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Περίληψη

Ο  μηχανισμός  της  RNA  σίγησης  είναι  ένας  θεμελιώδης  μηχανισμός  ρύθμισης  της 

έκφρασης  γονιδίων,  συντηρημένος  στους  ευκαρυώτες.  Στα  φυτά  παρατηρείται,  μια 

σημαντική λειτουργία που προσφέρει  άμυνα ενάντια σε εισβολές ιών.  Από την πλευρά 

τους όμως, οι ιοί εξέλιξαν μηχανισμούς ώστε να παραπέμπουν αυτή την άμυνα των φυτών. 

Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η δημιουργία καταστολέων της σίγησης όπου με 

διαφορετικό  τρόπο  δράσης  μεταξύ  τους,  επιτυγχάνουν  να  εμποδίσουν  την  άμυνα  τον 

φυτών  και  συνεπώς  να  συνεχίστει  η  έκφρασή  τους.  Στην  οικογένεια  των  ιών 

Closteroviridae  ανήκουν  τα  γένη  Closterovirus και  Crinivirus, τα  οποία  είναι  αρκετά 

μελετημένα αλλά και γένη όπως το Ampelovirus, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασθένεια 

της  συστροφής  του  φύλλου,  και  το  ακομα  πιο  πρόσφατα  χαρακτηρισμένο  γένος 

Velarivirus,   στο  οποίο  ανήκει  και  ο  ιός  LchV-1,  ο  οποίος  είναι  υπεύθυνος  για  την 

μικροκαρπία  της  κερασιάς,  και  για  τα  οποία  γένη  υπάρχουν  διαθέσιμες  λιγότερες 

πληροφορίες. Στη  παρούσα εργασία σκοπός ήταν να ελεγχθούν οι πρωτεΐνες p23 των 

GLRaV-Pr  (γονίδιο  Man)  και  GLRaV-5  (γονίδιο  LR5),  ιών  που  ανήκουν  στο  γένος 

Ampelovirus καθώς και τα orf7 και orf8 από τον πρόσφατα απομονωμένο ιό LChV-1 για 

τυχόν  κατασταλτική  δράση  εναντίων  της  RNA  σίγησης.  Τα  γονίδια  Man  και  LR5 

κλωνοποιήθηκαν  στον  δυαδικό  φορέα   pART7-pART27,  μετασχηματίστηκαν  σε 

αγροβακτήρια και αγροεμποτίστηκαν σε φυτά Nicotiana benthamiana ώστε να συγκριθεί η 

δράση αυτών των πρωτεϊνών με την πρωτεΐνη p19 του  Tombusvirus που αποτέλεσε τον 

θετικό μάρτυρα. Εν τέλει όμως δεν παρατηρήθηκε κάποια καταστολή της σίγησης αφού η 

GFP σταμάτησε  να  φθορίζει  όπως έγινε  και  στους  αρνητικούς  μάρτυρες.  Στο  δεύτερο 

μέρος εξάχθηκε ολικό RNA από φύλλα κερασιάς και  έγινε προσπάθεια για αντίστροφη 

μεταγραφή και απομόνωση των γονιδίων orf7 και orf8 από τον ιό LChV-1.

Λέξεις κλειδιά: RNA σίγηση, καταστολή της σίγησης, GLRaV, LchV, Agroinfiltration, Man, 

LR5
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1.Εισαγωγή

1.1 Ιστορική αναδρομή

Κατά τη δεκαετία του 1990, ενώ είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ό,τι  αφορά την 

κατανόηση της  πολύπλοκης λειτουργίας  του  κυττάρου με  την  χρήση των τεχνικών του 

ανασυνδυασμένου DNA,  οι  βιολόγοι  με  έκπληξη  ανακάλυψαν ένα  εντελώς  απρόσμενο 

μονοπάτι έλεγχου της γονιδιακής έκφρασης. Στην προσπάθεια τους να υπερεκφράσουν 

διαγονίδια  σε  φυτά,  οι  ερευνητές  διαπίστωναν  συχνά ότι  κάτι  τέτοιο  ήταν  αναπάντεχα 

δύσκολο πάρα το ότι χρησιμοποιούσαν ισχυρούς, συστατικούς υποκινητές όπως ο 35S. 

Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι σε μια προσπάθεια υπερέκφρασης 

γονιδίου που προϋπήρχε και εκφραζόταν στο φυτό, διαπίστωσαν όχι μόνο αδυναμία να 

εκφραστεί  το  διαγονίδιο  άλλα και  απώλεια  της  έκφρασης του  ενδογενούς  γονιδίου.  Το 

φαινόμενο αυτό ονομάστηκε συν-καταστολή.

1.2 RNA Σίγηση

Ο όρος RNA σίγηση περιλαμβάνει μια σειρά από μηχανισμούς εξειδικευμένης καταστολής 

της έκφρασης γονιδίων με τη διαμεσολάβηση RNA μορίων. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να 

γίνεται  α)  σε  μεταγραφικό  επίπεδο  (Transcriptional  Gene  Silencing  –  TGS),  με 

εξειδικευμένη ως προς την αλληλουχία μεθυλίωση του DNA από τα siRNA, β) σε μετα-

μεταγραφικό  επίπεδο  (Post  Transcriptional  Gene  Silencing  –  PTGS),  δηλαδή  με 

καταστροφή του μεταγραφήματος και γ) σε μεταφραστικό επίπεδο (συχνότερα στα ζώα 

αλλά και  κάποιες  φορές  στα  φυτά)  με  αναστολή  της  μετάφρασης ως  αποτέλεσμα της 

πρόσδεσης  της  ενεργοποιημένης  RISC  στο  mRNA,  χωρίς  όμως  να  κόβεται  το 

μεταγράφημα  από  την  πρωτεΐνη  AGO,  μια  λειτουργία  που  έχει  σχέση  κυρίως  με  τον 

ρυθμιστικό  ρόλο  της  RNA σίγησης.  Είναι  ένας  θεμελιώδης  μηχανισμός  συντηρημένος 

στους  περισσότερους ευκαρυώτες (πρώτιστα,  μύκητες,  φυτά και  ζώα)  με  αξιοσημείωτη 

εξαίρεση  τον  σακχαρομύκητα  (Saccharomyces  cerevisiae)  στον  οποίο  απουσιάζει.  Στα 

φυτά  συνηθίζεται  να  χρησιμοποιείται  ο  όρος  RNA σίγηση  (RNA silencing),  στα  ζώα 

συναντάται ως RNA interference (RNAi) ενώ στους μύκητες λέγεται Quelling. 

Ο μηχανισμός της σιγησης στα φυτά μπορεί  να ενεργοποιηθεί  είτε  από δραστηριότητα 

ιικού  RNA,  είτε  με  την  μεταγραφή  RNA που  δημιουργεί  δομές  φουρκέτας,  είτε  από 

υπερέκφραση διαγονιδιακής αλληλουχίας. Αφού δημιουργηθεί το δίκλωνο RNA κόβεται σε 

μικρά τμήματα (21-25b) από ένζυμα της οικογένειας Dicer. Τα προϊόντα της κοπής αυτής 

ονομάζονται siRNA και προσδίδουν εξειδίκευση στον μηχανισμό της σίγησης. Έχει δειχθεί 
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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, 2001; Klahre et al, 2002). 

1.2.1 Εξέλιξη του μηχανισμού 

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. 

Η RNA σίγηση φαίνεται να δρα ως ένα “αμυντικό σύστημα” για τα φυτά εναντίον ξένων 

RNA, όπως αυτά που προέρχονται από μεταθετά στοιχεία ή ιούς. Παράλληλα φαίνεται ότι 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, σε κάποιους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, εμφανίστηκε ένα 

παρακλάδι του σιγητικού μηχανισμού με πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση γονιδίων και 

κατά συνέπεια και στην ανάπτυξη. Η μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση(PTGS) είναι ένας 

από τους κύριους κυτταρικούς μηχανισμούς ενάντια των ιών καθώς είναι επίσης υπεύθυνη 

και για άλλες ενδογενείς λειτουργίες (Baulcombe, 2004; Brodersen & Voinnet, 2006). 

1.2.2 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. 

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

ακριβής δομή των siRNA διευκρινίστηκε πλήρως όταν ανακαλύφθηκε στη Δροσόφιλα 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 Δροσόφιλας.(Bernstein et al, 2001) 

1.2.3 Μονοπάτι σίγησης

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

λειτουργικά στάδια (Nykänen 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 

6



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. 

Εικόνα 1: Σχηματικό μοντέλο RNA σίγησης μέσω της παραγωγής siRNAs (Waterhouse & 

Helliwell, 2003)

1.2.4 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 
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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 & Baulcombe, 1999). 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) 

Διαγονιδιακά  φυτά  τα  οποία  εξέφραζαν  μέρος  της  αλληλουχίας  ενός  ιού  παρουσίαζαν 

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  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 μηχανισμοί που χρησιμοποιούν οι ιοί με στόχο την παράκαμψη της άμυνας των φυτών 

είναι ποικίλοι και παραδείγματα βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. Τα a και b απεικονίζουν 

μηχανισμούς καταστολής της RNA σίγησης, το d έναν υποθετικό μηχανισμό και τα c και e 

άλλους μηχανισμούς.

8



Εικόνα 2: Ιικές στρατηγικές για καταστολή και αποφυγή της RNA σίγησης. a. Απευθείας 

αλληλεπίδραση με μόρια που επηρεάζουν τη σίγηση επιτυγχάνεται από την πρωτεΐνη P19 

του tombusvirus. Τα ομοδιμερή της P19 (μπλε και πράσινα) επιτρέπουν πρόσδεση στα 

siRNA (κίτρινα). Τα συγκεκριμένα siRNA εμποδίζονται από το να εισέλθουν στο RISC που 

συνεπώς απενεργοποιείται. b. Απεικονίζεται πρόσληψη ενδογενών αρνητικών ρυθμιστών 

της RNA σίγησης από την πρωτεΐνη HcPro από τον ιό Potyvirus . Η πρωτεΐνη HcPro 

αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη rgsCaM (regulator of gene silencing CaM) για να 

ενεργοποιήσει το μονοπάτι της RNA σίγησης μέσω ενός άγνωστου μηχανισμού σε ένα 

ενδιάμεσο στάδιο που περιλαμβάνει και το σύμπλοκο RISC και τις Dicer. c. Οι 
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transactivator proteins (TrAPs) του Geminivirus καταστέλλουν την σίγηση αλλάζοντας τα 

μετάφραφα του ξενιστή ώστε πρωτεΐνες όπως η WERNER EXONUCLEASE-LIKE 1 

(WEL1) που είναι ομόλογες με συστατικά του μονοπατιού σίγησης να παράγονται σε 

υπερβολικά υψηλά επίπεδα και να ανταγωνίζονται θετικούς ρυθμιστές της σίγησης. Σε 

αυτήν την περίπτωση, WERNER SYNDROME- LIKE EXONUCLEASE (WEX) — για 

αλληλεπίδραση με το κεντρικό μηχανισμό της σίγησης (περίπτωση 1). Οι παράγοντες που 

επάγονται από τις TrAP πρωτεΐνες μπορούν επίσης να αναστείλουν απευθείας τον 

μηχανισμό της σίγησης (περίπτωση 2). d. Δομές φουρκέτας του γονιδιώματος που είναι 

προσβάσιμες σε ένζυμα Dicer-like (DCLs) αλλα μη προσβάσιμα από το σύμπλοκο RISC 

μπορεί να δημιουργήσουν μη παραγωγικά vsRNA (περίπτωση 1). Αν τετοιες περιοχές 

ευνοηθούν για υπόστρωμα σε DCL, όπως συμβαίνει και στους tombusviruses, τα 

παραγόμενα μη παραγωγικά vsRNA ανταγωνίζονται τα παραγωγικά vsRNA (2 and 3) για 

την πρόσδεσή τους στο RISC και πολύ συχνά σε ιικές μολύνσεις φυτών και εντόμων, 

αποκλείουν τα παραγωγικά vsRNA. e. Παρεμπόδιση της σίγησης λόγω απώλειας της 

αλληλουχίας στόχου προκαλείται από τη δημιουργία ελαττωματικών παρεμβαλλόμενων 

RNA μορίων από τους tombusviruses. Αυτα τα παρεμβαλλόμενα μόρια RNA είναι 

αποτέλεσμα της παράκαμψης της ιικής αντιγραφάσης στις δομές φουρκέτας που είναι 

συνήθως ισχυροί επαγωγείς σίγησης. Τα ελαττωματικά παρεμβαλλόμενα RNA στερούνται 

στοχων σίγησης (κάτω δεξιά) και έχουν ένα ισχυρό επιλεκτικό πλεονέκτημα έναντι των 

βοηθών ιών (κάτω αριστερά). (Olivier Voinnet, 2005)

1.3 Καταστολείς της σίγησης

Άμυνα των ιών: Η ισχυρότερη απόδειξη, ότι η PTGS αποτελεί το αμυντικό σύστημα των 

φυτών έναντι των ιών, είναι η ανακάλυψη ότι σχεδόν όλοι οι φυτικοί οι ιοί κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες που παρεμποδίζουν την PTGS. Σήμερα οι πρωτεΐνες καταστολείς 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). Έχει πλέον αποδειχτεί ότι οι περισσότεροι, 

αν  όχι  όλοι,  ιοί  των  φυτών εξελίχθηκαν  ή  απόκτησαν  ιδιότητες  για  την  καταστολή της 

σίγησης ως μια στρατηγική άμυνας (Díaz-Pendón & Ding, 2008). 

