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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε ανθεκτικότητα σε διάφοτους 
ιούς είναι ένα συχνό φαινόµενο. Σε αρκετές περιπτώσεις η ανθεκτικότητα ήταν 
αποτέλεσµα της εισαγωγής ιικών γονιδίων στο φυτικό γένωµα. Βασικός µηχανισµός της 
ανθεκτικότητας αποτελεί µία µορφή µετά-µεταγραφικής γονιδιακής σίγησης. Η µετά-
µεταγραφική γονιδική σίγηση (PTGS) χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση του RNA 
‘στόχου’ στο κυτόπλασµα, το οποίο στη συνέχεια αποδοµείται. ∆ίκλωνα µόρια RNA 
κατέχουν εξέχων ρόλο στο µηχανισµό. Αυτά τα µόρια οδηγούν σε αποδόµηση τα 
αντίστοιχα οµόλογα µόρια mRNA  µέσα στο κύτταρο. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή και 
έκφραση στο φυτικό γένωµα κατασκευών (construct) που παράγουν δίκλωνα µόρια RNA 
οδηγεί στη σίγηση αντίστοιχων συµπληρωµατικών µορίων RNA, τα οποία µπορεί να 
είναι µετάγραφα διαγονιδίων, ενδογονιδίων ή ακόµα και γένωµα RNA ιού. 

    
Ο ιός της πατάτας Υ είναι ένας από τους πιο καταστροφικούς ιούς για την 

καλλιέργεια πατάτας. Βασισµένοι στο µηχανισµό της σίγησης, σε αυτή την εργασία έγινε 
προσπάθεια να δηµιουργήσουµε γενετικά τροποποιηµένες σειρές πατάτας (‘Spunta’ cv.) 
µε ανθεκτικότητα στον ιο Υ. Τα φυτά αυτά είχαν µετασχηµατιστεί µε DNA κατασκευή 
(PH-PVY 9100) που περιείχε το γονίδιο της καψιδιακής πρωτεϊνης (CP) του ιού σε 
θετικό (sense) και αρνητικό (antisense) προσανατολισµό. Κατά τη µεταγραφή η 
κατασκευή σχηµατίζει δίκλωνης µορφής RNA (φουρκέτα). Η µορφή RNA φουρκέτα 
γίνεται στόχος συγκεκριµένων RNασών του κυττάρου και αποτελεί το έναυσµα για την 
ενεργοποίηση του µηχανισµού της PTGS  µε τελικό αποτέλεσµα την παραγωγή siRNA, 
τα οποία µε τη σειρά τους καταστέλλουν την ικανότητα µόλυνσης του ιού.  

 
Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκαν 32 γενετικά τροποποιηµένες σειρές πατάτας, 

ύστερα από µετασχηµατισµό φυτών αγρίου τύπου µε την παραπάνω κατασκευή. 19 
διαφορετικές σειρές ελέγχθηκαν για την παρουσία του διαγονιδίου µε ανάλυση κατά 
Southern. Σε 14 από τις εξεταζόµενες διαγονιδιακές  σειρές το διαγονίδιο ήταν 
ανιχνεύσιµο. Επίσης στις 18 από τις 26 διαφορετικές σειρές ήταν δυνατή η ανίχνευση 
siRNA. Στις περισσότερες σειρές που ήταν δυνατή η ανίχνευση siRNA η ανθεκτικότητα 
ήταν δυνατή. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το ποσοστό ανθεκτικότητας στα των 
εξεταζόµενων φυτών ανέρχεται στο 75%. Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι τα παραπάνω 
αποτελέσµατα είναι αρκετά ενθαρρυντικά και αυτό που πλέον αποµένει έιναι να ελεγχθεί 
αν αυτή η µορφή ανθεκτικότητας είναι σταθερή και αποτελεσµατική σε µη ελεγχόµενες 
συνθήκες στο χωράφι.   



