

box, τα miR-2b, 6, 11 και 13a. Σε κάθε περίπτωση παρατηρήσαµε ότι µειώθηκε σηµαντικά το 

ποσοστό της βιωσιµότητας των εµβρύων ενώ υπήρχε µεγάλη διαφοροποίηση στους 

φαινοτύπους που παρατηρήσαµε.  

Υπερέκφραση των miR-6 και 11 προκαλεί φαινοτύπους νευρογένεσης 

Στην περίπτωση υπερέκφρασης των miR- 6 και 11 παρατηρήσαµε κυρίως φαινοτύπους που 

σχετίζονται µε την πλευρική αναστολή κατά τη νευρογένεση της ∆ροσόφιλα. Ο βασικός 

φαινότυπος αφορά κυρίως τρύπες στην οπίσθια περιοχή του δερµατιδίου και διαταραχή των 

ζωνών οδοντιδίων, παρόµοιος µε αυτόν που παρατηρήσαµε στην καταστολή του Ν (βλ. 

Εικόνα 1-3).  

Υπερέκφραση των miR-2 και 13 προκαλεί φαινοτύπους νευρογένεσης και διαταραχές του ραχιαίου 

κλεισίµατος 

Όσο αφορά την υπερέκφραση των miR-2 και 13 και σε αυτή την περίπτωση όπως και στην 

καταστολή τους παρατηρήθηκε οµολογία φαινοτύπων. Ο βασικός φαινότυπος που 

παρατηρήσαµε ήταν τρύπες στην πρόσθια ραχιαία περιοχή του εµβρύου πάνω από τις 

κεφαλικές δοµές χωρίς όµως αυτές να επηρεάζονται. Οι φαινότυποι αυτοί σχετίζονται µε 

µεταλλαγές γονιδίων που εµπλέκονται στο µονοπάτι του ραχιαίου κλεισίµατος (dorsal 

closure). Μεταλλαγές σε γονίδια που εµπλέκονται µε το µονοπάτι του ραχιαίου κλεισίµατος 

προκαλούν τον ίδιο φαινότυπο που παρατηρήσαµε για τα miR-2/13. Σε ορισµένα έµβρυα 

παρατηρήσαµε ταυτόχρονα και φαινοτύπους νευρογένεσης όµοιους µε αυτούς που 

παρουσιάζονται για τα miR-6 και 11.  

Μέθοδος Ανίχνευσης Γονιδίων Στόχων Μικρών RNA (ΜΑΓοΣ-ΜiR) 

H πρόσδεση του miRNA µε µερική συµπληρωµατικότητα στο 3’ UTR ενός mRNA, µε τελικό 

αποτέλεσµα την αναστολή της µετάφρασης του, είναι το πιθανότερο µοντέλο που περιγράφει 

τον τρόπο δράσης των miRNA (στους ζωικούς οργανισµούς). Το γεγονός ότι η πρόσδεση του 

miRNA στα mRNA στόχους γίνεται κυρίως µε µερική συµπληρωµατικότητα δυσκολεύει το 

χαρακτηρισµό ζευγαριών mRNA/miRNA, χρησιµοποιώντας τους ήδη γνωστούς 

υπολογιστικούς αλγορίθµους (πχ BLAST).  
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Αναπτύξαµε µία πειραµατική τεχνική µε σκοπό να εντοπίσουµε τα mRNA που ελέγχονται 

από ένα miRNA. Η τεχνική βασίζεται στην PCR πάνω σε cDNA βιβλιοθήκες. Η πλήρης 

συµπληρωµατικότητα του 5’ των miRNA σε µοτίβα ρύθµισης της µετάφρασης µας παρέχει ένα 

σηµαντικό εργαλείο για την αναγνώριση στόχων. Εξαιτίας της πλήρους πρόσδεσης του 5’ του 

miRNA το 3’ άκρο του anti-miDNA θα προσδένεται αναλόγως στην αντικωδική αλυσίδα του 

3’UTR του mRNA στόχου σε µία cDNA βιβλιοθήκη. Η πλήρης πρόσδεση του anti-miDNA στα 

6 αυτά νουκλεοτίδια είναι αρκετή για την εκκίνηση της PCR ο δεύτερος εκκινητής θα 

προσδένεται στην αλληλουχία του φορέα της βιβλιοθήκης (Εικόνα 4-6). Με αυτό τον τρόπο 

πολλαπλασιάζουµε την περιοχή µεταξύ της πρόσδεσης του miRNA και του φορέα, στην 

συνέχεια κλωνοποιούµε τα κοµµάτια που προκύπτουν και κάνουµε αλληλούχιση. Τέλος 

ακολουθεί σύγκριση των αλληλουχιών που προκύπτουν στις γονιδιακές βάσεις δεδοµένων.  

Εφαρµογή της µεθόδου για την αναγνώριση στόχων του miR-13 

Από όλα τα miRΝΑ που µελετήθηκαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι φαινότυποι που 

προέκυψαν από τα miR-2 και 13 οπότε αποφασίσαµε να εφαρµόσουµε την µέθοδο που 

περιγράφεται παραπάνω για να ανιχνεύσουµε στόχους για το miR-13. Το miR-13 ανήκει όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω στην οικογένεια των miRNA που η 5’ περιοχή του είναι πλήρως 

συµπληρωµατική µε το Κ-box µοτίβο.  

AAAAλήξηAUG

5’3’

mRNA

miRNA

5’
AAAAλήξηATG

cDNA
5’

anti-
miDNA

Αλληλουχία
Φορέα

 

Εικόνα 4-6. Σχηµατική αναπαράσταση της αρχής της µεθόδου αναγνώρισης γονιδίων στόχων των 

miRNA. Στο πάνω µέρος της εικόνας παρουσιάζεται η πρόσδεση του miRNA στο mRNA στόχο, η πλήρης 

αναγνώριση της 5΄περιοχής του miRNA «µεταφράζεται» σε πλήρη πρόσδεση της 3’ περιοχής του anti-

miDNA στην cDNA βιβλιοθήκη, παράλληλα η µερική πρόσδεση της παραπάνω περιοχής συµβάλλει στην 

αναγνώριση και στο πολλαπλασιασµό ειδικών στόχων.  
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Γονίδιο 3’ UTR Απόσταση από το 
κωδικόνιο λήξης Πρόσδεση miR-13a,b

BcDNA:GH07269 255 2
ACCG                   CGC 

CA-CAGA---GCUGUGAUA
:: ::::   :::::::::    
GU GUUU   CGACACUAU 

UGA  A    UAC 

Myd88 229 119

AAG      CCCUCC   C  A      AUC 
UCGUCA      AUG CU GUGAUA
::::::      ::: :: ::::::   
AGUAGU      UAC GA CACUAU    

UG      UU---- C 

Sos 446 24

AUA     AAUUGCC    GA       AGG 
AUUUA       UGGC  UGUGAUA
:::::       ::::  :::::::    
UGAGU       ACCG--ACACUAU    

AGUUUU-

CG9498 159 40
GAG     U     UUGGGGUU        UAA

UAUUA AAUGG        CUGUGAUA
::::: :::::        ::::::::
GUAGU UUACC--------GACACUAU   

UGA     U 

CG1869 553 323

CCGAA   UC   AUAGCAAA         AUC
ACU  CGU        CUGUGAUA
:::  :::        ::::::::
UGA--GCA        GACACUAU    

GUUUUACC 

CG11628 1532 270
GCAC      UCU  U         UAA 

UUUGUC   AU GUUGUGAUA
::::::   :: :::::::::
GAGCAG   UA CGACACUAU    
U      UUU  C 

1532 1036

AUUGUG     UGGC- UCA 
UGUCG     GCUGUGAUA 
:::::     :::::::::
GCAGU     CGACACUAU    

UGA     UUUAC 

CG11005 157 -1

GG      CGCC   U  CCGC    GGA 
UCGUCA    AUG GC    GAUA
::::::    ::: ::    ::::
AGCAGU    UAC-CG    CUAU    

UG      UU-- ACA-

CG11665 241 -8
ACAAA   AA    C      C    GCU 

UCG  AAAG GGCUGU GAUA
::: ::::: :::::: ::::
AGC  UUUU CCGACA-CUAU    

UG   AG    A 

CG10222 134 42

UGAA   A       AUA  C UUG 
ACU AUCGAAA   GC UGUGAUA
::: :::::::   :: :::::::    
UGA UAGUUUU   CG-ACACUAU    

G       AC-

 

Εικόνα 4-7. Πίνακας των γονιδίων που αναγνωρίζει το miR-13. Παρουσιάζονται ορισµένα από 

τα γονίδια που ανιχνεύθηκαν µε την πειραµατική µέθοδο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-6. 