1.3.1 Μηχανισμός της καταστολής

Οι ήδη γνωστοί καταστολείς δεν μοιράζονται φανερές ομοιότητες ούτε σε νουκλεοτιδικό 

ούτε σε πρωτεϊνικό επίπεδο ενώ παρουσιάζουν διαφορές σε μηχανιστικό επίπεδο. Προς το 

παρόν έχουν ταυτοποιηθεί 2 μεγάλες ομάδες κατασταλτικής δράσης.(Roth et al., 2004)
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1) καταστολείς που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των small RNAs

Πολλοί καταστολείς μειώνουν την συγκέντρωση των siRNAs, αυξάνοντας την πιθανότητα 

να  σταματήσει  η  σίγηση  στο  στάδιο  όπου  οι  Dicer  επεξεργάζονται  το  dsRNA  που 

πυροδοτεί  την  σίγηση.  Πολλοί  καταστολείς  διακόπτουν  την  σίγηση  σταματώντας  την 

παραγωγή των siRNAs που παρέχουν την εξειδίκευση στο επίπεδο αλληλουχίας. Ένας 

άλλος  μηχανισμός,  χαρακτηριστικός  για  τον  καταστολέα  p19,  έχει  δειχθεί  ότι  δεσμεύει 

siRNAs,πιθανώς απομονώνοντας τα και μπλοκάροντας την λειτουργία τους (Silhavy et al., 

2002). Παράλληλα, η δράση των καταστολέων στον μεταβολισμό των small RNAs μπορεί 

να επεκταθεί και σε άλλους τύπους μικρών ρυθμιστικών μορίων RNA. Για παράδειγμα ο 

καταστολέας  HC-Pro επηρεάζει όχι μόνο τα siRNAs που ρυθμίζουν τη σίγηση αλλά και 

πολλά  ενδογενή  microRNAs  (miRNAs),  με  αναπτυξιακό  ρόλο.(Kasschau  et  al.,  2003; 

Mallory et al, 2002) 

2) καταστολείς που εμποδίζουν την εξάπλωση του διασυστηματικού σήματος

η διασυστηματική σίγηση μπορεί να δοκιμαστεί είτε με πειράματα παροδικής έκφρασης είτε 

με  σταθερές  διαγονιδιακές  σειρές.  Πολλοί  καταστολείς  έδειξαν  να  τη  μπλοκάρουν  σε 

τουλάχιστον  μια  από  αυτές  τις  δοκιμασίες.  Συχνά  όμως  με  διαφορετικές  δοκιμασίες 

προέκυπταν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Έτσι, οι πιο επιτυχημένες προσπάθειες για την 

ταυτοποίηση  αν  ένας  καταστολέας  επηρεάζει  την  διασυστηματική  σίγηση  έχουν 

χρησιμοποιήσει  μια  πολυδιάστατη  προσέγγιση  αντί  να  στηρίζονται  μόνο  σε  έναν  τύπο 

δοκιμασίας.(Roth et al., 2004). Για παράδειγμα παρόλο που η πρωτεΐνη καταστολέας HC-

Pro  δεν  σταματούσε  τη  διασυστηματική  σίγηση  σε  πειράματα  εμβολιασμού  που 

χρησιμοποιούσαν σταθερές διαγονιδιακές σειρές (Mallory et al., 2001; Mallory et al, 2003), 

την παρεμπόδισε σε πειράματα παροδικής έκφρασης (Hamilton et al, 2002).

1.3.2 Ιικός καταστολέας p19 της RNA σίγησης

H  πρωτεΐνη  p19  που  κωδικοποιείται  από  τον  Tombusvirus εμπλέκεται  σε  ποικίλες 

διαδικασίες όπως είναι η παθογένεια και η μεταφορά του ιού.  (Xia et al, 2009). Αρχικά, 

περιγράφηκε  σε  μια  ανάστροφη  δοκιμασία  σίγησης  (Voinnet  et  al,  1999) ως  ένας 

“αδύναμος” καταστολέας που μπορούσε να καταστείλει την σίγηση μόνο στην περιοχή των 

των  νεύρων.  Παρομοίως,  ο  καταστολέας  p19  καθυστερούσε  αλλά  δεν  εμπόδιζε  την 

προκαλούμενη από ιό γονιδιακή σίγηση, ούτε κατέστειλε τη σίγηση που προκλήθηκε από 

τμήματα παρεμβαλλόμενων RNA που συγκεντρώνονται  σε  μεγάλα επίπεδα  (Qiu  et  al, 

2002). σε παροδικές δοκιμασίες έκφρασης, όμως ο καταστολέας p19 έχει έντονη δράση, 
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εμποδίζοντας ταυτόχρονα και την τοπική αλλά και την διασυστημική σίγηση και εμφανώς 

εξαφανίζοντας όλα τα μικρά RNAs (Hamilton et al., 2002; Silhavy et al., 2002; Takeda et 

al., 2002; Lakatos et al, 2004) Βιοχημικές μελέτες έδειξαν ότι ο καταστολέας p19 προσδένει 

siRNAs και τα εμποδίζει να ενσωματωθούν στο σύμπλοκο RISC (RNA-Induced Silencing 

Complex) που με τη σειρά του θα χρησιμοποιούσε την αλυσίδα των siRNA ως οδηγό για 

να αναγνωρίσει και να πέψει τα RNA στόχους.

Εικόνα 3: Στερεο-απεικόνιση των μονομερών της διμερούς πρωτεΐνης p19 (χρωματισμένα 

μπλε και μοβ) ενώ προσδένουν siRNA (χρωματισμένες οι αλυσίδες με πορτοκαλί και ροζ). 

b.c. Εναλακτικές απεικονίσεις του συμπλόκου που έχει περιστραφεί 90°. d. Περιοχή που 

προσδένει RNA (πράσινη) πάνω στην επιφάνεια της διμερούς πρωτεΐνης. e. 

Ηλεκτροστατική επιφάνεια της διμερούς πρωτεΐνης με μπλε και κόκκινα χρώματα που 

ανταποκρίνονται σε θετικά και αρνητικά φορτισμένα τμήματα.(Ye et al, 2003)
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Εικόνα 4: Στερεο-απεικόνιση της δομής του συμπλόκου p19-siRNA. (A)Το siRNA 

παριστάνεται με τις μοβ ελικες, ενώ το διμερές του p19 με τις πράσινες κορδέλες. 

(B)κατάλοιπα Trp39 και Trp42 (τυρκουάζ αναπαράσταση) στη N-τελική υπομονάδα με την 

αλληλεπίδραση των νουκλεϊκών οξέων Gua019 και Cyt1 (μοβ αναπαράσταση) στο siRNA. 

(Xia et al., 2009)

1.4 Ιοί της οικογένειας Closteroviridae 

Η οικογένεια Closteroviridae περιλαμβάνει μέχρι στιγμής περισσότερους από 27 ιούς με 

εύκαμπτα νηματοειδή ιοσωμάτια μήκους 700-2200 nm, που περιέχουν μονόκλωνο θετικής 

πολικότητας RNA και  ημι-έμμονο τρόπο μετάδοσης με  έντομα όπως αφίδες,  κοκκοειδή 

(Planococcus και Pseudococcus) ή αλευρώδεις (Bemisia,Trialeurodes) (Bar-Joseph et al, 

1979;  Bar-Joseph  et  al,  1989;  Dolja  et  al,  1994).  Τα  τελευταία  χρόνια,  σε  διάφορες 

καλλιέργειες,  οι  καλλιεργητικές  πρακτικές  και  η  εξάπλωση  των  εντόμων  φορέων  (π.χ. 

αλευρώδεις)  έχουν  οδηγήσει  στην  εξάπλωση  και  ταυτοποίηση  νέων  ιών  αλλά  και  σε 

εξάρσεις  παλαιών  ασθενειών  που  οφείλονται  σε  γνωστούς  closteroviruses  (Karasev, 

2000).

Με βάση νέα δεδομένα που αφορούν και τη γονιδιακή οργάνωση των ιών, δημιουργήθηκε 

ένα  σύστημα  ταξινόμησης  (Dolja  et  al,  1994) σύμφωνα  με  το  οποίο  η  οικογένεια 

Closteroviridae  αποτελείται  από  το  γένος  Crinivirus  με  τυπικό  μέλος  τον  ιό  του 

μολυσματικού ίκτερου του  μαρουλιού (Lettuce infectious yellows virus,  LIYV),  το γένος 

Closterovirus με τυπικό μέλος τον ιό του ίκτερου των τεύτλων (Beet yellows virus, BYV), το 

γένος Ampelovirus στο οποίο ανήκουν οι περισσότεροι ιοί σχετιζόμενοι με την συστροφή 

του φύλλου σε αμπέλια (GLRaV) και το πρόσφατα χαρακτηρισμένο γένος Velarivirus που 

περιέχει και τον LChV-1(Al Rwahnih et al, 2012). Στο γένος Crinivirus ανήκουν οι ιοί με 

μικρό  μήκος  ιοσωματίων,  διμερές  γονιδίωμα και  οι  οποίοι  μεταδίδονται  με  αλευρώδεις 

(Wisler et al, 1998), ενώ στο γένος Closterovirus ανήκουν αυτοί που έχουν μεγάλο μήκος 

ιοσωματίων, μονομερές γονιδίωμα και μεταδίδονται με κοκκοειδή, αφίδες και πιθανόν με 

αλευρώδεις. Εκτός από την μορφολογία των ιοσωματίων άλλα κριτήρια για την κατάταξη 

των  ιών  στην  οικογένεια  Closteroviridae  είναι:  ο  εντοπισμός  τους  στο  φλοίωμα,  ο 

σχηματισμός εγκλείστων στο κυτταρόπλασμα, ο χαρακτηριστικός τύπος οργάνωσης και 

έκφρασης του γονιδιώματος  καθώς και  ο  ημι-έμμονος τρόπος μετάδοσης  (Dolja  et  al., 

1994)
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Σε  ένα  πρόσφατο  άρθρο  δημοσιεύτηκε  το  παρακάτω  φυλογενετικό  δεντρό  όπου 

διακρίνονται οι φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ των ιών της οικογένειας  Closteroviridae στην 