SUMMARY 

 

The generation of transgenic plants that are resistant to several viruses has 

been reported frequently. In a number of cases the resistance was a result of the 

introduction of virus-derived genes. The mechanism underlying this form of 

resistance appears to be a form of post-transcriptional gene silencing (PTGS). PTGS 

is characterized by the recognition of transgene target in the cytoplasm followed by its 

highly specific degradation. Double-stranded RNA (dsRNA) molecules possess a key 

role in this mechanism. These molecules target and lead to degradation of the 

corresponding homologous mRNA in the cell. The construction and introduction of 

such double stranded RNA molecules in the plant genome results in the specific 

silencing of transgene, endogens and viruses.  

 

Potato virus Y (PVY) is one of the most destructive viruses in potato 

production causing severe losses in potato yield. Based on the mechanism of 

silencing, in this work we try to generate potato transgenic lines that are resistance to 

PVY. These plants were transformed with a DNA construct named PH-PVY 9100, 

containing an inverted repeat of a fragment of a CP-gene of the viral genome, which 

led to the transcription of RNA able to form of a double stranded RNA. This form of 

RNA is target of specific Rnases and further induces the mechanism of PTGS. PTGS 

led to the production of siRNA, which in a most of cases are able to suppress the viral 

infection.   

 

Thirty-two transgenic lines were generated with the above construct. We 

tested 19 different transgenic lines for the presence of the transgene with Southern 

blot analysis and we found that in 14 of these lines the transgene was present. 

Furthermore in 18 out of 26 checked transgenic lines the siRNA were detected. In 

general, there was a correlation between resistance and the presence of siRNA in 

transgenic lines. The resistance in tested transgenic plants was estimated in 75%. 

These results are promising and remain to test if this form of resistance is stable and 

efficient in field condition.                
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Η γενετική µηχανική αποτέλεσε τη βάση για το ξεκίνηµα µιας πορείας ερευνών 

που µετέπειτα, ακόµα και σήµερα έφεραν “επανάσταση” στην επιστήµη της βιολογίας. 

Μετά τη δεκαετία του ’80, η ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA 

έκανε δυνατή την κλωνοποίηση ευκαρυωτικών  γονιδίων και τη µελέτη τους σε µοριακό 

επίπεδο. Ακολούθησε η ανάπτυξη της τεχνολογίας του γενετικού µετασχηµατισµού, της 

µεταφοράς γονιδίων µεταξύ διαφορετικών οργανισµών, προσδίδοντάς τους βελτιωµένες 

ιδιότητες. Η µεταφορά ολόκληρου ή τµήµατος ενός γονιδίου σε έναν οργανισµό, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, είναι µια ευρύτατα 

εφαρµοζόµενη τεχνική ιδιαίτερα στους φυτικούς οργανισµούς.  

Οι φυτικοί οργανισµοί είναι επιδεκτικοί για γενετική τροποποίηση εξαιτίας της 

ολοδυναµικής (totιpotency) τους ιδιότητας. Επιπρόσθετα, η µη δυνατότητα µετακίνησης 

των φυτών επιβάλλει την συνεχή έκθεση τους σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, 

στις οποίες περιλαµβάνονται αβιοτικοί (θερµοκρασία, αλατότητα, σύσταση εδάφους 

κτλ.) και βιοτικοί (µύκητες, ιοί και άλλα παθογόνα) παράγοντες. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί 

µέθοδοι για αναγέννηση φυτών, στα οποία έχουν µεταφερθεί επιθυµητά γονίδια, άρα και 

επιθυµητές ιδιότητες.  

Οι ιοί αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στις γεωργικές 

καλλιέργειες. Οι περισσότεροι ιοί προκαλούν σοβαρές απώλειες µε µεγάλο οικονοµικό 

κόστος, κυρίως σε καλλιέργειες που παράγουν ευρείας κατανάλωσης προϊόντα. Αρχικά, 

κάθε ιός προκαλούσε συγκεκριµένα συµπτώµατα στο ξενιστή του, όµως αργότερα 

φάνηκε ότι οι ιοί µπορούν να ελίσσονται και να εµφανίζουν διαφορετικά στελέχη. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του καταλόγου των ιών και µια αντίστοιχη αύξηση των 