Αναφέρεται το όνοµα του γονιδίου, το µήκος της 3’ UTR, η απόσταση της περιοχής πρόσδεσης 

των miRNA από το κωδικώνιο λήξης (αρνητικά νούµερα δηλώνουν ότι η περιοχή εντοπίζεται 

µέσα στην κωδική αλληλουχία), και η πιθανή πρόσδεση του miR-13 στην περιοχή αναγνώρισης. 

Η αλληλουχία του miR-13 δίνεται µε κόκκινούς χαρακτήρες.  
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Η µέθοδος βασίζεται στην αναγνώριση των 6 νουκλεοτιδίων του µοτίβου από το anti-miDNA-

13 (Εικόνα 4-6) µε τη 3’ περιοχή του. Ένα µοτίβο 6 νουκλεοτιδίων σε ένα γένωµα µπορεί να 

εµφανιστεί και τυχαία οπότε να προκύψουν κλώνοι οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σε 

πραγµατικούς στόχους. Στην περίπτωση όµως ενός πραγµατικού στόχου, βάσει του µοντέλου 

δράσης των miRNA, η πρόσδεση του εκκινητή δεν θα γίνεται µόνο στο µοτίβο αλλά και εν 

µέρει στην αλληλουχία που βρίσκεται πάνω από το µοτίβο. Προκειµένου να αποφύγουµε την 

µη ειδική πρόσδεση του εκκινητή anti-miDNA-13 µοιράζουµε τους κύκλους της αντίδρασης 

της PCR σε δύο οµάδες διαφορετικής αυστηρότητας όσον αφορά το στάδιο πρόσδεσης των 

εκκινητών. Έτσι ορίζουµε την θερµοκρασία πρόσδεσης των εκκινητών για τους 5 πρώτους 

κύκλους χαµηλότερα και ανεβάζουµε την θερµοκρασία στους επόµενους κύκλους. Με αυτόν 

τον τρόπο αυξάνουµε την αυστηρότητα της πρόσδεσης των εκκινητών µε σκοπό την αποφυγή 

πολλαπλασιασµού περιοχών µε χαµηλή ειδικότητα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουµε ότι οι 

συνθήκες δεν είναι πολύ αυστηρές δεδοµένου ότι το anti-miDNA και στους πραγµατικούς 

στόχους του προσδένεται µε χαµηλή ειδικότητα.  

Στην προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιήσαµε δύο διαφορετικές βιβλιοθήκες cDNA από 

έµβρυα ∆ροσόφιλα. Οι δύο βιβλιοθήκες είχαν κατασκευαστεί από έµβρυα που βρίσκονται σε 

διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης η πρώτη κάλυπτε τα πρώτα στάδια 4-8 ωρών µετά την 

γονιµοποίηση τους και η δεύτερη τα τελευταία 12-24 ωρών (Brown and Kafatos, 1988).  

Από του κλώνους που προέκυψαν µετά την PCR επιλέξαµε να αλληλουχήσουµε 10 

διαφορετικούς κλώνους από κάθε βιβλιοθήκη. Η επιλογή των κλώνων έγινε βάση του 

µεγέθους του ενθέµατος και µόνο οι κλώνοι που περιείχαν ένθεµα διαφορετικού µεγέθους 

αναλύθηκαν. Μετά από την αλληλούχιση των κλώνων και την in silico ανάλυση της 

πρόσδεσης του miRNA, προέκυψαν τα εξής: Συνολικά οι περισσότερες αλληλουχίες που 

ανακτήσαµε µετά από σύγκριση τους µε την βάση δεδοµένων είναι, όπως αναµενότανε, 

οµόλογες των 3’ UTR διαφόρων γονιδίων (Εικόνα 4-7). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

γονίδια που αναγνωρίστηκαν δεν είναι γονίδια µε χαρακτηρισµένη λειτουργία αλλά 

αποτελούν προβλέψεις γονιδίων λόγω του ανοιχτού πλαισίου διαβάσµατος. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσίασαν ορισµένες αλληλουχίες οι οποίες αντιστοιχούσαν σε περιοχές 

µεταξύ δύο γονιδίων ή σε εσώνια. ∆εδοµένου του τρόπου κατασκευής µιας cDNA βιβλιοθήκης 

δεν αναµένουµε να ανιχνεύουµε αλληλουχίες µεταξύ δύο γονιδίων ή εσωνίων, οπότε αρχικά 

οι αλληλουχίες αυτές θεωρήθηκαν ως µη ειδικά προϊόντα. Περαιτέρω µελέτη τους µας οδήγησε 
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στο συµπέρασµα ότι αυτές οι αλληλουχίες δεν αποτελούν ρυθµιστικές περιοχές των miRNA 

αλλά πιθανότατα είναι νέα µέλη της ίδιας οικογένειας των Κ-box miRNA.  

Σύγκριση της πρόσδεσης των στόχων που αναγνωρίστηκαν µε το miR-2 

Λόγω της µεγάλης οµολογίας των miR-2 και 13 και των περιορισµών της µεθόδου που 

αναπτύξαµε περιµέναµε ότι κάποιες από τις αλληλουχίες που αναγνωρίσαµε µπορεί να 

αποτελούν στην πραγµατικότητα στόχους για το miR-2. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4-8, 

σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει εξίσου καλή αν όχι και καλύτερη πρόσδεση του miR-2. 

Αλλαγές στην περιοχή πρόσδεσης των miRNA και πως επηρεάζουν την έκφραση της 

πρωτεΐνης  που ελέγχουν 

Επόµενος στόχος ήταν να αποδείξουµε ότι η αναστολή της µετάφρασης από το miR-13 γίνεται 

µε πρόσδεση του στο 3’ UTR του mRNA. Για το σκοπό αυτό επιλέξαµε ένα από τα γονίδια που 

προέκυψαν για περαιτέρω ανάλυση. Από τα γονίδια που παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-8 

επιλέξαµε το CG10222. Το συγκεκριµένο γονίδιο κλωνοποιήθηκε από την βιβλιοθήκη 4-8 

ωρών, δεν έχουν χαρακτηριστεί µεταλλαγές, συνεπώς δεν γνωρίζουµε την λειτουργία του. 

Επιλέχθηκε όµως γιατί το µήκος του 3’ UTR είναι σχετικά µικρό γεγονός που κάνει 

ευκολότερους τους χειρισµούς µας. Επιπλέον από την in silico ανάλυση προέκυψε ότι δεν 

υπάρχουν θέσεις πρόσδεσης άλλων miRNA της οικογένειας των K-box πέραν του miR-13 το 

οποίο προσδένεται αρκετά ισχυρά.  