οποία αυτοί οι ερευνητές ξεχώρισαν ένα νέο γένος, που το ονόμασαν Velarivirus (από την 

λατινική  ρίζα  velari,  που  σημαίνει  κρυπτικό)  εξαιτίας  της  ασυμπτωματικής  φύσης  του 

GLRaV-7 που μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο γένος.(Ghanem-Sabanadzovic et al, 2012)

Εικόνα 5: φυλογενετική ανάλυση των ομόλογων αλληλουχιών της heat shock protein 70 

του ιού GLRaV-7 και άλλων ειδών της οικογένειας Closteroviridae. Οι τιμές Bootstrap 

παριστάνονται με ποσοστά, ποσοστά κάτω από 70% δεν δείχνονται. Η Hsp70 της 

Anabaena variabilis (ABA20196) έχει χρησιμοποιηθεί σαν εξωομάδα.(Al Rwahnih et al., 

2012)
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1.4.1 Ιοί GLRaV 

Ασθένεια – Συστροφή του φύλλου

Είναι η πλέον διαδεδομένη εκφυλιστική ασθένεια της αμπέλου στην οποία. εμπλέκονται 

τουλάχιστον δέκα διαφορετικοί νηματοειδείς (1400-2000 εκατομμυριοστά του χιλιοστού) ιοί 

της οικογένειας Closteroviridae. (Grapevine leafroll associated virus 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

Ο Αμπελοιός προκαλεί μια από τις πιο σημαντικές ασθένειες των αμπελιών. Συναντάται σε 

όλες τις περιοχές με μαζική παραγωγή σταφυλιών του κόσμου και μπορεί να επηρεάσει 

όλες τις καλλιέργειες, είτε τοπικές ποικιλίες είτε υβρίδια παρόλο που τα συμπτώματα δεν 

είναι πάντα εμφανή. Η ασθένεια περιγράφηκε στην Ευρώπη από τον 19ο αιώνα. 

Τα  συμπτώματα  της  ασθένειας  γίνονται  ορατά  προς  το  τέλος  του  καλοκαιριού  : 

καρούλιασμα προς την κάτω επιφάνεια του ελάσματος του φύλλου με κιτρινωπές (στις 

λευκές ποικιλίες) ή κοκκινωπές περιοχές (στις ερυθρές ποικιλίες). Τα μολυσμένα πρέμνα 

εμφανίζουν μειωμένη βλάστηση, τα τσαμπιά είναι  μικρότερα, ωριμάζουν ανομοιόμορφα, 

έχουν  λιγότερα  σάκχαρα  και  μεγαλύτερη  οξύτητα.  Συνήθως  η  πτώση  της  παραγωγής 

περιορίζεται  στο  10%,  μολονότι  υπάρχουν  και  αναφορές  για  ποσοστά  μέχρι  60-70% 

ανάλογα  με  την  ποικιλία.  Οι  αρνητικές  επιπτώσεις  στα  πρέμνα  οφείλονται  σε 

προκαλούμενες  από τους  ιούς  δυσλειτουργίες  του  αγωγού  συστήματος  των  ηθμωδών 

αγγείων και οι οποίες εξαρτώνται από την ποικιλία, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις φυλές 

των ιών και τους ποικίλους συνδυασμούς συνύπαρξης των δέκα διαφορετικών ιών.

Οι ιοί αυτοί προκαλούν ανεπαρκή χρωματική ανάπτυξη και μη ομοιόμορφη ωρίμανση του 

καρπού στο  Vitis  vinifera.  Επιπρόσθετα,  τα  συμπτώματα μπορεί  να περιλαμβάνουν το 

τύλιγμα προς τα  κάτω των φύλλων της βάσης,  που ακολουθείται  από το  τύλιγμα των 

φύλλων κοντά στις άκρες των βλαστών, την αλλαγή χρωματισμού και τη νέκρωση των 

ενδοφλέβιων τμημάτων των φύλλων (κοκκίνισμα στις κόκκινες ποικιλίες και χλώρωση στις 

λευκές) και τη διακοπή του σύνθετου ιστού

Σε μικτές προσβολές (μολύνσεις) εμφανίζονται σοβαρότερα συμπτώματα που μπορεί να 

προκαλέσουν νέκρωση του αμπελιού.

Η συστροφή των φύλλων διαδίδεται κυρίως με το πολλαπλασιαστικό υλικό (τα αμερικάνικα 

υποκείμενα είναι λανθάνοντες φορείς), ενώ στον αμπελώνα από άρρωστο σε υγιές πρέμνο 

η μετάδοση γίνεται με αρκετά είδη εντόμων Pseudococcidae και Coccidae.
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Εικόνα 6: Φύλλο σε αμπέλι που έχει προσβληθεί από ιό συστροφής του φύλλου 

(Martinson et al, n.d.)

P23-πιθανοί καταστολείς;

Το γονίδιο LR5 εκφράζει την πρωτεΐνη p23 του ιού GLRaV-5 ενώ το γονίδιο Man εκφράζει 

την πρωτεΐνη p23 του ιού GLRaV-Pr.

Εικόνα 7: Οργάνωση γονιδιώματος του αμπελοϊού που παρουσιάζει τα γονίδια που 

κωδικοποιούν τα MT/HEL (ORF1a), RdRp (ORF1b), P5, HSP70h, p60, CP και p23. 

(Thompson, Fuchs, & Perry, 2012)

Φυλογένεση

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των δύο πρωτεϊνών
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Εικόνα 8: Φυλογενετικό δεντρο βασιζόμενο στην μεθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας για 

το γονίδιο p23 του γένους Ampelovirus χρησιμοποιώντας τον ιό GLRaV-2 που ανήκει 

στους Closteroviruses ως εξωομάδα. (Thompson et al., 2012)

1.4.2 Ο ιός Little Cherry (LchV-1) 

Ασθένεια

Η ασθένεια της μικροκαρπίας της κερασιάς (LChD) είναι γνωστή από το 1933 και προκαλεί 

σοβαρά  προβλήματα  σε  οπωρώνες  κερασιάς  και  βυσσινιάς  σε  αρκετές  περιοχές  του 

κόσμου.  Τα  συνήθη  συμπτώματα  των  ευπαθών  ποικιλιών  είναι  κυρίως  μικροκαρπία, 

καθυστερημένη ωρίμανση, μειωμένος τίτλος σακχάρων και απώλεια φυσικών αρωμάτων 

στους καρπούς, ενώ τα φύλλα φέρουν κόκκινους μεταχρωματισμούς. Οι LChV-1 και LChV-

2, ιοί-μέλη της οικογένειας Closteroviridae έχουν βρεθεί να σχετίζονται με την ασθένεια και 

απαντώνται  μεμονωμένα  ή  σε  μικτές  προσβολές.  Διαθέτουν  εύκαμπτα  νηματοειδή 

ιοσωμάτια με θετικής πολικότητας, μονόκλωνο RNA γονιδίωμα. Για πολλά χρόνια το εύρος 

ξενιστών της ασθένειας LChD θεωρούνταν περιορισμένο καθώς οι ιοί ανιχνεύονταν μόνο 

σε  κερασιές  και  βυσσινιές,  θεωρία  που καταρρίφθηκε  πρόσφατα καθώς ο  ιός  LChV-1 

ανιχνεύθηκε σε και σε άλλα πυρηνόκαρπα. 

Η  ευρεία  γεωγραφική  εξάπλωση  των  δύο  ιών  οφείλεται  κυρίως  στην  διακίνηση 

προσβεβλημένου  πολλαπλασιαστικού  υλικού.  Ο  LChV-2  μεταδίδεται  επίσης  με  τον 
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ψευδόκοκκο Phenacoccus aceris ωστόσο η επίδραση του φορέα στην επιδημιολογία της 

ασθένειας είναι μικρή, ενώ για τον LChV-1 δεν έχει βρεθεί φορέας που να σχετίζεται με την 

μετάδοσή του. 

Μέχρι  στιγμής  έχει  προσδιοριστεί  η  πλήρης  αλληλουχία  και  των  δύο  ιών  ενώ 

αλληλουχήθηκε μεγάλο τμήμα του γονιδιώματος άλλων δύο γενετικά διαφοροποιούμενων 

απομονώσεων  του  LChV-2.  Από  τους  δύο  ιούς  ο  LChV-1  παρουσιάζει  μεγαλύτερα 

ποσοστά  γενετικής  παραλλακτικότητας  καθώς  σε  ορισμένες  απομονώσεις  το  ποσοστό 

διαφοροποίησης  σε  επίπεδο  νουκλεοτιδίων  αγγίζει  το  23%.  Δεδομένης  της  υψηλής 

παραλλακτικότητας των LChV-1 και LChV-2 και οι μοριακές τεχνικές που αναπτύχθηκαν 

έως  τώρα  επιδέχονται  περαιτέρω  βελτίωσης  όσον  αφορά  στην  ευαισθησία  και  στην 

αξιοπιστία τους. 

Μέχρι στιγμής η μόλυνση με LChV-1 είχε αναφερθει  κυρίως σε διαφορα είδη κερασιάς 

(Jelkmann  et  al,  1997;  Komorowska  &  Cieślińska,  2004;  Sabanadzovic  et  al,  2005). 

Υπάρχει ομως αναφορά παρουσίας του LChV-1 και σε άλλα δέντρα όπως σε ροδακινιές 

και αμυγδαλιές (Matic et al., 2009)

Εικόνα 9: Συμπτώματα νανισμού που σχετίζονται με την παρουσία του LchV-1 σε 
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θερμοκήπιο. (A) μολυσμένα φυτά (με γραμμή άσπρου χρώματος στις κορυφές τους) σε 

αντιδιαστολή με υγιή φυτά (με γραμμή μαύρου χρώματος στις κορυφές τους); (B) φύλλα με 

συμπτώματα νανισμού συγκρινόμενα με υγιή (Matic et al., 2009)

orf7,orf8-πιθανοί καταστολείς;

Εικόνα 10: Οργάνωση γονιδιώματος του LChV-1 που παρουσιάζει τα γονίδια που 

κωδικοποιούν τα ORF1a, ORF1b, ORF2, HSP70, ORF4, CP, Cpm, ORF7, ORF8 (Matic et 

al., 2009) 

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ελεγχθούν οι πρωτεΐνες p23 των GLRaV-Pr και 

GLRaV-Man στελέχη ιών που ανήκουν στο γένος Ampelovirus καθώς και το orf7 και orf8 

από τον πρόσφατα απομονωμένο ιό LchV-1 για τυχόν κατασταλτική δράση εναντίων της 

RNA σίγησης.