συµπτωµάτων στους ξενιστές. Μέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί περίπου 18 οικογένειες 

και 72 διαφορετικά γένη φυτικών ιών, που περιλαµβάνουν πάνω από 550 είδη (Mayo, 

1999). Οι φυτικοί ιοί φέρουν µικρό γονιδίωµα και εµφανίζουν µεγάλη ποικιλοµορφία 

εξαιτίας της ευκολίας, που παρουσιάζει το γένωµά τους στον ανασυνδυασµό. Μερικοί 
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από τους φυτικούς ιούς κωδικοποιούν µονόκλωνο (ss) ή δίκλωνο (ds) DNA. Κάποιοι 

άλλοι χρησιµοποιούν dsRNA για την µολυσµατικότητα τους, όµως ως επί το πλείστον 

(πάνω από το 90%), οι φυτικοί ιοί φέρουν µονόκλωνο (ss) RNA αρνητικής πολικότητας. 

Το γονιδίωµα τους περιλαµβάνει γονίδια, που κωδικοποιούν για διάφορες πρωτεΐνες, 

όπως, την αντιγραφή (RNA-dependent RNA-polymerase, RdRp), τη µετακίνηση µέσα 

στον ξενιστή (movement protein, MP), διάφορες πρωτεάσες (οι πιο πολλοί ιοί 

κωδικοποιούν πολυπρωτεΐνες που στη συνέχεια διασπούνται σε µικρότερες), την 

καψιδιακή πρωτεΐνη (coat protein, CP), όπου πέρα από δοµικό ρόλο πιθανόν να 

συµµετέχει και σε άλλες λειτουργίες  καθώς εµφανίζεται σε διαφορετικά επίπεδα κατά 

τον ιϊκό κύκλο ζωής. Τα συµπτώµατα προσβολής από ιούς αρχίζουν µε ελαφρύ µωσαϊκό 

και νεκρωτικές κηλίδες και καταλήγουν σε πλήρη νέκρωση του φυτού. Αρχικά, οι ιϊκές 

προσβολές αντιµετωπίστηκαν µε τη χρησιµοποίηση εντοµοκτόνων, επειδή οι 

περισσότεροι ιοί χρησιµοποιούν έντοµα ως φορείς µεταφοράς. Αυτό όµως αποτελεί 

προληπτικό µέσο αντιµετώπισης των ιώσεων, είναι αρκετά δαπανηρός και επιβλαβής, 

τόσο για την ίδια την καλλιέργεια όσο και για το περιβάλλον. Εποµένως, η σωστή χρήση 

της δυνατότητας της βιοτεχνολογίας είναι δυνατόν να συνεισφέρει στην ορθή και 

διαχρονική αντιµετώπιση των ιώσεων.  

Σε αντίθεση µε τους ανθρώπους, και τους άλλους ζωικούς οργανισµούς, τα φυτά 

δεν παράγουν αντισώµατα και δεν έχουν ανοσολογικό σύστηµα. Είχε όµως παρατηρηθεί 

ότι η µόλυνση ενός φυτού µε ένα ήπιο στέλεχος ιού µπορεί να παρουσιάσει 

ανθεκτικότητα σε µετέπειτα µόλυνση µε ένα δεύτερο, περισσότερο µολυσµατικό. Το 

φαινόµενο αυτό αναφέρεται ως διασταυρούµενη προστασία (cross protection). Είναι 

συνηθισµένο µεταξύ στελεχών, που είναι συγγενικοί και έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία για 

των έλεγχο ιïκών ασθενειών στην τοµάτα και το καπνό (Agrios, 1998). Η 

διασταυρούµενη προστασία δεν έχει εφαρµοστεί ευρέως καθώς δεν υπάρχουν κατάλληλα 

ήπια στελέχη. Η διαδικασία είναι επίπονη στην εφαρµογή της στο χωράφι και υπάρχει 

κίνδυνος µεταλλαγών, που µπορεί να οδηγήσουν στη δηµιουργία περισσότερο 

µολυσµατικών στελεχών, τα οποία θα προσβάλλουν άλλα φυτά, που φυσιολογικά δεν 

φέρουν παθογόνα. 