Αποµονώσαµε και µεταφέραµε τη 3’ UTR του γονιδίου CG10222 µετά το κωδικώνιο λήξης του 

γονιδίου της λουσιφεσάσης του οποίου η έκφραση ελέγχεται από υποκινητή ακτίνης (Εικόνα 

4-9). Επιπλέον µεταλλάξαµε την περιοχή πρόσδεσης του miR-13 προκειµένου να δούµε πώς 

επηρεάζεται η έκφραση του γονιδίου της λουσιφεράσης σε κάθε περίπτωση. Στην Εικόνα 4-9 

παρουσιάζονται οι διαφορετικές µεταλλαγές που κάναµε και πως επηρεάζεται η πρόσδεση του 

miR-13 σε κάθε περίπτωση σε σχέση µε του αγρίου τύπου. Στην παραλλαγή mut-1 έχει 

µεταλλαχθεί το µοτίβο k-box ώστε να επηρεάζεται ασθενώς η πρόσδεση του miR-13, στην mut-

2 οι µεταλλαγές αφορούν την ίδια περιοχή αλλά σ΄ αυτή την περίπτωση δεν γίνεται πρόσδεση 

του miRNA και στην mut-3 ολόκληρη η περιοχή έχει µεταλλαχθεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

το miR-13 να προσδένεται µε πλήρη συµπληρωµατικότητα. Βάσει των µοντέλων που 

περιγράφουν τον τρόπο δράσης των miRNA περιµένουµε στις παραλλαγές mut-1 και mut-2 
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να αυξάνονται τα επίπεδα της λουσιφεράσης σε σχέση µε αυτά που θα προκύψουν από του 

αγρίου τύπου, εξαιτίας του ότι δεν γίνεται καλή πρόσδεση του miRNA στο στόχο. Αντιθέτως 

στην περίπτωση της παραλλαγής mut-3 όπου το miR-13 προσδένεται πλήρως περιµένουµε να 

έχουµε αισθητή πτώση των επιπέδων έκφρασης της λουσιφεράσης. Οι παραλλαγές της 3’ UTR 

επηρεάζουν µε τον ίδιο τρόπο την πρόσδεση των miR-2 και miR-13.  

Γονίδιο miR-13a,b

Myd88
AAG      CCCUCC   C  A      AUC 

UCGUCA      AUG CU GUGAUA
::::::      ::: :: ::::::   
AGUAGU      UAC GA CACUAU    

UG      UU---- C 

Sos
AUA     AAUUGCC    GA       AGG 

AUUUA       UGGC  UGUGAUA
:::::       ::::  :::::::    
UGAGU       ACCG--ACACUAU    

AGUUUU-

CG9498
GAG     U     UUGGGGUU        UAA

UAUUA AAUGG        CUGUGAUA
::::: :::::        ::::::::
GUAGU UUACC--------GACACUAU   

UGA     U 

CG1869
CCGAA   UC   AUAGCAAA         AUC

ACU  CGU        CUGUGAUA
:::  :::        ::::::::
UGA--GCA        GACACUAU    

GUUUUACC 

miR-2a,b

CG11628
AUUGUG     UGGC- UCA 

UGUCG     GCUGUGAUA 
:::::     :::::::::
GCAGU     CGACACUAU    

UGA     UUUAC 

CG11665
ACAAA   AA    C      C    GCU 

UCG  AAAG GGCUGU GAUA
::: ::::: :::::: ::::
AGC  UUUU CCGACA-CUAU    

UG   AG    A 

CG10222
UGAA   A       AUA  C UUG 

ACU AUCGAAA   GC UGUGAUA
::: :::::::   :: :::::::    
UGA UAGUUUU   CG-ACACUAU    

G       AC-

AAG      CCCUCCA  C  A      AUC 
UCGUCA       UG CU GUGAUA
::::::       :: :: ::::::   
AGUAGU       AC GA-CACUAU    

CG      UUCG--- C 

UAA      UU  C    GA       AGG 
UUUAAA  GC UGGC  UGUGAUA
::::::  :: ::::  :::::::
GAGUUU--CG-ACCG--ACACUAU    

CGAG 

GAGUA    AAU     GGUU        UAA
UUAU   GGUUGG    CUGUGAUA
::::   ::::::    ::::::::    
AGUA   UCGACC----GACACUAU    

CG    GUU 

AAAC    GUAU   AAA        AUC
UUCC    AGC   CUGUGAUA 
::::    :::   ::::::::   
GAGG    UCG   GACACUAU    

C    AGUU   ACC 

AUU  G     U              UCA
GU UGUCG GGC—-GCUGUGAUA
:: ::::: :::  :::::::::   
CG GUAGU UCG  CGACACUAU   

A     U   AC 

AAA   AA            C    GCU 
UCG  AAAGC-GGCUGU GAUA
::: :::::: :::::: ::::    
AGU  UUUCG CCGACA-CUAU    

CG   AG     A 

UGAAA  A     AAAU              UUG 
CU AUCGA    AGC---CUGUGAUA
:: :::::    :::   ::::::::    
GA UAGUU----UCG   GACACUAU    

C  G            ACC 

 

Εικόνα 4-8. Πρόσδεση του miR-2 στα γονίδια στόχους του miR-13. Παρουσιάζεται το όνοµα του γονιδίου, 

η περιοχή πρόσδεσης του miR-13 (κόκκινους χαρακτήρες) και η πρόσδεση του miR-2 στην ίδια περιοχή, 

παρόλο που τα δύο miRNA διαφέρουν ελάχιστα στην αλληλουχία τους υπάρχει σαφής διαχωρισµός στον 

τρόπο πρόσδεσης του κάθε ενός για την ίδια περιοχή. 

∆ιαµολύναµε µε τις παραπάνω πλασµιδιακές κατασκευές την κυτταρική σειρά Schneider 2 

(S2) και ελέγξαµε πώς επηρεάζεται η έκφραση του γονιδίου της λουσιφεράσης. Επιλέξαµε να 

χρησιµοποιήσουµε για την προκειµένη µελέτη την κυτταρική σειρά S2 επειδή µπορούµε να 

έχουµε παροδική έκφραση των γονιδίων. Επιπλέον στη συγκεκριµένη κυτταρική σειρά 

εκφράζονται σταθερά τα miR-2/13, συµφώνα µε την ανάλυση των Lagos-Quintana et al (2001) 

(Εικόνα 4-1). Με κάθε πλασµιδιακή κατασκευή που φέρει τα διαφορετικά 3’ UTR διαµολύναµε 
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ταυτόχρονα σταθερή ποσότητα πλασµιδίου που φέρει το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης υπό 

τον υποκινητή της ακτίνης και έχει σταθερή έκφραση (βλ. Υλικά και Μεθόδους). Με την 

έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης εξισορροπούµε τα επίπεδα έκφρασης και της λουσιφεράσης 

ώστε να µπορούµε να συγκρίνουµε δύο διαφορετικά γεγονότα διαµόλυνσης.  