Για το σκοπό αυτό έγινε παρατήρηση σίγησης της GFP μετά από αγροεμποτισμό σε φυτά 

Nicotiana benthamiana. Τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια αγροεμποτίστηκαν στα φυτά σε 

συνδυασμό με αγροβακτήρια που εκφράζουν GFP πρωτεΐνη,  Στην περίπτωση που κάποια 

από τις  πρωτεΐνες,  είχε  κατασταλτική  δράση,  η  GFP θα συνέχιζε  να  φθορίζει  αφού ο 

μηχανισμός άμυνας της RNA σίγησης θα παρεμποδιζόταν. Αντίθετα, σε σημεία στα οποία 

δεν έχει υπερεκφραστεί κάποιος καταστολέας, η RNA σίγηση θα εμποδίσει την έκφραση 

των διαγονιδίων και η GFP θα σταματήσει να φθορίζει.
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2. Υλικά και μέθοδοι

Περιληπτικά η πειραματική διαδικασία

Πρώτο μέρος – GLRaV-1

Γονίδια Man και Lr5 (τα οποία πολλαπλασιάστηκαν με pcr έχοντας στα άκρα τους θέσεις 

περιοριστικής κοπής των ενζύμων EcoRI και BamHI)

1. Περιοριστική κοπή του pART7 με EcoRI και BamHI στο multiple cloning site

2. Περιοριστική κοπή των γονιδίων με EcoRI και BamHI

3. Κλωνοποίηση των γονιδίων στον φορέα pART7 

4. Μετασχηματισμός βακτηρίων  EcolI (DH10b)

5. Επιλογή αποικιών με ανθεκτικότητα στην αμπικιλίνη

6. Υγρές καλλιέργειες σε μέσο με αμπικιλίνη

7. Minipreps για εξαγωγή πλασμιδιακού DNA

8. Πέψη του ανασυνδυασμένου pART7 με NotI --> 2 ζώνες στο πήκτωμα αγαρόζης

9. Επιλογή της ζωνης των 2800 περίπου βάσεων (κασέτα υπερέκφρασης που περιέχει 

το ενθεμα)

10.Πέψη του pART27 με NotΙ

11. Σύνδεση της κασέτας υπερέκφρασης του pART7 με τον κομμένο φορέα pART27 -> 

νέο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο με αριθμό βάσεων περίπου 14570

12.Μετασχηματισμός βακτηρίων  EcolI (DH10b) σε μέσο με σπεκτινομυκίνη, Xgal και 

IPTG

13.Επιλογή  άσπρων  αποικιών  (δηλαδή  αυτών  στις  οποίες  έγινε  επιτυχής  ένθεση 

γονιδίου) και τοποθέτηση υγρών καλλιεργειών σε μέσο με σπεκτινομυκίνη

14.Επίστρωση  σε  πιάτο  με  αμπικιλίνη  και  σε  πιάτο  με  σπεκτινομυκίνη  ώστε  να 

επιλεγούν μόνο οι αποικίες που έχουν χάσει την ανθεκτικότητα τους στην αμπικιλίνη 

(αφού από τον pART7 έχουμε μόνο την κασέτα υπερέκφρασης και οχι το γονίδιο 

ανθεκτικότητας στην σπεκτινομυκίνη)
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15.Ξανά υγρές καλλιέργειες σε μέσο με σπεκτυνομυκίνη

16.Minipreps για απομόνωση πλασμιδιακού DNA

17.Διαγνωστική  πέψη  με  NotI  ->αναμένουμε  μια  γραμμική  ζώνη  στο  πήκτωμα 

αγαρόζης των περίπου 2800 βάσεων

18.Μετασχηματισμός του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου σε αγροβακτήρια 

19.Υγρές καλλιέργειες αγροβακτηρίων σε μέσο με ριφαμπικίνη και σπεκτινομυκίνη

20.Minipreps από Αγροβακτήρια και μετασχηματισμός βακτηρίων  EcolI (DH10b)

21.Διαγνωστική πέψη με NotI

22.Αγροεμποτισμός σε Nicotiana benthamiana

23.Σύγκριση GFP

Δευτερο μέρος – LchV-1

Γονίδια orf7 και orf8 

1. απομόνωση RNA ιού από φύλλα κερασιάς (με δυο διαφορετικά πρωτόκολλα)

2. Σχεδιασμός  εκκινητών  για  δημιουργία  cDNA  ιού  και  πολλαπλασιασμού  των 

γονιδίων  (εκκινητές  1.που  προσδενουν  ακριβώς  στην  αρχή  και  στο  τέλος  των 

γονιδίων και 2.που προσδένουν 100 βάσεις πιο πριν και μετά από τα γονίδια ώστε 

να γίνει Nested PCR στη συνέχεια)

3. προσπάθεια  δημιουργίας  cDNA  ιού  μέσω  Reverse  Transcription  PCR  και 

πολλαπλασιασμός των γονιδίων 

Πρωτόκολλα

Απομόνωση RNA από φυτικό ιστό 

Μέθοδος με Trizol

1. Προστίθεται 1ml Trizol 

2. Λειοτριβούνται και ζυγίζονται 100ug ιστού παρουσία υγρού αζώτου 

3. Ισχυρή ανάδευση και επώαση 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

4. Φυγοκέντρηση στις 12000 στροφές στους 4°C για 20 λεπτά 

5. Στο υπερκείμενο προστίθενται 200ul χλωροφορμίου 

6. Ισχυρή ανάδευση και επώαση 10-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

7. Προστίθενται  250ul  ισοπροπανόλη  και  250ul  Salts  (0.8M  Sodium  nitrate-  1.2M 
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NaCl) 

8. Ισχυρή ανάδευση και επώαση 10-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

9. Κατακρήμνιση στις 12000 στροφές στους 4°C για 20 λεπτά 

10.Έκπλυση της πελέτας με 70% αιθανόλη 

11. Φυγοκέντρηση στις 12000 για 5 λεπτά 

12.Αφήνεται να στεγνώσει 

13.Επαναδιάλυση σε απιονισμένο νερό 

Διάλυμα TRIzol 

Phenol 38% 

Guanidine thiocyanate 0.8M 

Ammonium thiocyanate 0.4M 

Sodium acetate pH 3M

Glycerol 5% 

Επίσης προστέθηκε και γλυκογόνο για δοκιμή σε ένα από τα δοκιμαστικά σωληνάρια για 

την περίπτωση που βοηθήσει να απομονωθεί μεγαλύτερης ποσότητας RNA.

Μέθοδος για ξυλώδη φυτά     (Zamboni et al, 2008)  

1. Φρέσκο φυτικό υλικό λειοτριβείται παρουσία υγρού αζώτου. 

2. Προθέρμανση του buffer στους 65°C στο υδατόλουτρο. 

3. Προστίθεται 1ml buffer για κάθε 100mg φύλλων. 

4. Στους 65°C για 10' και vortex πολλές φορές (τουλάχιστον 8-10 φορές). 

5. Προσθήκη  ενός  όγκου  χλωροφορμίου:  ισοαμυλικής  αλκοόλης  24:1  και  vortex  2' 

τουλάχιστον.

6. Φυγοκέντρηση στις 13000rpm για 15' στους 4°C. 

7. Συλλογή της πάνω φάσης και μεταφοράς της σε νέο eppendorf (με προσοχή στην 

ενδιάμεση φάση). 

8. Επαναλαμβάνουμε  τα  βήματα  του  καθαρισμού  με  προσθήκη  χλωροφορμίου: 

ισοαμυλικής αλκοόλης.
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9. Προσθήκη 1/3 του όγκου με 8M LiCl και απλά αναποδογυρίζουμε το eppendorf για 

την ανάδευση του (όχι vortex). 

10.Στους 0°C κατά τη διάρκεια της νύχτας

11. Στις 13000rpm για 40' στους 4°C ώστε να δούμε το RNA σε πελέτες. 

12.Προσθήκη  500ml  από  το  resuspension  buffer  που  έχουμε  προετοιμάσει  και 

επαναδιαλυτοποίηση των πελετών. 

13.Ξανά επανάληψη των βημάτων του καθαρισμού με  χλωροφόρμιο και  προσθήκη 

2ογκων αιθανόλης 100% (κρύα). 

14.Στους -80°C για 30'.

15.Φυγοκέντρηση στις13000rpm για 30' στους 4°C. 

16.Απομάκρυνση υπερκειμένου και στέγνωμα στον αέρα. 

17.Επαναδιαλυτοποίηση σε νερό.

RNA extraction buffer Resuspension buffer

2% CTAB 1M NaCl

2% PVP 0,5% SDS

100mM tris pH 8 10mM Tris pH 8

25mM EDTA 1mM EDTA

2M NaCl

0,5g/l Spermidin

Σχεδίαση εκκινητών για LchV-1 με χρήση του Oligo7 για nested pcr

Nested PCR: συνίσταται σε δυο διαδοχικές αντιδράσεις PCR, όπου το προϊόν της πρώτης 

PCR, (το οποίο δεν είναι ανιχνεύσιμο) χρησιμοποιείται ως στόχος (μήτρα) για τη δεύτερη 

αντίδραση PCR. Οι εκκινητές της δεύτερης PCR συνδέονται στο DNA- στόχο εσωτερικά σε 

σχέση με τους εκκινητές της πρώτης αντίδρασης άρα προφανώς το προϊόν της δεύτερης 

αντίδρασης έχει μικρότερο μέγεθος από αυτό της πρώτης.

Εξωτερικοί (περίπου 100 νουκλεοτίδια πριν και μετά από το γονίδιο)

Orf7 
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Fw primer with BamHI: cgGGATCC agttgaaacc ttcgctactc Tm=58,6

Rv primer with XhoI: ggcCTCGAG att ttt caa aac gca gaa  Tm=56

Annealing temperature= 48,5

Orf8

Fw primer with BamHI: cgGGATCC TATTAAATGGTGAATTGGCTT    Tm=50,4

Rv primer with XhoI: gcCTCGAG  ACCAGTTTATGACTAGAGA     Tm=48,7                    

Annealing temperature=50,4

Εσωτερικοί (ακριβώς στην αρχή και στο τέλος των επιλεγμένων γονιδίων)

Orf7

Fw primer with EcoRI: AATGAATTCatgttacctcaagttttggaatgtaag       Tm=58

Rv primer with BamHΙ:AATGGATCCttaaccaacaactaagttataagcc       Tm=58,5  

Orf8

Fw primer with EcoRI: agtGAATTCatgtttaaattctgcgttttgaaaa   Tm=57,3

Rv primer with BamHI: aatGGATCCtcaactaatgtgcaatattgttg     Tm=57,8

Αντίστροφη μεταγραφή (Reverse transcription) 

Μέσω της αντίστροφης μεταγραφής, έχοντας σαν εκμαγείο το μονόκλωνο RNA ειδικό 

ένζυμο, η αντίστροφη μεταγραφάση, συνθέτει το συμπληρωματικό κλώνο DNA. 

Σύνθεση cDNA 

RT PCR (Reverse transcription polymerace chain reaction)

Η  σύνθεση  του  συμπληρωματικού  κλώνου  DNA έγινε  με  το  σύστημα  Super  RT  (HT 

Biotechnology LTD). Ως εκκινητές χρησιμοποιήθηκαν οι Rv primers των orf7 και orf8 για 

την αντίστροφη μεταγραφή. Η διαδικασία περιγράφεται περιληπτικά παρακάτω: 

1. Προσθήκη 1-2 μg RNA και επιλεγμένος Rev primer (10μM) σε PCR σωληνάκι σε 

τελικό όγκο 10μl

2. Μεταφορά στο PCR μηχάνημα για 10 λεπτά στους 70 C̊
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3. Παύση και προσθήκη:   RT Buffer 10X 2μl

                                       dNTPs (10mΜ) 2μl

                                       Rnasin (10 units/μl) 1 μl

                                       Super RT (2 units/μl) 1 μl

                                       dH2O μέχρι 10 μl

(Το σωληνάκι βρίσκεται σε πάγο όλη τη διάρκεια που βρίσκεται έξω από το 

μηχάνημα της PCR)

4. Μεταφορά πίσω στο μηχάνημα PCR για 1 ώρα στους 42 C̊

5. Μετά 5 λεπτά στους 85 C̊

6. Προσθήκη RNAse H 1μl (2u/μl) και ξανά στο μηχάνημα της PCR για 20 λεπτά 

στους 37 C̊

7. 4 C επ’αόριστον̊

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

Αρχικές συγκεντρώσεις Ποσότητα (μl)

cDNA 1-2 μg

For primer 10μM 0,3-0,8μl

Rv primer 10μM 0,3-0,8μl

Taq buffer 10X Αραίωση 10x

dNTPs 10mM 0,3-0,8μl

MgCL
2

2mM 1,5-2μl

Taq polymerase 0,2-0,5 μl ανά αντίδραση

H2O Το υπόλοιπο μέχρι 30μl

Συνθήκες

οι συγκεντρώσεις και οι συνθήκες εναλλάσσονταν συνέχεια με σκοπό να ληφθεί προϊόν. 
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Αρχικά επιλέχθηκαν οι εξής συνθήκες:     4 λεπτά στους 98 C̊

                                                                  30'' στους 98 C̊

                                                                  20'' στους 51 C                 35-40 κύκλους̊

                                                                  30'' στους 72 C̊

                                                                  5 λεπτά στους 72 C̊

και στη συνέχεια μεγάλωσαν οι χρόνοι και οι κύκλοι και μειώθηκαν οι θερμοκρασίες, ενώ 

αυξήθηκε η ποσότητα του MgCL
2 
και του αρχικού cDNA.

Ηλεκροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης

1. Ζύγισμα  κατάλληλης  ποσότητας  αγαρόζης  ανάλογα  με  την  επί  τις  εκατόν 

περιεκτικότητα που χρειάζομαι

2. Προσθήκη σε φλάσκα 100ml TBE 0,5X και την αγαρόζη

3. Τοποθέτηση φλάσκας για 2 λεπτά στα μικροκύματα, μέχρι να διαλυθούν οι κόκκοι 

αγαρόζης

4. Επώαση φλάσκας σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να σταματήσουν οι υδρατμοί ή 

πάγωμα σε τρεχούμενο νερό 

5. Προσθήκη 5μĺ ΕtBr

6. Μεταφορά διαλύματος σε tray με κατάλληλα χτενάκια και αφαίρεση φυσαλίδων με 

ένα tip

7. Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να πήξει το πήκτωμα

8. Διάλυμα ηλεκτροφόρησης 0.5Χ ΤΒΕ- Διαλυτοποίηση από 5Χ TBE

9. Αφαίρεση ταινίας και χτένων, τοποθέτηση του tray στη συσκευή ηλεκτροφόρησης

10.Γέμισμα συσκευής με το διάλυμα ηλεκτροφόρησης μέχρι να καλυφθεί το πήκτωμα

11. Φόρτωμα δειγμάτων μαζί με κατάλληλη ποσότητα χρωστικής και μάρτυρα

12.Ρύθμιση συσκευής στα 100V

13.Παρατήρηση κομματιών DNA σε μηχάνημα UV

14.Φωτογραφία πηκτώματος
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Διαλύματα     και χρωστικές ηλεκτροφόρησης   

 10 mg /ml EtBr (Ethidium Bromide)  

10mg/ml H2O. Αποθήκευση σε σκοτεινό μπουκάλι, σε θερμοκρασία δωματίου

 ΤΒΕ   5x  

108gr Tris/Hcl (121.14 g/mol), 55g Boric Acid, 40 ml EDTA (0.5 M)

 Διάλυμα χρωστικής για ηλεκτροφόρηση DNA (6  X     Orange     G  )  

12gr sucrose, 6% orange G

Δείκτες μοριακών βαρών

Ο μάρτυρας που χρησιμοποιήθηκε στα πηκτώματα, ήταν ο λ-DNA που είχε υποστεί πέψη 

με το περιοριστικό ένζυμο PstI. Οι ζώνες του απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Εικόνα 11: Ζώνες του μάρτυρα λ-PstI

Κλωνοποίηση τμήματος DNA σε πλασμιδιακούς φορείς

Δυαδικος φορέας pART7-pART27 

Η κασέτα έκφρασης του pART7 αποτελείται από τον ισχυρό υποκινητή 35S του ιού του 

μωσαϊκού  του  κουνουπιδιού  (cauliflower  mosaic  virus  –  CaMV)  από  το  στέλεχος  

CabbB-JI και τη ληκτική ακολουθία της συνθασης της οκτοπίνης (ocs). Ανάμεσα στις δυο 

ακολουθίες υπάρχει μια πολυδύναμη θέση κλωνοποίησης (multiple cloning site-mcs) που 

παρέχει 8 μοναδικές θέσεις αναγνωρίσιμες από περιοριστικές ενδονουκλεάσες (Xho I, Eco 

RI, Kpn I, Sma I, Hind III, Cla I, Barn HI, Xba I) για την κλωνοποιηση γονιδίων. Αυτος ο  
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σχεδιασμός επιτρέπει την εκκίνηση της μεταγραφής στο πρώτο κωδικόνιο έναρξης AUG 

του κλωνοποιημένου γονιδίου, εξαιτίας της απουσίας άλλων AUG στη πολυδύναμη θέση 

κλωνοποίησης. Η παρουσία της 3'-αμετάφραστης περιοχής του γονιδίου της συνθάσης της 

οκτοπίνης περιέχει σήματα πολυαδενυλίωσης για τον τερματισμό της μεταγραφής. 

Εικόνα 12: Χαρτης pART27 (Gleave, 1992)

Εικόνα 13: Χαρτης pART27 (Gleave, 1992)

Ο φορέας pART7 προέρχεται από το πλασμίδιο pGEM9Zf' και περιέχει εκτός της κασέτας, 

το γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη. Στα άκρα της η κασέτα του pART7 (35S-mcs-

ocs 3') έχει την αλληλουχία 8bp 5'-GCGGCCGC-3' την οποία αναγνωρίζει το ένζυμο NotI 

εξοπλίζοντας έτσι την εισαγωγή της κασέτας στον δυαδικό φορέα pART27.  
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Ο pART27 περιέχει την αρχή αντιγραφής oriT που αναγνωρίζεται από Agrobacterium και 

E. Coli και την αρχή colE 1 που επιτρέπει την απομόνωση μεγάλης ποσότητας DNA από 

μικροκαλλιέργειες κυττάρων E. Coli. Ανάμεσα στο δεξιό και αριστερό συνοριακό υπάρχει το 

γονίδιο  χίμαιρα  (υποκινητής  nos-  nptΙΙ  -  ληκτική  ακολουθία  nos)  καθώς επίσης  και  το 

γονίδιο lacZ'.(Gleave, 1992)

Γονιδιακά ενθέματα: 

 GLRaV-Pr  (Man)

 GLRaV-5 (LR5)

Και  τα 2 γονίδια έχουν πολλαπλασιαστεί  με  εκκινητές που περιέχουν αλληλουχίες  στις 

οποίες κόβουν περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Η αλληλουχία όπου κόβει η EcorI βρίσκεται 

στο 5'-άκρο και η θέση κοπής της BamHI είναι στο 3'άκρο.

Πέψεις πλασμιδιακού DNA

Η αντίδραση της  πέψης  διεξάγεται  σε  τελικό  όγκο  20  μl  με  30  μl,  σε  αποστειρωμένο 

σωληνάριο eppendorf. Η αντίδραση απαιτεί : 

•  ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος 10Χ (buffer)  ίση με το 1/10 του τελικού όγκου της 

αντίδρασης, 

• ορισμένη ποσότητα DΝΑ (0,5-2 μg), 

• 1μl περιοριστικής ενδονουκλεάσης (2-10 U/μl) και 

• κατάλληλη ποσότητα απιονισμένου και αποστειρωμένου νερού (dsΗ2Ο) για τη ρύθμιση 

του τελικού όγκου της αντίδρασης. 

Το  μείγμα  της  αντίδρασης  επωάζεται  στη  βέλτιστη,  για  την  λειτουργία  του  εκάστοτε 

περιοριστικού ενζύμου, θερμοκρασία για 1 έως 2 ώρες. 

Μετά  το  πέρας  της  πέψης  του  DNA,  γίνεται  έλεγχος  των  θραυσμάτων  DNA  που 

προέκυψαν,  με  ηλεκτροφόρηση  μικρής  ποσότητας  δείγματος  σε  πήκτωμα  1-1,2  % 

αγαρόζης. Με αυτόν τον τρόπο και με κατάλληλο συνδυασμό ενζύμων, επιτυγχάνεται η 

απομόνωση του επιθυμητού τμήματος DNA, είτε η ταυτοποίηση των θετικών κλώνων μετά 

από μετασχηματισμό. 

Αν η πέψη γίνεται μετά απο minipreps προστίθεται και RNAse σε ποσότητα ιση με το 1/10 

του τελικού όγκου της αντίδρασης, 
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Αντίδραση σύνδεσης των άκρων (ligation)

Η σύνδεση (ligation) μορίων DNA με τη δράση του ενζύμου λιγάση του Βακτηριοφάγου T4, 

είναι μια ενζυμική αντίδραση κατά την οποία καταλύεται ο σχηματισμός ενός ομοιοπολικού 

δεσμού ανάμεσα στα 5’-Ρ και 3’-ΟΗ άκρων του DNA. 

Σε σωλήνα προστίθενται τα παρακάτω:

1.  Κατάλληλη  ποσότητα  πλαδισμιακού  DNA και  τμήματος  DNA ένθεσης  σε  μοριακή 

αναλογία 3:1, 5:1, 10:1

2. Ρυθμιστικό διάλυμα λιγάσης 10Χ τελική συγκέντρωση 1Χ της Promega

3. Τ4 λιγάση σε ποσότητα 1-3 units της Promega

4. ddH2O μέχρι τελικό όγκο 10 μl

Ακολούθως η αντίδραση επωάζεται στους 16 C overnight̊

Αλκαλική Φωσφατάση (CIP)

Όταν ο φορέας έχει υποστεί πέψη από ένα μονάχα περιοριστικό ένζυμο, φέρει συμβατά 

άκρα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πολύ πιθανόν ο φορέας να “κλείσει” με τον εαυτό του 

κατά την αντίδραση του με την λιγάση (self-ligation), δίνοντας το αρχικό κυκλικό μόριο και 

όχι το επιθυμητό μόριο που φέρει το ένθεμα. Επομένως, σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις, 

είναι  απαραίτητη  η  τροποποίηση  του  φορέα  κλωνοποίησης  με  χρήση  της  αλκαλικής 

φωσφατάσης  (CIP),  η  οποία  αφαιρεί  τα  5  ́ -  Ρ  του  μορίου  DNA,  αποτρέποντας  την 

επανένωση τους. Με αυτή την διαδικασία αποφεύγεται η λήψη κυκλικών πλασμιδίων που 

δε φέρουν το ένθεμα, αφού ο φορέας θα “κλείσει” μόνο παρουσία των 5’-P του ενθέματος. 

Με αυτήν την μέθοδο αυξάνεται  η αναλογία θετικών για το ένθεμα αποικιών μετά από 

μετασχηματισμό.  Χρησιμοποιήθηκε η CIP(10u/μl) και  CIP storage buffer της Minotech

Μετά  την  αντίδραση  της  λιγάσης  ακολουθεί  ο  μετασχηματισμός  των  κυττάρων  με  τα 

ανασυνδυασμένα  πλασμίδια,  επιλογή  των  θετικών  αποικιών  και  χαρακτηρισμό  του 

πλασμιδιακού τους DNA. 

Εκχύλιση DNA από πήκτωμα αγαρόζης (gel extraction)

Για την απομόνωση τμημάτων DNA χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ηλεκτροέκλουσης 

όπως περιγράφεται  από το  NucleoSpin®  Gel and PCR Clean-up Kit  (Macherey-Nagel) 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υποδεικνύει η εταιρεία.