Επίσης, η αντίδραση υπερευαισθησίας (HR) είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς 

µηχανισµούς άµυνας που έχουν αναπτύξει τα φυτά ενάντια στους εισβολείς τους. 
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Πρόκειται για ένα µηχανισµό άµυνας του φυτού απέναντι στα παθογόνα και συνδέεται 

άµεσα µε την ανθεκτικότητα του φυτού στο παθογόνο. Η µοριακή βάση του µηχανισµού 

έγκειται στην ύπαρξη γονιδίων ανθεκτικότητας (R genes) στο φυτικό γονιδίωµα. Τα 

γονίδια αυτά κωδικοποιούν πρωτεΐνες, που αλληλεπιδρούν µε αντίστοιχες πρωτεΐνες του 

παθογόνου µε αποτέλεσµα τη νέκρωση των κυττάρων στην περιοχή προσβολής αλλά και 

γειτονικών κυττάρων. Το µειονέκτηµα του µηχανισµού οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 

εξαιρετικά περιορισµένος, διότι η αντίδραση είναι δυνατή µόνο σε περιπτώσεις 

“ασύµβατων συνδυασµών” (incompatible combination) ανάµεσα στον ξενιστή και τα 

παθογόνα (µύκητες, βακτήρια, νηµατώδη και ιούς). Οι δυο παραπάνω αντιδράσεις  

περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα αµυντικής επαγωγής, που διεξάγεται µε την ειδική 

ενεργοποίηση ή την καταστολή γονιδίων του ξενιστή κατά τη διάρκεια προσβολής από 

παθογόνα και την ανάπτυξη ή όχι µιας ασθένειας. 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένας επιπρόσθετος, διαφορετικός 

µηχανισµός προστασίας, ο οποίος είναι γνωστός µε τον όρο σίγηση µέσω RNA (RNA 

silencing). Οφείλεται στην παρουσία στον ίδιο τόπο και χρόνο µορίων RNA, που 

παρουσιάζουν υψηλή οµολογία, µε αποτέλεσµα την αποδόµηση αυτών των µορίων. 

 

1.2 ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΣΙΓΗΣΗ ΜΕΣΩ RNA (RNA SILENCING) 

 

Οι φυτικοί ιοί, κατά τη διάρκεια της µόλυνσης, µεταφέρονται κατά µήκος του 

φυτού, προκαλώντας χαρακτηριστικά συµπτώµατα. Σε αρκετά φυτά έχει παρατηρηθεί 

ένα φαινόµενο “ανάρρωσης” (recovery) (Lindbo et al., 1993; Smith et al., 1994), όπου µε 

την πάροδο του χρόνου τα πάνω φύλλα ενός προσβληµένου φυτού δεν εµφανίζουν 

συµπτώµατα. Η ανάκτηση είναι αποτέλεσµα απενεργοποίησης του κύκλου ζωής του ιού 

και αργότερα φάνηκε ότι αποτελεί µέρος του φαινοµένου σίγησης. 

Ο µηχανισµός της σίγησης µέσω RNA έχει περιγραφεί εκτενώς σε ΓΤΦ, όπου 

ονοµάστηκε συνκαταστολή (co-suppression) (Napoli et al., 1990; Van der Krol et al., 

1990). Μετέπειτα µελέτες προχώρησαν σε περαιτέρω ανάλυση του φαινοµένου και το 

ταξινόµησαν σε δυο κατηγορίες, στις οποίες δόθηκε η ονοµασία µεταγραφική σίγηση 

γονιδίων (transcriptional gene silencing, TGS) (Vaucheret et al., 1998) και µετα-
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µεταγραφική σίγηση γονιδίων (post-transcriptional gene silencing, PTGS, Dougherty 

and Parks, 1995).  