 

Υποκ. 
Ακτίνης

Κωδ. αλληλ. 
λουσιφεράσης

Κωδ. 
Λήξης AAA3’ UTR CG10222

UGAA   A       AUA  C       UUG
ACU AUCGAAA   GC UGUGAUA
::: :::::::   :: :::::::  
UGA UAGUUUU   CG-ACACUAU 5’

G       AC-

CG10222 αγρίου τύπου

miR-13b

UGAA   A       AUA  C  G AAUUG
ACU AUCGAAA   GC UG GA
::: :::::::   :: :: ::    
UGA UAGUUUU   CG-AC CU   

G       AC- A  AU 5’

CG10222 Mut1

UGAA   A       AUA  GACACUAUUUG
ACU AUCGAAA   GC     
::: :::::::   ::          
UGA UAGUUUU   CG      

G       AC- ACACUAUA 5’

CG10222 Mut2

UGAAAC                        GUG
ACUCGUCAAAAUGGCUGUGAUAUU
::::::::::::::::::::::::   
UGAGUAGUUUUACCGACACUAUAA 5’

CG10222 Mut3

 

Εικόνα 4-9. Σχηµατική αναπαράσταση της πλασµιδιακής κατασκευής και οι µεταλλαγές στην 3’ UTR 

περιοχή. Η 3’ UTR κλωνοποιήθηκε µετά το κωδικόνιο λήξης του γονιδίου της Λουσιφεράσης, 

παρουσιάζεται και η πρόσδεση του miR-13 στην αλληλουχία αγρίου τύπου και στις τρεις µεταλλαγές. mut-1 

µερική απώλεια πρόσδεσης του miR-13 στο µοτίβο Κ-box, mut-2 πλήρης απώλεια της πρόσδεσης στο µοτίβο, 

mut-3 πρόσδεση του miR-13 µε πλήρη συµπληρωµατικότητα σε ολόκληρη την περιοχή αναγνώρισης του 

miR-13.  

Στην Εικόνα 4-10 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

κυττάρων S2. Κάθε ράβδος του γραφήµατος συνοψίζει τα αποτελέσµατα από έξι διαφορετικά 

γεγονότα διαµόλυνσης ανά πλασµιδιακή κατασκευή. Για την καλύτερη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µεταξύ των διαφορετικών παραλλαγών παρουσιάζεται η σχετική αύξηση ή 

µείωση της έκφρασης σε σχέση µε του αγρίου τύπου όπου έχει ορισθεί ως 100% της έκφρασης.  

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-10 (συµπαγείς ράβδοι) δείχνουν ότι η 

παραλλαγή mut-1 προκαλεί αύξηση των επιπέδων έκφρασης της λουσιφεράσης κατά 25% σε 
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σχέση µε του αγρίου τύπου. Η αύξηση της έκφρασης της λουσιφεράσης είναι περίπου στο 

διπλάσιο από αυτή του αγρίου τύπου όταν δοκιµάστηκε η παραλλαγή mut-2, όπου τα miR-

2/13 δεν προσδένονται καθόλου στο µοτίβο K-box. Αντιθέτως παρατηρείται µείωση της 

έκφρασης κατά ~18% στην παραλλαγή mut-3 όπου το miRNA προσδένεται µε πλήρη 

συµπληρωµατικότητα.  

Οι µεταβολές στα επίπεδα έκφρασης της λουσιφεράσης ήταν αναµενόµενες βάσει των 

αλλαγών που έγιναν στην περιοχή πρόσδεσης των miRNA, όχι όµως και τα χαµηλά ποσοστά 

µεταβολής. Τα χαµηλά ποσοστά µεταβολής της έκφρασης µπορεί να οφείλονται σε δύο κυρίως 

λόγους: Πρώτον, είναι πολύ πιθανό τα miRNA να κάνουν λεπτή ρύθµιση της µετάφρασης που 

θα είχε σαν συνέπεια χαµηλά ποσοστά µεταβολής. ∆εύτερον, επειδή δεν επηρεάζουµε καθόλου 

τα ποσοστά έκφρασης των miRNA και βασιζόµαστε στην ενδογενή έκφραση είναι πιθανό ο 

αριθµός των µορίων των υβριδικών mRNA που εισάγουµε να είναι αρκετά µεγαλύτερος από 

τον αριθµό των miRNA που παράγονται από τα κύτταρα. Αν ισχύει αυτή η περίπτωση τότε το 

ποσοστό των mRNA που δεν θα είναι δυνατόν να ελεγχθούν θα καλύπτουν τα πραγµατικά 

ποσοστά ελέγχου της έκφρασης. Προκειµένου να διευκρινίσουµε ποια από τις δύο περιπτώσεις 

ισχύει διαµολύναµε τα κύτταρα µε το 25% της αρχικής ποσότητας πλασµιδίου.  

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο γράφηµα της Εικόνα 4-10 µε τις γραµµοσκιασµένες 

ράβδους. Παρατηρούµε ότι σε κάθε περίπτωση παρουσιάστηκε εντονότερη µεταβολή των 

ποσοστών έκφρασης της λουσιφεράσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό 

έκφρασης της πρωτεΐνης που παρατηρείται από την παραλλαγή mut-3 το οποίο φτάνει 

περίπου στο 60% του ποσοστού του αγρίου τύπου. Όσον αφορά την συγκεκριµένη περίπτωση 

δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι αν η πτώση της έκφρασης που παρατηρείται οφείλεται 

στην µεταφραστική παρεµβολή λόγω της ισχυρής πρόσδεσης του miRNA ή επειδή το miRNA 

προσδένεται µε πλήρη συµπληρωµατικότητα και λειτουργεί σαν siRNA επηρεάζοντας άµεσα 

τα επίπεδα του mRNA.  
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UGAA   A       AUA  C       UUG
ACU AUCGAAA   GC UGUGAUA
::: :::::::   :: :::::::  
UGA UAGUUUU   CG-ACACUAU 5’

G       AC-

CG10222 αγρίου τύπου

UGAA   A       AUA  C  G AAUUG
ACU AUCGAAA   GC UG GA
::: :::::::   :: :: ::    
UGA UAGUUUU   CG-AC CU   

G       AC- A  AU 5’

CG10222 Mut1

UGAA   A       AUA  GACACUAUUUG
ACU AUCGAAA   GC
::: :::::::   ::        
UGA UAGUUUU   CG

G       AC- ACACUAUA 5’

CG10222 Mut2

UGAAAC                        GUG
ACUCGUCAAAAUGGCUGUGAUAUU
::::::::::::::::::::::::   
UGAGUAGUUUUACCGACACUAUAA 5’

CG10222 Mut3

 

Εικόνα 4-10. Μεταβολή των επιπέδων έκφρασης της λουσιφεράσης. Η κάθε ράβδος συνοψίζει τα 

αποτελέσµατα έξι ανεξάρτητων γεγονότων διαµόλυνσης, σε κάθε περίπτωση τα επίπεδα της έκφρασης τη αγρίου 

τύπου κατασκευής ορίζονται σαν το 100%, οι συµπαγείς ράβδοι αντιστοιχούν στα αρχικά πειράµατα όπου 

διαµολύναµε S2 κυτταρικές σειρές µε υψηλή συγκέντρωση πλασµιδίου, οι γραµµοσκιασµένες ράβδοι 

αντιστοιχούν στην έκφραση της λουσιφεράσης µετά από διαµόλυνση του 25% της αρχικής ποσότητας 

πλασµιδίου.  
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Συζήτηση 

Η µελέτη ρύθµισης της µετάφρασης µετά την ανακάλυψη των miRNA µπαίνει σε µία νέα 

εποχή. Ο ρόλος της 3’ UTR στον έλεγχο της µετάφρασης ενός mRNA ήταν γνωστός πολύ πριν 

την ανακάλυψη των miRNA αλλά πλέον µε τα νέα δεδοµένα είναι πολύ πιθανό να 

αναθεωρηθούν πολλές βασικές έως σήµερα αρχές. Εκπλήξη παρουσιάζει και το γεγονός ότι 

µέχρι πολύ πρόσφατα αγνοούσαµε την ύπαρξη τους, δεδοµένου ότι έχουν ανακαλυφθεί σε 

φυτικούς (Reinhart et al., 2002) και ζωικούς (Ambros et al., 2003; Aravin et al., 2003; Lagos-

Quintana et al., 2003; Lim et al., 2003) οργανισµούς ενώ πολύ πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι 

και κάποιοι ιοί κωδικοποιούν miRNA µε σκοπό να ελέγχουν την έκφραση ιϊκών και 

ενδοκυτταρικών mRNA (Pfeffer et al., 2004). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι βάσει των 

καταχωρίσεων στην βάση δεδοµένων RNAfam (Griffiths-Jones, 2004) έχουν βρεθεί 78 miRNA 

στη δροσόφιλα, 116 στον καινοραβδίτη, 43 στην Arabidopsis και 191 στον άνθρωπο.  