1. Αποκοπή επιθυμητής ποσότητας DNA από το gel (όσο το δυνατό λιγότερη ποσότητα 
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αγαρόζης)

2. Προσθήκη 200μl NTI buffer ανά 100mg πηκτώματος αγαρόζης

3. Επώαση για 10 λεπτά στους 50 C και ανά δυο λεπτά vortex μέχρι να διαλυτοποιηθεί η̊  

αγαρόζη

4. Προσθήκη διαλύματος σε κολωνάκι και φυγοκέντρηση για 30'' στις 11000 g

5. Αφαίρεση έκλουσης και πλύσιμο με 700 μl ΝΤ3 buffer

6. Φυγοκέντρηση για για 30'' στις 11000 g 

7. Επανάληψη βημάτων 4,5 και 6

8. Φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 11000g για εκτενή αποστράγγιση

9. Έκλυση DNA με προσθήκη 30μl ΝΕ buffer το οποίο έχει προθερμανθεί στους 70 C.̊

10.Φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 12000rpm

Μετασχηματισμός πλασμιδίου σε βακτήρια E.Coli (DH 5a)

1. Επώαση δεκτικών κυττάρων από τους -80 C στον πάγο για 5 λεπτά̊

2. Προσθήκη DNA υπό ασηπτικές συνθήκες

3. Επώαση για 30 λεπτά στον πάγο

4. Επώαση στους 42 C για 40 δευτερόλεπτα̊

5. Επώαση για 2 λεπτά στον πάγο

6. Προσθήκη 900 μl θρεπτικού LB και επώαση στους 37 C για 1 ώρα̊

7. Φυγοκέντρηση κυττάρων 12000rpm για 1 λεπτό

8. Απομάκρυνση θρεπτικού μέχρι 100μl με φλόγα

9. Επαναδιαλυτοποίηση κυττάρων

10.Στρώσιμο των κυττάρων σε πιάτο petri το οποίο περιέχει θρεπτικό με κατάλληλο 

αντιβιοτικό  (για  pART 7  αμπικιλίνη,  για  pART27  σπεκτινομυκίνη)  και  παραμένει 

κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 37 C̊

11. την επόμενη μέρα καλλιέργεια θετικών αποικιών σε 2ml LB και αντιβιοτικό ώστε να 

γίνουν μετά οι πέψεις
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Διαλύματα μετασχηματισμού και καλλιέργειας βακτηριακών κυττάρων

 Kanamycin           50mg/ml σε dH2O. Φυλάσσεται στους -20°C

 Rifampicin             25mg/ml σε μεθανόλη. Φυλάσσεται στους -20°C

 Cefotamime           50mg/ml σε dH2O. Φυλάσσεται στους -20°C

 Spectinomycin        50mg/ml σε dH2O. Φυλάσσεται στους -20°C

Επιλογή μπλε ή άσπρων αποικιών

Το πλασμίδιο pART27 επιλέγεται και στο E. Coli  και στο  Agrobacterium σε θρεπτικά μέσα 

που περιέχουν σπεκτινομυκίνη ή στρεπτομυκίνη. Μέσα στην αλληλουχία του lacZ υπάρχει 

η θέση του περιοριστικού ενζύμου NotI έτσι ώστε αν γίνει επιτυχής ένθεση της κασέτας 

έκφρασης του pART7 , δεν θα σχηματιστεί η λειτουργική πρωτεΐνη της β-γαλακτοσιδάσης 

και  συνεπώς  με  την  χρήση  της  χρωστικής  X-gal  η  αποικίες  δεν  θα  πάρουν  το 

χαρακτηριστικό μπλε χρώμα που έχουν όταν η β-γαλακτοσιδάση είναι λειτουργική. Έτσι 

μπορεί να ταυτοποιηθεί σε E.coli αν έχει γίνει επιτυχής ένθεση απλά παρατηρώντας το 

μπλε ή άσπρο χρώμα των αποικιών. Υπάρχει όμως περίπτωση μερικές άσπρες αποικίες 

να μην περιέχουν το επιθυμητό ανασυνδυασμένο πλασμίδιο για διάφορους λόγους. Το 

κλωνοποιημένο DNA μπορεί να μην είναι το σωστό αν τα άκρα του φορέα επιδιορθωθούν 

και ενωθούν χωρίς όμως να παράγουν LacZα. Μια αποικία χωρίς φορέα μπορεί επίσης να 

φαίνεται άσπρη οπότε απαραίτητο είναι να γίνουν στη συνέχεια διαγνωστικές πέψεις ώστε 

να ταυτοποιήσουμε σίγουρα αν έχουμε τη σωστή πλασμιδιακή κατασκευή.

Εικόνα 14: Άσπρες και μπλε αποικίες ώστε να γίνει η επιλογή (φωτογραφία: Navaho)
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Διαδικασία απομόνωσης πλασμιδιακού DNA από βακτήρια E.coli (minipreps)

1. Φυγοκέντρηση 2 ml βακτηριακής καλλιέργειας στις 12.000 στροφές το λεπτό (rpm) 

για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου

2. Επαναδιαλυτοποιήση των κυττάρων σε 100μl Solution I και vortex

3. Προσθήκη  150μl  από  το  διάλυμα  SII,  ήπιο  ανακατεμα  αναποδογυρίζοντας  το 

σωληνάκι 5 φορές και επώαση για 5 λεπτά

4. Προσθήκη 200μl από το διάλυμα SIII  και ήπιο ανακατεμα αναποδογυρίζοντας το 

σωληνάκι 5 φορές.

5. Φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές το λεπτό (rpm) για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου

6. Μεταφορά υπερκειμένου σε νέο σωληνάκι, προσθήκη 900μl 100% αιθανόλη  και 

vortex

7. Φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές το λεπτό (rpm) για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου

8. Αφαίρεση υπερκείμενου και πρόσθεση 700μl 70% αιθανόλης

9. Φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές το λεπτό (rpm) για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου

10.Αφαίρεση υπερκείμενου και επαναδιαλυτοποίηση σε 30 μl νερό (ddH2O).

Solution I Solution II Solution III

15Mm Tris-HCl pH=8 0,2M NaOH 3M Potassium acetate

10mM EDTA 1% SDS 5M Glacial acetic acid

50mM Glucose

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μεγάλης κλίμακας με κολώνες (midipreps) 

Για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA μεγάλης κλίμακας με κολώνες χρησιμοποιήθηκε 

το PureLink kit της invitrogen

1. Φυγοκέντρηση 200ml καλλιέργειας για 10 λεπτά στις 7000rpm στους 4 C̊
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2. Αφαίρεση  υπερκειμένου  και  επαναδιάλυτοποίηση  πελετών  σε  8ml  διαλύματος 

επανδιαλυτοποίησης (Resuspension Buffer)

3. Προσθήκη 8ml διαλύματος λύσης (Lysis Buffer)ανακίνηση 5 φορές και επώαση για 

5 λεπτά

4. Προσθήκη 12ml  διαλύματος  εξισορρόπησης (Equilibration Buffer)  στο χείλος της 

κολόνας ώστε αυτή να ενεργοποιηθεί

5. Προσθήκη του διαλύματος των κυττάρων στην κολώνα

6. Ξέπλυμα κολόνας με 5ml Equilibration Buffer

7. Απομάκρυνση και προσθήκη 8ml διαλύματος πλύσης( Wash buffer)

8. Προσθήκη  5ml  διαλύματος  Έκλουσης (elution  buffer)  και  έκλουση πλαδισμιακού 

DNA σε νέο σωλήνα

9. Προσθήκη 3.5ml ισοπροπανόλη vortex και επώαση για 2 λεπτά

10.Φυγοκέντρηση για 40 λεπτά 7000rpm στους 4 C̊

11. Απομάκρυνση υπερκειμένου, προσθήκη 2ml 70% EtOH, vortex και φυγοκέντρηση 

για 15 λεπτά 7000rpm στους 4 C̊

12.Απομάκρυνση αιθανόλης,  στέγνωμα και  επαναδιάλυτοποιηση του  DNA σε 100μl 

νερό

Όλες οι συγκεντρώσεις DNA μετρήθηκαν με τη χρήση του nanodrop.

Θετικός-αρνητικός μάρτυρας

Χρήση θετικού και αρνητικού μάρτυρα ώστε να γίνει σύγκριση του φθορισμού.

Θετικός μάρτυρας: 

 Αγροβακτήρια  που  εκφραζουν  την  πρωτεΐνη  p19  που  είναι  ένας  ήδη 

χαρακτηρισμένος  καταστολέας  σε  συνδυασμό  με  Αγροβακτήρια  που  εκφράζουν 

GFP

Αρνητικός μάρτυρας : 

 Αγροβακτήρια μετασχηματισμένα να εκφράζουν GFP

 Aγροβακτήρια  μετασχηματισμένα  να  εκφράζουν  GFP  σε  συνδυασμό  με 

Aγροβακτήρια μετασχηματισμένα με μια κατασκευή που περιέχει άδεια την κασέτα 
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υπερέκφρασης του pART7 μέσα στον φορέα pART27  

Μετασχηματισμος αγροβακτηριου με πλασμιδιακο φορεα DNA

1. Ήπια προσαρμογή αγροβακτηρίων σε πάγο

2. Προσθήκη 5μg πλασμιδιακού DNA

3. Άμεσο πάγωμα σε υγρό άζωτο

4. προσαρμογή στους 37 C για 30 λεπτά̊

5. Προσθήκη 1ml σε θρεπτικό μέσο LB

6. Επώαση με ανάδευση στους 28 C για 2 ωρες̊

7. φυγοκέντρηση των αγραβακτηρίων και επαναδιαλυτοποίηση σε 100 μl LB

8. επίστρωση  κυττάρων  σε  πιάτα  με  τα  καταλληλα  αντιβιοτικά  (ριφαμπικίνη  και 

σπεκτινομυκίνη στην συγκεκριμένη περίπτωση)

9. επώαση με ανάδευση στους 28 C για 2 μέρες̊

Πράσινη φθορίζουσα Πρωτεΐνη (GFP)

Η πρωτεΐνη αναφοράς GFP, χρησιμοποιείται ως γονίδιο αναφοράς και παρατήρησης της 

εξέλιξης κάποιου φαινομένου, in vivo. Η πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη από τη μέδουσα 

Aequorea  victoria  έχει  αποδειχθεί  ένα  χρήσιμο  σύστημα  αναφοράς  γενικά  για  in  vivo 

μελέτες  σε  πολλούς  οργανισμούς.  Βιοφθορισμός  παράγεται  στην  μέδουσα  όταν  η 

φωτοπρωτεΐνη  αικουορίνη  συνδέεται  με  ασβέστιο.  Η  ενεργοποίηση  της  in  vitro  ή  σε 

ετερόλογα  συστήματα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  παραγωγή  φωτός.  Το  πράσινο  φως 

προέρχεται  από την πρωτεΐνη GFP η οποία εκπέμπει  το πράσινο φως (λmax=509nm) 

μετά από διέγερση από μεγάλο μήκος κύματος υπεριώδους (UV). 

Η δομή της πρωτεΐνης GFP απεικονίζεται στην Εικόνα 12. Πρόκειται για μια πρωτεΐνη η 

οποία αποτελείται  από 238 αμινοξέα που αναδιπλώνονται  σχηματίζοντας  ένα  β-βαρελι 

αποτελούμενο  από 11  strands  και  μια  μοναδική  άλφα έλικα  η  οποία  ευθύνεται  για  το 

φθορισμό. 