 

1.2.1 Μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (TGS) 

 

Η µεταγραφική γονιδιακή σίγηση είναι ένα φαινόµενο, που αναφέρεται στην 

παρεµπόδιση της µεταγραφής ενός γονιδίου. Ουσιαστικά περιλαµβάνει την απευθείας 

τροποποίηση της χρωµατίνης,  µε αποτέλεσµα την επί µακράν  σίγηση του γονιδίου 

(Εικ.1). Η TGS έχει φανεί να επηρεάζει αλληλουχίες του γονιδιώµατος, οι οποίες 

υπόκεινται σε µεθυλίωση, πιθανόν στον υποκινητή τους, και όχι στις αλληλουχίες του 

γονιδίου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις, όπου τεχνητές µεθυλιωµένες αλληλουχίες εισήχθησαν 

παροδικά σε φυτικά κύτταρα, τα γονίδια δεν εκφραζόταν ακόµα και στην περίπτωση που 

χρησιµοποιήθηκε υποκινητής που δεν ήταν µεθυλιωµένος. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

ότι αρκεί µόνο η µεθυλίωση της κωδικής περιοχής για να παρεµποδιστεί έκφραση (Hohn 

et al., 1996). Όµως δεν έχει αποδειχτεί εάν οι µεθυλιωµένες αλληλουχίες µεταγράφονται 

ή όχι και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς µε σιγουριά εάν αυτός ο 

τύπος σίγησης µπορεί να αναφερθεί ως συµβάν της TGS. 

Η TGS µπορεί να συµβαίνει σε cis µορφή, η οποία είναι αποτέλεσµα 

ζευγαρώµατος µεταξύ δυο γειτονικών διαγονιδίων, που οδηγούν στο σχηµατισµό 

δευτεροταγούς δοµής DNA, η οποία αποτελεί στόχο µεθυλίωσης. Επίσης, η TGS µπορεί 

να συµβεί και σε trans µορφή. ∆ηλαδή, ενώ αρχικά ένα διαγονίδιο είναι λειτουργικό 

αργότερα απενεργοποιείται εξαιτίας της ενσωµάτωσης ενός δεύτερου διαγονιδίου 

(Vaucheret and Fagard, 2001). Τίποτα δεν είναι γνωστό για την trans-TGS. 

 

1.2.2 Μετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων (PTGS) 

  

Στη διάρκεια τις δεκαετίας του ’90, παράλληλες µελέτες σε ΓΤΦ περιέγραψαν τη 

σίγηση ενδογενούς γονιδίου από το αντίστοιχο διαγονίδιο. Η σίγηση του ενδογονιδίου 

και διαγονιδίου είναι αποτέλεσµα αποδόµησης  του RNA σε µετα-µεταγραφικό επίπεδο 

(Εικ.1). Αυτή η µορφή αποδόµησης είναι κοινή για ένα µεγάλο εύρος διαγονιδίων που 

εκφράζουν φυτικές, βακτηριακές και ιϊκές αλληλουχίες και για το λόγο αυτό ονοµάστηκε  
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Εικόνα 1. Τα µονοπάτια και η ταυτότητα των µορίων, που εµπλέκονται στη διαδικασία  του 

µηχανισµού σίγησης µέσω RNA, όπως περιγράφεται από τη  Matzke et al., 2001.  Τα siRNA 

αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για την έναρξη τόσο της TGS όσο και της PTGS. Η παραγωγή 

αυτών των µορίων πιθανόν να συµβαίνει και στον πυρήνα και στο κυταρρόπλασµα. Η µεθυλίωση 

του DNA µπορεί να είναι αποτέλεσµα απευθείας δράσης των siRNA από οποιαδήποτε πηγή 

προέλευσης (chromodomain of chromomethylase, CMT), αλλά και από την παρουσία δίκλωνης 

µορφής RNA στον πυρήνα (de novo DNA methyltransferase, DNMT). IR: inverted repeat, SC: 

single-copy, cRdRP: κυτταρική RNA εξαρτώµενη RNA πολυµεράση, vRdRP: ιϊκή RNA 

εξαρτώµενη RNA πολυµεράση. Τα siRNA πιθανόν να αποτελούν συστεµικό σήµα.           
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µέτα-µεταγραφική σίγηση γονιδίου (PTGS). Η PTGS µπορεί να ταξινοµηθεί παραπέρα 