Η κατανοµή τους στο γονιδίωµα των οργανισµών στους οποίους έχουν ανακαλυφθεί δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί από κάποιους κανόνες, γενικά τα συναντάµε στις περιοχές µεταξύ 

των γονιδίων, αλλά έχουν εντοπιστεί και σε εσώνια. Τα µετάγραφα που προκύπτουν είναι 

µονοκιστρονικά ή πολυκιστρονικά, ενώ πολλές φόρες ένα miRNA εµφανίζεται σε δύο 

διαφορετικές γενετικές θέσεις στο γονιδίωµα (Aravin et al., 2003). Εξαιτίας αυτών των 

δεδοµένων είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις γενετική ανάλυση των miRNA στο επίπεδο 

του DNA, επιπλέον ελάχιστα γνωρίζουµε για το πώς καθορίζεται η µεταγραφή τους.  

Προς το παρόν δεν έχουν χαρακτηριστεί οι υποκινητές των γονιδίων των miRNA, συνεπώς δε 

µπορούµε να ελέγξουµε την µεταγραφή τους. Επιπλέον αφαίρεση ενός miRNA από το 

γονιδίωµα, µπορεί να επηρεάσει την έκφραση και άλλων miRNA, στην περίπτωση που 

οργανώνονται σαν οπερόνια. Επίσης, η έλλειψη ενός miRNA µπορεί να συµπληρώνεται από 

διαφορετική περιοχή στο γένωµα που κωδικοποιεί το ίδιο miRNA. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν µία λίστα των λόγων που καθιστούν πολύ δύσκολη τη γενετική ανάλυση των 

miRNA. Παρεµβαίνοντας στην δράση των miRNA σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο, µπορούµε 

να την καταστέλλουµε, χωρίς να επηρεάζεται η έκφραση των άλλων miRNA.  

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει κάποιος για να κάνει καταστολή ενός miRNA ισχύουν και 

για την περίπτωση που θέλουµε να κάνουµε υπερέκφραση. Με την εισαγωγή ολιγο-ριβο-
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νουκλεοτιδών που µιµούνται τα miRNA µπορούµε να αντιµετωπίζουµε τα παραπάνω 

προβλήµατα.  

Η παρεµβολή σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο για την καταστολή ή την υπερέκφραση ενός 

miRNA είναι αρκετά αποτελεσµατική και εξειδικευµένη, ενώ µπορεί να εφαρµοστεί και σε 

άλλα συστήµατα. Η ίδια µέθοδος έχει εφαρµοστεί για την καταστολή γονιδίων στον 

καινοραβδίτη (Hutvagner et al., 2004) και σε καρκινικές σειρές θηλαστικών κυττάρων 

(MEISTER et al., 2004). 

Ενώ η εφαρµογή των παραπάνω τεχνικών είναι αρκετά εύκολη και αποτελεσµατική η 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σε κάθε γεγονός καταστολής ή 

υπερέκφρασης ενός miRNA ο φαινότυπος που προκύπτει είναι αποτέλεσµα της υπερέκφρασης 

ή της καταστολής, αντίστοιχα, των γονιδίων στόχων ενός miRNA. Η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων περιπλέκεται όταν ένα miRNA ελέγχει ένα δίκτυο γονιδίων τα οποία απουσία 

του επηρεάζονται ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ρύθµισης µιας οµάδας γονιδίων 

από ένα miRNA ή από µέλη της ίδιας οικογένειας αποτελούν τα γονίδια του συµπλέγµατος 

‘’Enhancer of split’’. Αυτό το σύµπλεγµα των γονιδίων εµπλέκεται στη πλευρική αναστολή κατά 

το καθορισµό των νευροβλαστών, ενεργοποιείται από το Ν, και η έλλειψη αυτών των 

γονιδίων προκαλεί φαινοτύπους όµοιους µε αυτούς που παρατηρούµε για το Ν (Εικόνα 1-3). 

Τα περισσότερα µέλη του συµπλέγµατος φέρουν ένα ή δύο µοτίβα K-box στη 3’ UTR τους και 

όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα miRNA που η 5’ περιοχή τους 

προσδένεται µε πλήρη συµπληρωµατικότητα στο µοτίβο. Στην Εικόνα 4-11 παρουσιάζεται 

ένας πίνακας που περιγράφει το δίκτυο της αλληλεπίδρασης των miR-2, 6, 11 και 13 µε τα 

µοτίβα Κ-box που περιέχονται στα 3’ UTR ορισµένων γονιδίων του συµπλέγµατος ‘’Enhancer 

of split’’. Η ανάλυση έγινε in silico µε την χρήση του αλγορίθµου mfold. Παρατηρούµε ότι κάθε 

miRNA µπορεί να αναγνωρίσει περισσότερα του ενός γονίδια ενώ υπάρχει ένα γονίδιο στο 

οποίο δεν προσδένεται κανένα miRNA και αντίστροφα ένα άλλο γονίδιο αναγνωρίζεται και 

από τα τέσσερα miRNA. Το πλέγµα των αλληλεπιδράσεων που παρουσιάζονται στην Εικόνα 

4-11 αποκαλύπτει την δυσκολία ερµηνείας των φαινοτύπων από την καταστολή ή την 

υπερέκφραση ενός miRNA.  

Ανάλογα µε την αλληλουχία τους τα miRNA µπορούν να χωριστούν σε οικογένειες. Κάθε 

οικογένεια περιέχει δύο ή περισσότερα µέλη τα οποία διαφέρουν σε ένα ή περισσότερα 

νουκλεοτίδια. Τα 6-8 πρώτα νουκλεοτίδια από το άκρο 5΄ χαρακτηρίζουν την ευρύτερη 
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οικογένεια στην οποία ανήκει ένα miRNA. Όπως πχ. τα miRNA της οικογένειας των Κ-box, 

και τα τέσσερα µέλη φέρουν το ίδιο ακριβώς µοτίβο στην 5’ περιοχή τους αλλά διαφέρουν 

όµως στην υπόλοιπη αλληλουχία, η οποία ουσιαστικά καθορίζει και τη διαφορετικότητα του 

κάθε miRNA. Παρατηρήσαµε ότι εξειδίκευση των miRNA µιας οικογένειας οφείλεται στην 3’ 

περιοχή της αλληλουχίας τους. Συνεπώς δύο miRNA µπορεί να προσδένονται µε πλήρη 

συµπληρωµατικότητα µε τα έξι έως οκτώ πρώτα νουκλεοτίδια της 5’ περιοχής του και µε 

µερική µε τη 3’ περιοχή, η οποία καθορίζει ουσιαστικά και τον χαρακτήρα του κάθε µέλους 

της ίδιας οικογένειας.  

miR-13

miR-11

miR-2  

miR-6  

mδ
K1

mδ
K2

mγm3 m5 m8
K1

m7 m8
K2

mα
K1

mα
K2

m2 m4

++

-

-

-

-

-

+

-++

-

-

+

-

-

-

- ++

-

-

-

++

-

+

+-

+

+

-

-

-

+

- ++

-

+

+ -

+

+

-++

-

-

+

++

+

+

+

5/12

7/12

5/12

5/12

2 0 4 1 2 3 1 3 2 2 1 1
 

Εικόνα 4-11. Πλέγµα αλληλεπιδράσεων των γονιδίων ‘’Enhancer of split’’ και των αντίστοιχων miRNA. 