Οι  εσωστρεφόμενες  πλαϊνές  αλυσίδες  του  βαρελιού  επάγουν  ειδικές  αντιδράσεις 

κυκλοποίησης (cyclization reactions) που καταλήγουν στο σχηματισμό του χρωμοφόρου, 

ενώ το κέλυφος προστατεύει  το χρωμοφόρο από “απόσβεση” από το μικροπεριβάλλον 

του.  Ο  σχηματισμός  του  χρωμοφόρου  επιτυγχάνεται  με  μια  σειρά  διακριτών  βημάτων 

(maturation) με διαφορετικές ιδιότητες διέγερσης και εκπομπής φωτός. 
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Εικόνα 15: Εικόνα από http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/GFP-ww/structure.html

Agrobacterium tumefaciens

Ο μετασχηματισμός από Αγροβακτήριο, βασίζεται στην ικανότητα του Αγροβακτηρίου να 

μεταφέρει DNA σε φυτά. Το A. tumefaciens, είναι ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο που 

έχει την ικανότητα να δημιουργεί όγκους σε φυτά, εισάγωντας ένα τμήμα DNA (Τ-DNA) στο 

φυτό-αποδεκτη. Η μεταφορά του T-DNA στον ξενιστή, απαιτεί τη δράση πρωτεϊνών που 

εκφράζονται από τα γονίδια vir (virulence genes), τα οποία είναι δυνατόν να βρίσκονται σε 

διαφορετικό γενετικό στοιχείο από αυτό που φέρει το T-DNA. Το γενετικό αυτό στοιχείο, 

ονομάζεται  Ti  ή  pTi  (tumour-inducing  plasmid).  Η μεταφορά του  T-DNA,  επιτυγχάνεται 

μεσώ  του  συστήματος  έκκρισης  τύπου  IV  (TypeIVSS)  με  διαδικασία  ανάλογη  της 

βακτηριακής σύζευξης. Τα γονίδια vir, επάγονται στο Αγροβακτήριο παρουσία φαινολικών 

ενώσεων (πχ. ακετοσυριγκόνης) οι οποίες παράγονται στα σημεία μηχανικής βλάβης στην 

επιδερμίδα του ξενιστή (πληγή). Το Τ-DNA, είναι στην ουσία η γενετική πληροφορία που 

μεταφέρεται  μέσα  στον  πυρήνα  του  κυττάρου  του  ξενιστή,  με  τη  διαμεσολάβηση  των 

γονιδίων vir. Το Τ- DNA, έπειτα ενσωματώνεται στο χρωμοσωμικό DNA του ξενιστή φυτού, 

κάτι που όμως δεν έχει τεκμηριωθεί για αποδέκτες- μύκητες. Το T-DNA αντιγράφεται μέσα 

στον πυρήνα του κυττάρου του ξενιστή. Το Τ-DNA (ανεξαρτήτως εάν βρίσκεται στο ίδιο ή 

σε διαφορετικό πλασμίδιο από το πλασμιδίου Ti , που φέρει τα vir-genes, οριοθετείται από 

μια αριστερή και μια δεξιά αλληλουχία 25 ζευγών βάσεων, που αναγνωρίζονται από την 

πρωτεΐνη VirB2 και καθορίζουν τα σημεία εκτομής του προς μεταφορά Τ-DNA (Συνοριακά 

άκρα, left and right border).

Αγρο-εμποτισμός (Agro-infiltration)

Ο  αγρο-εμποτισμός  είναι  μία  μέθοδος  που  προκαλεί  τον  παροδικό  μετασχηματισμό, 

εισάγοντας μέσα στο φυτό το γονίδιο της επιλογής μας. Για την παροδική έκφραση ενός 
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γονιδίου σε μεγάλες ποσότητες in planta χρησιμοποιείται η μέθοδος του αγροεμποτισμού. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι πολλά, κυρίως λόγω του εύκολου χειρισμού, 

αλλά  και  της  πληροφορίας  που  προκύπτει  άμεσα  (Helm  et  al,  2011).  Μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  της  λειτουργικότητας  μιας  πλασμιδιακής  κατασκευής 

εκφραζόμενης  σε  φυτά,  ή  σε  φυτά  που  ο  μετασχηματισμός  τους  είναι  δύσκολος,  ενώ 

ταυτόχρονα  αποφεύγονται  παράπλευρα  φαινόμενα  που  είναι  αποτέλεσμα  ένθεσης  σε 

λειτουργικές DNA περιοχές και οδηγούν σε περίπλοκα αποτελέσματα. Με τη διαδικασία 

αυτή το επιθυμητό γονίδιο εκφράζεται σε μεγάλες ποσότητες για μικρό χρονικό διάστημα 

που κυμαίνεται σε ~3-10 μέρες, ανάλογα με τον ξενιστή. Έπειτα από μία σύντομη περίοδο 

έκφρασης  του  γονιδίου  στα  ανώτερα  εφικτά  επίπεδα,  αρχίζει  η  φθίνουσα  πορεία  της 

έκφρασης.  Το  γεγονός  αυτό  οφείλεται  α)στην  εξωχρωμοσωμική  φύση  του 

αγροβακτηριακού DNA που γίνεται στόχων DNασών και β) σε μηχανισμούς σίγησης του 

παραγόμενου μεταγράφου.

Εικόνα 16: Δοκιμασίες αγροεμποτισμού για καταστολή της σίγησης τοπικά.(Roth et al., 

2004)

1. Ολονύκτιες  Αγροβακτηριακές  καλλιέργειες  προετoιμάζονται.  (Agrobacterium 

tumefaciens του στελέχους  C58C1, που έχουν μετασχηματιστεί  με  πλασμιδιακές 

κατασκευές  που  περιέχουν  τα  γονίδια  που  κωδικοποιούν  τους  πιθανούς 

πρωτεϊνικούς καταστολείς.)

2. Τα κύτταρα κατακρημνίζονται στις 2.700 rpm, για 10 λεπτά,  στους 4oC. 

3. Απομακρύνεται το υπερκείμενο και η πελλέτα επαναδιαλύεται σε ίσο όγκο ΜΜΑ  και 
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επωάζεται για 1 hr στους 28οC.  

4. Στη συνέχεια κατακρημνίζονται τα κύτταρα στις 2.700 rpm, για 10 λεπτά, στους  4oC.

5. Απομάκρυνση υπερκειμένου και η πελλέτα επαναδιαλύεται σε μισό όγκο 10  mM 

MgCl2 , και η ίδια διαδικασία (κατακρήμνισης- επαναδιάλυσης) επαναλαμβάνεται για 

άλλες 2 φορές. 

6. Το  τελικό  διάλυμα  αραιώθηκε  με  10  mM MgCl2   έως  ότου  αποκτήσει  οπτική 

απορρόφηση στα 600  nm O.D600= 0.2. Το διάλυμα αυτό εμποτίστηκε στα φύλλα 

φυτών Nicotiana tabacum για την επίτευξη παροδικού μετασχηματισμού. 

Διαλύμα παροδικής έκφρασης σε φύλλα καπνού (Αγροεμποτισμός)

ΜΜΑ

1x macro-elements, 1x micro-elements, 10 mM MES pH=5.7 και 200 μM AcS)

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν 2 φυτά 16c και 2 φυτά αγρίου τύπου. 

Αγροεμποτίστηκαν τα παρακάτω:

 35S - GFP

 35S - GFP + 35S - mock

 35S - GFP + 35S - Man

 35S - GFP + 35S - p19 

 35S - GFP + 35S - LR5 

Εικόνα 17: Σχέδιο που παρουσιάζει τις καλλιέργειες που αγροεμποτίστηκαν και σε ποια 

θέση.
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Παρατήρηση της GFP υπό υπεριώδες φωτισμό. 

Για την μακροσκοπική παρατήρηση της GFP χρησιμοποιήθηκε μία χειροκίνητη UV λάμπα 

1000W (B100AP; Ultraviolet Products, Upland, CA, USA, http://www.uvp.com). 

3. Αποτελέσματα

Πρώτο μέρος:

Κλωνοποίηση των γονιδίων στον  δυαδικό φορέα pART7-pART27

Με βάση τις βασικές αρχές κλωνοποίησης, αφού απομονώθηκαν με PCR τα γονίδια Man 

και LR5 των 624 βάσεων το καθένα (με ομοιότητα μεταξύ τους 72%), κλωνοποιήθηκαν 

στον φορέα pART7 και αφού κόπηκε η κασέτα υπερέκφρασης με χρήση του ενζύμου NotI, 

η ίδια ενσωματώθηκε στον φορέα Part27(όπως περιγράφεται η διαδικασία στα υλικά και 

μέθοδοι).

Για επιπλέον έλεγχο ώστε να διαπιστώσουμε αν ενσωματώθηκε το επιθυμητό κομμάτι, 

δηλαδή η κασέτα υπερέκφρασης, στον pART27 (αυτή που περιέχει τον ισχυρό υποκινητή 

35S με το κάθε γονίδιο και όχι το κομμάτι που περιείχε το γονίδιο ανθεκτικότητας στην 

αμπικιλίνη)  έχουμε  την  παρακάτω  φωτογραφία  από  τις  αποικίες  που  μεγάλωσαν  στα 

διαφορετικά πιάτα με αμπικιλίνη και σπεκτινομυκίνη.

Εικόνα 18: Επιλογή αποικιών με επίστρωση σε πιάτο με αμπικιλίνη και σε πιάτο με 

σπεκτινομυκίνη ώστε να επιλεγούν μόνο οι αποικίες που έχουν χάσει την ανθεκτικότητα 

τους στην αμπικιλίνη.

39

http://www.uvp.com/


Διαγνωστικές πέψεις

Η επιτυχία της κλωνοποίηση των τμημάτων DNA στο φορέα ελέγχθηκε, με διαγνωστική 

πέψη των πλασμιδίων με το ένζυμο NotI. Το ένζυμο αυτό κόβει σε 2 σημεία στον δυαδικό 

φορέα pART27 και απελευθερώνει την κασέτα υπερέκφρασης. Έτσι, προέκυψε γραμμικό 

τμήμα (Βλ. Εικόνα 18). 

Στην εικόνα, το μήκος του γραμμικού τμήματος που προέκυψε είναι  2800 βάσεις περίπου, 

όσο και το μήκος της κασέτας υπερέκφρασης μαζί με το ένθεμά της.

Ταυτόχρονα ο αρνητικός μάρτυρας (mock), ο οποίος έχει μόνο την κασέτα υπερέκφρασης 

ενσωματωμένη στον pART27 χωρίς κάποιο γονιδιακό ένθεμα έχει μικρότερο μήκος. 

Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών πέψεων επιβεβαίωσαν την παρουσία του ενθέματος, 

τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης στον πλασμιδιακό 

φορέα. 

Εκτός από την επαλήθευση με περιοριστικά ένζυμα, στη συνέχεια, η αλληλουχία των 

ενθεμάτων που κλωνοποιήθηκαν επαληθεύτηκε και με αλληλούχιση. (βλ Παράρτημα) 

Εικόνα 19: Διαγνωστική πέψη με EcoRI και BamHI
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Γραφική  απεικόνιση  των  πλασμιδιακών  κατασκευών  παρουσιάζεται  στην  παρακάτω 

εικόνα. 

Εικόνα 20: a) Το πρώτο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο περιέχει το γονίδιο Man και το 

δεύτερο b) το γονίδιο LR5 (σχεδιάστηκαν με χρήση του λογισμικού Vector ΝΤΙ)

Παρατήρηση σίγησης της GFP έπειτα από αγροεμποτισμό 

Σε  φυτά  αγρίου  τύπου  εκφράσαμε  in  planta  τις  καλλιέργειες  με  τα  ανασυνδυασμένα 

πλασμίδια, τον καταστολέα p19 (θετικός μάρτυρας) και δυο αρνητικούς μάρτυρες όπως 

περιγράφεται αυτή η διαδικασία στα υλικά και μέθοδοι και παρακολουθήσαμε ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα υπό υπεριώδες φωτισμό την έκφραση της GFP αρχικά, και έπειτα τη 

σταδιακή της μείωση.