ανάλογα µε την πηγή της σίγησης. ∆ηλαδή, η σίγηση µπορεί να είναι αποτέλεσµα ενός 

διαγονιδίου σε θετική κατεύθυνση (sense), σε αρνητική κατεύθυνση (antisense), 

ταυτόχρονης έκφρασης αρνητικής και θετικής κατεύθυνσης (sense/antisense διαγονίδιο) 

και ιϊκών γονιδίων. Η PTGS ανάλογα µε τη πηγή της σίγησης πραγµατοποιείται σε cis 

µορφή  (αποδοµείται µόνο το RNA που αποτελεί την πηγή της σίγησης), σε trans 

(αποδοµείται το RNA που είναι οµόλογο µε το RNA της πηγής σίγησης) και σε 

ταυτόχρονη  cis και trans µορφή (το RNA της πηγής σίγησης και όλα τα οµόλογά του 

αποδοµούνται).             

Παρόµοια φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλους οργανισµούς, όπως είναι 

τα πρωτόζωα, ασπόνδυλα και σπονδυλωτά, όπου δόθηκε η ονοµασία παρεµβολή του 

RNA (RNA interference, RNAi) (Fire et al., 1998). Σε αυτή την περίπτωση οι 

επιστήµονες παρατήρησαν ότι η εισαγωγή δίκλωνου µορίου RNA σε µερικούς 

οργανισµούς µοντέλα, όπως Caenorhabditis elegans και Drosophila melanogaster 

(Kennerdell and Carthew, 1998), είχε την ικανότητα να στοχεύει το ενδογενές µετάγραφο 

(mRNA), µε αποτέλεσµα την αποδιάταξη και κατ’ επέκταση τη σίγηση. Η παρουσία 

δίκλωνου µορίου RNA (dsRNA) και το ποσοστό οµολογίας του µε το RNA στόχο παίζει 

ρόλο κλειδί για την έναρξη και την αποτελεσµατική λειτουργία του µηχανισµού της 

σίγησης µέσω RNA. 

 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ PTGS   

 

Ο µηχανισµός σίγησης µέσω RNA διαφέρει σε µικρό βαθµό µεταξύ των 

οργανισµών που έχει παρατηρηθεί, είναι όµως αναµφισβήτητο ότι παραµένει 

συντηρηµένος, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για έναν αρχαίο µηχανισµό. Τα 

ενδιαφέροντα στοιχεία της δράσης του µηχανισµού οδήγησαν µεγάλο αριθµό ερευνητών 

σε προσπάθεια αποσαφήνισης των µονοπατιών, που συνθέτουν το “παζλ” του 

φαινοµένου. Κεντρικό ρόλο σε όλα τα µονοπάτια κατέχει το δίκλωνο µόριο RNA 

(dsRNA), το οποίο αποδοµείται σε µικρότερες µονάδες RNA, γνωστές ως siRNA, οι 

οποίες µε τη σειρά τους προχωρούν στην αναγνώριση και τη στόχευση οµόλογων 
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αλληλουχιών mRNA. Η λεπτοµερής λειτουργία των µορίων, που εµπλέκονται στο 

µηχανισµό, περιγράφεται παρακάτω (Matzke et al., 2001):  

 Τα δίκλωνα RNA γίνονται αντιληπτά από µία RNA νουκλεάση τύπου ΙΙΙ και 

αποδοµούνται σε µικρά δίκλωνα µόρια, θετικής και αρνητικής πολικότητας, µήκους 21-

25 νουκλεοτιδίων, τα οποία αναφέρονται ως small interfering RNAs (siRNAs).  Τέτοιου 

είδους µόρια περιγράφηκαν για πρώτη φορά σε φυτικά συστήµατα (Hamilton and 

Baulcombe, 1999) και µετέπειτα βρέθηκαν να παράγονται και στη δροσόφιλα από µια 

πρωτεΐνη (RNase τύπου III), που ονοµάστηκε Dicer. Η πρωτεΐνη (Dicer) αποτελείται από 

τρεις περιοχές, ελικάσης, πρόσδεσης δίκλωνων µορίων RNA και µια PAZ περιοχή 

(οικογένεια γονιδίων που παρουσιάζει οµολογία µε µεταφραστικούς παράγοντες, eIF2C). 