Σε  πίνακα δύο διαστάσεων παρουσιάζονται στον οριζόντιο άξονα τα µοτίβα K-box των γονιδίων ‘’Enhancer 

of split’’ και στον κάθετο τα miRNA που προσδένονται στο µοτίβο. Όπου υπάρχει (+) η πρόσδεση είναι 

ισχυρή βάσει του αλγορίθµου MFold, το αντίθετο ορίζεται µε το (-).   

Τα παραπάνω αποτελέσµατα έρχονται και σε συµφωνία µε τους φαινοτύπους που 

παρατηρούµε σε περίπτωση που υπερεκφράζουµε σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο κυρίως τα 

miR-6 και 11 αλλά εν µέρει και τα miR-2 και 13. Γεγονός που επιβεβαιώνει την 

αποτελεσµατικότητα και την εξειδίκευση της µεθόδου. Οι σχέσεις µεταξύ γονιδίων στόχων και 

miRNA δεν είναι πάντα πολύπλοκες και πολλαπλές. Έχουν βρεθεί και µονοσήµαντες σχέσεις 

όπως το γονίδιο Hid στη δροσόφιλα που ελέγχεται από το miRNA bantam, (Brennecke et al., 

2003), και κάποια ζεύγη miRNA-γονίδια στόχοι στα φυτά (Chen, 2004; Llave et al., 2002). Στην 
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περίπτωση του bantam/hid το miRNA προσδένεται σε περισσότερες από µία θέσεις στην 3’ UTR 

του γονιδίου στόχου, ενώ από τις πέντε θέσεις στις οποίες προσδένεται, κάποιες είναι 

σηµαντικότερες από τις άλλες.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα miRNA που έχουν χαρακτηριστεί στα φυτά. Στους 

ζωικούς οργανισµούς τα miRNA προσδένονται µε µερική συµπληρωµατικότητα στις περιοχές 

που αναγνωρίζουν και αναστέλλουν την µετάφραση, χωρίς από ότι φαίνεται να επηρεάζουν 

άµεσα τα επίπεδα του mRNA. Στα φυτικούς οργανισµούς τα miRNA αναγνωρίζουν περιοχές 

στην κωδική αλληλουχία του mRNA. Συνήθως προσδένονται µε πλήρη συµπληρωµατικότητα, 

οπότε τελικά λειτουργούν σαν siRNA και οδηγούν στη αποικοδόµηση των mRNA. Γενικότερα 

τα miRNA των φυτών φαίνεται να προσδένονται µε µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα στο 

στόχο τους από ότι τα ζωικά (Mallory and Vaucheret, 2004). 

Η πολυπλοκότητα της δράσης των miRNA κάνει δύσκολη την αναγνώριση στόχων τους µε 

τους κλασσικούς υπολογιστικούς αλγορίθµους. Ειδικοί αλγόριθµοι αναγνώρισης γονιδίων 

στόχων των miRNA έχουν αναπτυχθεί (Enright et al., 2003; Stark et al., 2003), υπάρχουν 

επίσης αλγόριθµοι που ανιχνεύουν το γένωµα ενός οργανισµού µε σκοπό της ανακάλυψη 

νέων γονιδίων miRNA (Lai et al., 2003). Εδώ παρουσιάσαµε την ανάπτυξη µιας πειραµατικής 

µεθοδολογίας µε σκοπό την ανίχνευση γονιδίων στόχων. Σύγκριση των αποτελεσµάτων που 

προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου µε τα αποτελέσµατα της υπολογιστικής µεθόδου 

των Stark et al απέδειξε ότι και από τις δύο µεθόδους αναγνωρίστηκαν τα ίδια γονίδια για ένα 

miRNA (Stark et al., 2003). Επιπλέον, µε την ίδια υπολογιστική µέθοδο αναγνωρίστηκαν ως 

στόχοι των miR-2 και 13 γονίδια που εµπλέκονται στο µονοπάτι του ραχιαίου κλεισίµατος, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις µας.   

Μια βελτιωµένη µορφή της παραπάνω µεθόδου εφαρµόστηκε για την ανίχνευση γονιδίων 

στόχων των miR-15/16 η έλλειψη των οποίων προκαλεί χρόνια λευχαιµία των Β 

λεµφοκυττάρων στον άνθρωπο (Calin et al., 2002). Η µέθοδος βασίζεται στην PCR σε 

βιβλιοθήκη cDNA όπως έχει περιγραφεί για την ∆ροσόφιλα, όµως στην προκειµένη 

περίπτωση αντί να κλωνοποιήσουµε και να αλληλουχίσουµε τα κοµµάτια που προέκυψαν 

πραγµατοποιήσαµε ανάλυση µε µικροσυστοιχίες. Η ανάλυση µε µικροσυστοιχίες µειώνει 

σηµαντικά τον χρόνο λήψης των αποτελεσµάτων ενώ δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό 

των κλώνων που µπορούµε να αναλύσουµε. Η µέθοδος αυτή σε συνδυασµό µε ένα 
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υπολογιστικό αλγόριθµο για την ανάλυση της πρόσδεσης των miRNA στους στόχους που 

έχουν αναγνωριστεί αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση γονιδίων στόχων.  

Το µοντέλο δράσης των miRNA βασίστηκε στην περιγραφή της δράσης των πρωτοτύπων των 

lin-4 και let-7 που είχαν χαρακτηριστεί στον C. elegans (Ambros and Moss, 1994). Τα miRNA 

των ζωικών οργανισµών δρουν κυρίως αναστέλλοντας την µετάφραση ορισµένων γονιδίων µε 

πρόσδεση στην 3’ UTR των µεταγράφων τους. Γεγονός που αποδεικνύεται µε το ότι αλλαγές 

στην αλληλουχία της περιοχής πρόσδεσης των miRNA επηρεάζει σηµαντικά τα επίπεδα 

έκφρασης πρωτεϊνών µοντέλων. Παρόµοια πειράµατα, όπου τη 3’ UTR περιοχή ενός γονιδίου 

τοποθετείται µετά το κωδικώνιο λήξης ενός γονιδίου ανταποκριτή, χρησιµοποιούνται και για 

την ανίχνευση των περιοχών έκφρασης και δράσης των miRNA σε ολόκληρους οργανισµούς 

(Brennecke et al., 2003). 

Η µελέτη των miRNA της οικογένειας των K-box και ιδιαιτέρως του miR-13 µας αποκάλυψε 

ότι ο µηχανισµός πιθανότατα υπάρχει µηχανισµός που ελέγχει την χρονική και χωροταξική 

έκφραση των miRNA. Αν συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από πειραµατικές 

και in silico µελέτες βλέπουµε ότι miRNA ρυθµίζουν συγκεκριµένα µόρια στόχους σε 

συγκεκριµένα αναπτυξιακά στάδια. Επίσης ενώ δύο miRNA µπορεί να έχουν πολύ µεγάλη 

οµολογία στην αλληλουχία τους παρουσιάζουν διαφορετικό πρότυπο αλληλεπιδράσεων.   

Η µελέτη των miRNA αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους χώρους µελέτης της µοριακής 

βιολογίας όλων των οργανισµών. Η πολυπλοκότητα της δράσης τους καθιστούν δύσκολη 

αλλά και παράλληλα ενδιαφέρουσα την µελέτη τους. Όσο αναπτύσσονται τεχνολογίες που 

διευκολύνουν την µελέτη τους τόσο πιο ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν.  
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Συµπεράσµατα 

Το βασικό θέµα της παρούσας διατριβής ήταν ο ρόλος διαφόρων µικρών µορίων RNA στη 

γονιδιακή έκφραση. Περιέχει ανάλυση των σχετικών φυσικών µηχανισµών και εφαρµογές 

τους στη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης για την ανάλυση γονιδίων.  