Εικόνα 21: 4 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό
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Τα  αποτελέσματα  του  αγροεμποτισμού  μετά  από  12  μέρες  φαίνονται  στην  παρακάτω 

εικόνα.  Συμπερασματικά,  η  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  δεν  έδειξε  λειτουργία  των 

πρωτεϊνών ως καταστολείς της σίγησης

Εικόνες 22: 12 μέρες μετά. Καταστολή της σίγησης έχει γίνει μόνο στο σημείο που έχει 

αγροεμποτιστεί ο γνωστός καταστολέας p19 ταυτόχρονα με την GFP πρωτεΐνη

Δεύτερο μέρος:

RNA Extraction από κερασιά για απομόνωση των orf7 και orf8 του LchV-1

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο για ξυλώδη φυτά όπως περιγράφεται στα υλικά και μέθοδοι 

με χρήση χλωροφορμίου: ισοαμυλικής αλκοόλης και LiCl επιτεύχθηκε η εξαγωγή RNA από 

φύλλα κερασιάς ώστε να γίνει περαιτέρω απομόνωση των γονιδίων orf7 και orf8 του ιού 

LchV-1. Το RNA διακρίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 23: RNA extraction από φύλλο κερασιάς σε σχέση με τον μάρτυρα λ-PstI και ως 

έλεγχο ένα άλλο μη αποδιατεταγμένο RNA.
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4.Συζήτηση

Το γένος Ampelovirus, της οικογένειας Closteroviridae, είναι ελάχιστα μελετημένο σε σχέση 

με τα συγγενή γένη Closterovirus και Crinivirus όσον αφορά τους μηχανισμούς άμυνας που 

διαθέτει,  παρόλο  που  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  αφού  ευθύνεται  για  μια  ευρέως 

διαδεδομένη ασθένεια των αμπελιών.  Πρόσφατα,  δημοσιεύτηκε ο πρώτος καταστολέας 

του  γένους  στον  ιό  GLRaV-3  (Gouveia  et  al,  2012) ενώ παράλληλα ερευνήθηκε  στην 

παρούσα εργασία πιθανή κατασταλτική δράση των πρωτεϊνών p23 των ιών GLRaV-5 και 

GLRaV-Pr. 

Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας που αφορά τις πρωτεΐνες p23 ολοκληρώθηκε 

δίνοντας αρνητικά αποτελέσματα στο ερώτημα που τέθηκε για το αν οι πρωτεΐνες  είναι 

καταστολείς της σίγησης. Με την χρήση του αγροεμποτισμού in planta και σύμφωνα με 

παρατήρηση της σίγησης υπό υπεριώδη φωτισμό, είδαμε ότι η GFP που αγροεμποτίστηκε 

μαζί  με  τις  πρωτεΐνες  που  ερευνούσαμε,  έχασε  τον  φθορισμό  της  μετά  από 3  μέρες. 

Αντίθετα όταν αγροεμποτίσαμε GFP μαζί με την πρωτεΐνη p19 του Tombusvirus, η οποία 

είναι ένας  ήδη  κατοχυρωμένος  καταστολέας  (Voinnet  et  al,  1999),  και  συνεπώς 

χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας, η GFP συνέχιζε να φθορίζει μέχρι και 15 μέρες. 

Ακολουθώντας την πειραματική διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω την οποία έχουμε 

συναντήσει  και  σε  άλλες  έρευνες  για  ταυτοποίηση  πιθανών καταστολέων της  σίγησης 

(Kataya et al, 2009; Roth et al., 2004), δεν φάνηκε οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες να έχουν 

κατασταλτική δράση στη συγκεκριμένη δοκιμασία σίγησης. Το χωρικό πρότυπο όμως και ο 

βαθμός  της  καταστολής  ποικίλει  εκτενώς  μεταξύ  των  ιών  και  των  κατασταλτικών 

πρωτεϊνών τους. Υπάρχουν ιοί που καταστέλλουν την RNA σίγηση σε όλους τους ιστούς 

μολυσμένων  φύλλων,  ενώ  άλλοι  είναι  ικανοί  να  καταστέλλουν  μόνο  στις  νεύρα  νεο-

αναδυόμενων φύλλων. Ιοί  όπως οι  potyviruses, καταστέλλουν σε νέα και παλιά φύλλα. 

Άλλοι  όπως  ο  Cytomegalovirus  επηρεάζει  μόνο  μικρά  φύλλα.  Η  εξειδίκευση  σε 

διαφορετικούς ιστούς επίσης ποικίλει από ιό σε ιό αφού οι  ACMV, VMV, NMV, NVX, και 

PVX-P1 επηρεάζουν όλους τους ιστούς ενώ οι TBSV, TMV, και CPMV καταστέλλουν την 

σίγηση ειδικά  σε  ιστούς  που  ήταν  πάνω ή κοντά  στα  νεύρα(Voinnet  et  al.,  1999). Σε 

πείραμα  το  1999  (Voinnet  et  al.,  1999).  ο  καταστολέας  p19  είχε  θεωρηθεί  ως  ένας 

“αδύναμος” καταστολέας που μπορούσε να καταστείλει την σίγηση μόνο στην περιοχή των 

των νεύρων. Επίσης, σε άλλο πείραμα (Qiu et al, 2002)  ο καταστολέας p19 καθυστερούσε 

αλλά δεν εμπόδιζε την προκαλούμενη από ιό γονιδιακή σίγηση, ούτε κατέστειλε τη σίγηση 
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που προκλήθηκε από τμήματα παρεμβαλλόμενων RNA που συγκεντρώνονται σε μεγάλα 

επίπεδα  σε  παροδικές  δοκιμασίες  έκφρασης.  Πλέον,  όμως  έχει  αποδειχτεί  ότι  ο 

καταστολέας p19 έχει έντονη δράση, εμποδίζοντας ταυτόχρονα και την τοπική αλλά και την 

διασυστημική σίγηση και  εμφανώς προσδένοντας όλα τα μικρά RNAs (Hamilton et  al., 

2002;  Silhavy  et  al.,  2002;  Takeda  et  al.,  2002).  Λαμβάνοντας  υπ'  οψην  αυτήν  την 

περίπτωση αλλά και  άλλες παρόμοιες  καταλήγουμε στο ότι  τα  αποτελέσματα δεν είναι 

απόλυτα.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας,  εξετάστηκε σε μικρότερο επίπεδο ένα ακόμα γένος ιών 

που  ανήκει  στην  ίδια  οικογένεια,  το  πρόσφατα  χαρακτηρισμένο  και  συνεπώς  επίσης 

ελάχιστα μελετημένο γένος Velarivirus. Συγκεκριμένα όμως, τα γονίδια orf7 και orf8, από 

τον  ιό  LchV-1,  δεν  επιτεύχθηκε  να  εξετάστούν  για  τυχόν  κατασταλτική  δράση  λόγω 

πληθώρας προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, δοκιμάστηκε να γίνει αντίστροφη μεταγραφή και απομόνωση των δύο 

γονιδίων χρησιμοποιώντας RNA 1)  από τα δυο πρωτόκολλα εξαγωγής RNA (τα οποία 

περιγράφονται  στα  υλικά  και  μέθοδοι  και  2)  που  στάλθηκε  από  το  εργαστήριο  της 

Βαρβάρας Μαλιόγκας από τη Λάρισα. Παρόλο που υπολογιζόταν ποσότητα RNA μέσω του 

Nanodrop, δεν εμφανιζόταν σε πήκτωμα αγαρόζης ούτε γινόταν αντίστροφη μεταγραφή 

του  είτε  χρησιμοποιούσαμε  τους  εκκινητές  των  γονιδίων,  είτε  τους  εκκινητές  που 

προσδένουν 100 περίπου βάσεις πιο πριν. Μόνο όταν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο για 

ξυλώδη φυτά  (Zamboni  et  al,  2008) βγήκε  ως  αποτέλεσμα η  εικόνα  14  και  συνεπώς 

πήραμε  RNA αξιόπιστης  κατάστασης.  Στη  συνέχεια  όμως,  ούτε  από  αυτό  το  RNA 

επιτεύχθηκε να απομονώσουμε τα γονίδια.
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6. Παράρτημα
Allignment:
>lcl|55119 
Length=624

 Score =  612 bits (331),  Expect = 1e179
 Identities = 351/361 (97%), Gaps = 0/361 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query  34   ATGGAGGTTACTTTGTGCTTGTCTAAAGTGAAAGAAAGGCTTCCTGTAACTTGTGATGAG  93
            |||||||||||||||||||||||||||||||| |||| ||||||||||||||||||||||
Sbjct  1    ATGGAGGTTACTTTGTGCTTGTCTAAAGTGAAGGAAAAGCTTCCTGTAACTTGTGATGAG  60

Query  94   ATATTTTATTTACGGAACGCCGGCGTTTATGCGACTGTTATGCCGCCCGAGCGTTTATCC  153
            |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  61   ATATTTTATTTACGGAACGCTGGCGTTTATGCGACTGTTATGCCGCCCGAGCGTTTATCC  120

Query  154  TTCTTCTACGATAAGCTTAGCGTGGGGAATAATAATGATAGAAATAAATACCAGGAACTC  213
            || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| |||||||
Sbjct  121  TTTTTCTACGATAAGCTTAGCGTGGGGAATAATAATGATAGGAATAAATACCGGGAACTC  180

Query  214  TTCCAGTTCTTGGATAATTTAGGTAATGTAGTAGCTACCAATAATGGAAACTTTATAAAG  273
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||||||||||||||
Sbjct  181  TTCCAGTTCTTGGATAATTTAGGTAATGTAGTAGCTACAAATAACGGAAACTTTATAAAG  240

Query  274  TTTCTTGATGTAGATTCAGTCATGGAGTACTTCAGGAGGAGGTACCCTGACGGTGGTAAT  333
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  241  TTTCTTGATGTAGATTCAGTCATGGAGTACTTCAGGAGGAGGTACCCTGACGGTGGTAAT  300

Query  334  TTATCTAGTATAAATAAAGCTCCTTCGAGTGATTACTGTTGTTTAACAGTACCCGCTCTG  393
            |||||||||||||||||| |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  301  TTATCTAGTATAAATAAAACTCCTTCGAGCGATTACTGTTGTTTAACAGTACCCGCTCTG  360

Query  394  A  394
            |
Sbjct  361  A  361

 23: Εικόνα μ     μ  pART7pART27LR5.  BLAST® Αποτελέσ ατα αλληλούχισης πλασ ιδίου
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Allignment:

>lcl|55549 
Length=433

 Score =  667 bits (361),  Expect = 0.0
 Identities = 380/398 (95%), Gaps = 0/398 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query  4    GAGACGGTGATTTGTTTGTCAAAAGTTAAACATGAGGTTCCGGTACCTGAGGAACAAGTG  63
            |||||||||||||||||||||||||| |   | |||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  36   GAGACGGTGATTTGTTTGTCAAAAGTYAWWMAWGAGGTTCCGGTACCTGAGGAACAAGTG  95

Query  64   TTTTTCTTAGTAAATTCTGGGGTATTTGCGGGAGTTCTCCCTTCAGAACACCTCTCATTC  123
            ||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  96   TTTTTCTTAKTAAATTCTGGGGTATTTGCGGGAGTTCTCCCTTCAGAACACCTCTCATTC  155

Query  124  TTCTATGACAAACTGAACACCGGTGATAATAAAGATAGAAGAACATATCCTGAGTTGTTC  183
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  156  TTCTATGACAAACTGAACACCGGTGATAATAAAGATAGAAGAACATATCCTGAGTTGTTC  215

Query  184  AAGTTTTTGGATAATTTGGGCAATGTTGTAGCTACTAATAATGGGAATTTTATGAAATTC  243
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||
Sbjct  216  AAGTTTTTGGATAATTTGGGCAATGTTGTAGCTACTAATAATGGRAATTTTATGAAATTC  275

Query  244  CTGGATGCAGTGACGATAAAGGAGTACTTCAAGCGAAGATATCCATCCACTGTACATATA  303
            ||||||||| ||||||||||||| ||||||||||||| |||||||||| |||||||||||
Sbjct  276  CTGGATGCASTGACGATAAAGGARTACTTCAAGCGAARATATCCATCCWCTGTACATATA  335

Query  304  GATAGTAGTAGTAAAGTTTCCGGGGGAGACTACTGTTGTTTGACAGTGCCTGCTCTCGCA  363
            |||||| ||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||| |||||||||
Sbjct  336  WATAGTAKTAGTAAAGTTTCCGGGGRARACTACTGTTGTTTGACAGTGCCWGCTCTCGCA  395

Query  364  ACTTTCTTAAGTGGTGTTGCTCACCATCTTGAGGGGCT  401
            |||||||||| ||||||||||||||||||||||| |||
Sbjct  396  ACTTTCTTAAKTGGTGTTGCTCACCATCTTGAGGRGCT  433
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