Βρήκαµε ότι συνθετικά siRNA µπορούν να επάγουν PTGS/RNAi σε έµβρυα ∆ροσόφιλα τόσο 

αποτελεσµατικά όσο και τα µακριά dsRNA. Χρειάζεται όµως να έχουν συγκεκριµένη δοµή για 

να έχουν τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα. Η ποιο κατάλληλη δοµή είναι αυτή των φυσικών 

siRNA η οποία χαρακτηρίζεται από δύο συµπληρωµατικές αλυσίδες µήκους 21-22 

νουκλεοτιδίων, µια φωσφορική οµάδα στο 5’ άκρο και δύο 3’ προεξέχοντα νουκλεοτίδια. 

Μικρής έκτασης (1 ή 2 νουκλεοτίδια) αλλαγές στην αλληλουχία των συνθετικών siRNA στο 

κέντρο ή στα 3’ άκρα είναι γενικά ανεχτές, και τα siRNA παραµένουν λειτουργικά χωρίς να 

επηρεάζεται η εξειδίκευση τους. Επιπλέον δείξαµε ότι µακριά dsRNA τα οποία έχουν υποστεί 

πέψη µε τη βακτηριακή RNaseΙΙΙ είναι ικανά να επάγουν PTGS/RNAi εξίσου αποτελεσµατικά 

σε έµβρυα ∆ροσόφιλα και στο καινοραβδίτη.  

Επιβεβαιώσαµε ότι τα φαινόµενα της PTGS/RNAi είναι αρκετά συντηρηµένα µεταξύ των 

διαφόρων βασιλείων, αφού ένα συγκεκριµένο µόριο RNA µεγέθους ~80 νουκλεοτιδίων το 

οποίο προέρχεται από τα φυτά µπορεί να επάγει RNAi στο καινοραβδίτη. Επίσης αποδείξαµε 

ότι το διασυστηµατικό σήµα είναι RNA και ότι στα φυτά δε φαίνεται να σχετίζεται µε τα 

siRNA.  

Ακόµα αναλύσαµε την παραγωγή siRNA κατά τη διάρκεια της µόλυνσης για πυρηνικά 

φυτικά παθογόνα. Ενώ δείξαµε ότι τα ειδικά για το παθογόνο siRNA συσσωρεύονται στο 

κυτταρόπλασµα. Η παρατήρηση αυτή προκαλεί έκπληξη αφού πρόκειται για ένα παθογόνο 

που πολλαπλασιάζεται στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για 

κυτταροπλασµατικά στάδια. Η παρατήρηση αυτή έχει και γενικότερο ενδιαφέρον για τα 

φαινόµενα της PTGS/RNAi και τη λειτουργικότητα των siRNA τα οποία φαίνεται να 

ρυθµίζουν τη γονιδιακή έκφραση και στο επίπεδο του DNA.  

Τέλος αναπτύξαµε µια µέθοδο απενεργοποίησης της λειτουργίας των miRNA, η οποία 

εφαρµόστηκε και οδήγησε στην δηµιουργία φαινοτύπων ειδικών για τα miR-2b/13a της 
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∆ροσόφιλας. Επιπλέον σχεδιάσαµε και εφαρµόσαµε µια νέα πειραµατική τεχνική ανίχνευσης 

γονιδίων τα οποία ελέγχονται από τα miRNA, η οποία αποτελεί και την πρώτη πειραµατική 

τεχνική για αυτό το σκοπό αφού η ανάλυση των στόχων µέχρι πρόσφατα γινότανε µόνο σε 

υπολογιστικό επίπεδο._ 
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Short 5�-phosphorylated double-stranded RNAs induce RNA
interference in Drosophila
Alexandra Boutla*†, Christos Delidakis*†, Ioannis Livadaras*,
Mina Tsagris*† and Martin Tabler*

Double-stranded (ds) RNA causes the specific Results and discussion
Induction of RNA silencing by short synthetic dsRNAsdegradation of homologous RNAs in a process

called “RNA interference (RNAi)” [1–4]; this process Recently, Elbashir et al. [19, 20] demonstrated that short
synthetic RNAs can mediate RNA interference and se-is called “posttranscriptional gene silencing

(PTGS)” in plants [5–7]. Both classes of gene quence-specific RNA degradation in an in vitro system
as well as in insect and mammalian tissue culture cells.silencing have been reviewed extensively [8–13].

The duplex RNA becomes processed by Dicer [14] For this class of short RNAs, they coined the term “short
interfering RNAs (siRNAs)”.We intended to test whetheror another RNase III-like enzyme to short dsRNA

fragments of about 21–23 nucleotides (nt) [15], similar RNAs can induce RNAi in a whole organism and
how their efficiency compares with conventional dsRNA.which are incorporated in the RNA-induced

silencing complex (RISC) [16] that directs target- As the first target, we chose the Notch gene, which is
ubiquitously expressed in the early embryo and whosespecific RNA degradation [17, 18]. Here, we show

that different synthetic dsRNA cassettes, consisting loss of function produces a characteristic “neurogenic”
phenotype [21]. The expressivity of the neurogenic phe-of two 5�-phosphorylated RNA strands of 22 nt

each, can initiate RNAi in Drosophila embryos. The notype can be used as a rough quantitative estimate of
the severity of Notch function disruption.cassettes were active at similar quantities required

to initiate RNAi by conventional dsRNA. Their
sequence specificity was confirmed using synthetic An in vitro-synthesized 985-bp dsRNA fragment of the
dsRNA cassettes for two different genes, Notch and Notch mRNA was injected into Drosophila precellular em-
hedgehog; each time, only the relevant embryonic bryos at 5 �M, which is a typical concentration for RNAi
phenotype was observed. Introduction of point [4], of which about 100 pl, equivalent to about 0.5 fmole,
mutations had only a moderate effect on the were actually transferred. The dsRNA induced a strong
silencing potential, indicating that the silencing Notch phenotype with high penetrance (Table 1a), indica-
machinery does not require perfect sequence tive of an almost complete inactivation of the Notch
identity. 5�-phosphorylated synthetic RNA was more mRNA, both zygotic and maternal [22] (Figure 1g,h).
active than its hydroxylated form. Substitution of
either RNA strand by DNA strongly reduced activity.

Next, we synthesized two Notch-specific RNAs of 22 nu-Synthetic cassettes of siRNA will provide a new
cleotides, as shown inTable 1b. Selection of the sequencetool to induce mutant phenotypes of genes with
within the 985-bp cDNA fragment was based solely onunknown function.
structural considerations, to avoid self-dimerization or un-
desired intramolecular basepairing of each RNA mole-Addresses: *Institute of Molecular Biology and Biotechnology,
cule. The sequence was checked with BLAST [23] toFoundation for Research and Technology, P.O. Box 1527, GR-

71110 Heraklion/Crete, Greece. †Department of Biology, University ensure that it would interfere only with the Notch gene.
of Crete, GR-71110 Heraklion/Crete, Greece. In contrast with previous methods [19, 20], we used a

simple all-RNA cassette, without deoxynucleotides in the
Correspondence: Martin Tabler 3� protruding ends and without special considerations ofE-mail: tabler@imbb.forth.gr

which nucleotide would form the 3� end. However, we
additionally introduced a 5� phosphate as an authenticReceived: 6 August 2001
RNase III product [24] and compared it with the nonphos-Revised: 30 August 2001

Accepted: 27 September 2001 phorylated RNA for its silencing potential. Both cassettes
were adjusted to 100 �M and were used for injection.

Published: 13 November 2001 It should be noted that this is a 20-fold higher molar
concentration than that of the dsRNA; however, in terms

Current Biology 2001, 11:1776–1780 of absolute amount of RNA, it is less than half. The
phosphorylated cassette was able to induce a strong Notch

0960-9822/01/$ – see front matter phenotype (Table 1b), exactly as observed after the injec-
 2001 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. tion of the long dsRNA. The nonphosphorylated cassette

gave phenotypes with decreased penetrance, but the ex-
pressivity remained strong (Table 1c). At present, we
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Variations of the 39 Protruding Ends in Synthetic Short
Interfering RNA (siRNA) Tested by Microinjection in

Drosophila Embryos

ALEXANDRA BOUTLA,1,2 CHRISTOS DELIDAKIS,1,2 IOANNIS LIVADARAS,1

and MARTIN TABLER1

ABSTRACT

Short interfering RNAs (siRNAs) are the processing product originating from long double-stranded
RNAs (dsRNAs) that are cleaved by the RNase III-like ribonuclease Dicer. As siRNAs mediate cleav-
age of specific single-stranded target RNAs, they are essential intermediates of RNA interference
(RNAi). When applied in synthetic form, siRNAs likewise can induce the silencing process in the ab-
sence of long dsRNAs. Here, we tested variations of a conventional synthetic siRNA that had been
used successfully to silence the Drosophila Notch gene. The variants had two 39-terminal deoxynu-
cleotides in their protruding single-stranded ends. In one case, the deoxynulceotides would match to
the Notch mRNA, whereas the other variant had nonmatching deoxy-T residues, representing a
widely used siRNA design. siRNAs with different combinations of sense and antisense strands were
injected into Drosophila embryos at two different concentrations. We found that the all-ribonu-
cleotide siRNA gave the best inhibition of Notch expression. The combination of two modified
strands with 39-terminal deoxynucleotides was effective, but if combined with a sense or antisense ri-
bostrand, the efficacy dropped. The siRNAs with nonmatching 39-terminal TT residues showed a re-
duced silencing potential, which became evident at low concentration. An siRNA with a nonmatching
39-terminal ribonucleotide in the antisense strand retained most of its silencing potential in accor-
dance with the hypothesis that primer extension for generation of ssRNA from single-stranded
mRNA does not operate in Drosophila.

INTRODUCTION

IN MOST EUKARYOTES, double-stranded RNA (dsRNA)
plays a key role in inducing a cellular process of 

sequence-specific RNA degradation. Although differ-
ent in some details, this process is known as RNA in-
terference (RNAi) in animals and posttranscriptional
gene silencing (PTGS) in plants (for reviews, see Ham-
mond et al., 2001; Matzke et al., 2001; Vance and
Vaucheret, 2001; Vaucheret and Fagard, 2001; Voin-
net, 2001, 2002; Baulcombe, 2002; Hannon, 2002;

Hutvagner and Zamore, 2002; Plasterk, 2002). Re-
cently, the uniform term RNA silencing has been sug-
gested (Baulcombe, 2002). All models that have been
proposed for the mechanism of RNA silencing agree
that processing of dsRNA (regardless of its origin) into
short dsRNA fragments is a key step in the process.
This cleavage reaction is catalyzed by an RNase III-
like enzyme, which in Drosophila and in most other or-
ganisms is called Dicer (Bernstein et al., 2001). The
cleavage product is composed of two complementary
RNA strands that base pair, with the exception of the

1Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology-Hellas, GR-71110 Heraklion/
Crete, Greece.

2Department of Biology, University of Crete, GR-71110 Heraklion/Crete, Greece.
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ABSTRACT

Micro-RNAs are a class of small non-coding regula-
tory RNAs that impair translation by imperfect base
pairing to mRNAs. For analysis of their cellular func-
tion we injected different miRNA-speci®c DNA anti-
sense oligonucleotides in Drosophila embryos. In
four cases we observed severe interference with
normal development, one had a moderate impact
and six oligonucleotides did not cause detectable
phenotypes. We further used the miR-13a DNA anti-
sense oligonucleotide as a PCR primer on a cDNA
library template. In this experimental way we identi-
®ed nine Drosophila genes, which are characterised
by 3¢ untranslated region motifs that allow imperfect
duplex formation with miR-13 or related miRNAs.
These genes, which include Sos and Myd88, repre-
sent putative targets for miRNA regulation.
Mutagenesis of the target motif of two genes fol-
lowed by transfection in Drosophila Schneider 2
(S2) cells and subsequent reporter gene analysis
con®rmed the hypothesis that the binding potential
of miR-13 is inversely correlated with gene
expression.

INTRODUCTION

Micro- (mi) RNAs represent a class of regulatory small non-
coding RNAs of ~21±24 nt detected in animals and plants (1±
5). Some miRNAs are conserved across kingdoms and a
uniform system for their nomenclature has been recently
introduced (6). miRNAs are processed from hairpin-type
precursor RNA transcripts by the ribonuclease III-like enzyme
Dicer (7±10). Dicer is also linked to the RNA interference
(RNAi) pathway as it processes double-stranded RNA into
short interfering RNA (siRNA) (reviewed in 11,12). Recent
data suggest that plants may have distinct Dicer enzymes, one
for the production of miRNAs and another for the generation
of siRNA (13), but regardless of this potential difference, both
pathways are also linked (14).

In animals, miRNAs are believed to modulate translation by
binding to the 3¢ untranslated regions (UTRs) of target genes.
This assumption is based on two observations. First, the
previously discovered small temporal (st) RNAs let-7 and
lin-4 of Caenorhabditis elegans hybridise to lin-41 and lin-14
mRNA, respectively (15±17) and are now considered proto-
types of miRNAs. Secondly, 3¢ UTR-located sequence motifs
known to mediate negative post-transcriptional regulation are
complementary to some classes of miRNAs (18). Recently,
more examples of target genes that are regulated by miRNAs
have been described for C.elegans (19,20) and Drosophila
melanogaster (21,22). Moreover, it was recently found that
C.elegans contains further tiny non-coding (tnc) RNAs of
similar size to miRNAs that are, however, not processed from
hairpin precursors (23).

The large number of non-coding small RNAs, in combin-
ation with their small size, makes it dif®cult to identify loss-
of-function mutants. Another complication is that several
miRNA genes are redundant and occur in different loci so that
mutant phenotypes are even less likely. As an alternative
approach to inactivate these regulatory RNAs, we tested
whether depletion of miRNAs in Drosophila embryos by
injection of miRNA-speci®c DNA antisense oligonucleotides
would cause developmental defects. We could show that some
antisense RNAs interfered with normal development, whereas
other antisense DNAs had no impact. We further used the
same antisense DNA oligonucleotide to develop an experi-
mental PCR strategy for identi®cation of putative target genes
that are regulated by miRNAs.

MATERIALS AND METHODS

Injections of Drosophila embryos

DNA oligonucleotides complementary to 11 miRNAs were
custom synthesised (MWG Germany) puri®ed and adjusted to
a concentration of 100 mM, injected to Drosophila embryos,
which were treated as described (24 and http://images.
cellpress.com/supmat/cub/bb11_22Boutla_1776.pdf).

Cloning of miR-13-speci®c target genes

From an early (4±8 h) and late (12±24 h) cDNA expression
library from Drosophila embryos (25) the DNA was pooled

*To whom correspondence should be addressed. Tel: +30 2810 394 365; Fax: +30 2810 394 408; Email: tabler@imbb.forth.gr

Nucleic Acids Research, 2003, Vol. 31, No. 17 4973±4980
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