Οµόλογα πρωτεϊνικά µόρια έχουν περιγραφεί στην Arabidopsis, C. elegans, σε 

θηλαστικά και σε µερικούς µύκητες (Bernstein et al., 2001). Η αναγνώριση δίκλωνων 

δοµών RNA είναι πιθανόν να γίνεται στον πυρήνα και το κυτόπλασµα (Εικ. 1.)  

 Τα siRNAs στο κυτόπλασµα µέσω του σύµπλοκου RISC (RNA induced silencing 

complex) οδηγούνται στην ανίχνευση µεταγράφων µε συµπληρωµατική αλληλουχία, 

πριν ενσωµατωθούν σαν µονόκλωνα µόρια στο σύµπλοκο RISC. Η υβριδοποίηση των 

µικρών RNAs πάνω στο οµόλογο µετάγραφο έχει ως αποτέλεσµα την πέψη του RNA-

στόχου περίπου στο µέσο της περιοχής ζευγαρώµατος (Elbashir et al., 2001). Έτσι 

συνεχίζεται η πέψη µεγάλου µήκους δίκλωνου µορίου RNA (Εικ.1). Τα περισσότερα 

πρωτεϊνικά συστατικά που σχηµατίζουν το σύµπλοκο δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο 

φαίνεται να φέρουν δράση εξω-νουκλεάσης, ένδο-νουκλεάσης, ελικάσης και πρωτεΐνης 

που φέρει δράση ανίχνευσης συµπληρωµατικών αλληλουχιών (Tuschl, 2001; Plasterk, 

and Ketting, 2000). 

 Η παρουσία µεγάλου ποσοστού µικρών RNAs στο κύτταρο οδηγεί στην παραγωγή 

ενός σήµατος, το οποίο εµφανίζει ειδικότητα και µεταφέρει την έναρξη του φαινοµένου 

σε γειτονικά κύτταρα και τελικά σε ολόκληρο τα φυτό (συστεµική σίγηση). ∆εν είναι 

σαφές εάν το σήµα αυτό είναι κοινό στοιχείο µεταξύ των οργανισµών, που έχει 

παρατηρηθεί το φαινόµενο της σίγησης. Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι πράγµατι τα 

siRNA ή κάποια, ενδιάµεσα, µεγαλύτερου µήκους µόρια είναι εκείνα που παράγουν το 

συστεµικό σήµα (Klahre et al., 2002). Σε άλλες εργασίες αναφέρεται ότι το παραγόµενο 

σήµα είναι µόρια RNA, µήκους 24-26nt, τα οποία είναι γνωστά ως τάξη µεγάλου µήκους 
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siRNA. Πιθανόν αυτό το µέγεθος των siRNA να είναι υπεύθυνο και για την απευθείας 

µεθυλίωση του DNA κατά τη TGS (Hamilton et al., 2002).     

 

1.4 ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΣΙΓΗΣΗ (PTGS) ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΙΩΣΕΙΣ   

  

Αρχικά η PTGS υποστηρίχθηκε ως µια απρόβλεπτη και ενοχλητική αντίδραση 

των γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Αργότερα οι επιστήµονες προσπαθώντας να 

δηµιουργήσουν ανθεκτικές ποικιλίες φυτών σε ιώσεις παρατήρησαν µε ενδιαφέρον την 

άµεση συσχέτιση της λειτουργίας του µηχανισµού και της παρουσίας των ιών. ∆ηλαδή 

κατά την προσβολή των φυτών από ιούς παρατηρείται αναστολή του πολλαπλασιασµού 

του ιού (Smith et al., 2000; Wang et al., 2000; Waterhouse et al., 1998). Τέτοιου είδους 

παρατηρήσεις οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι οι ιοί αποτελούν στόχο, επαγωγείς και 

καταστολείς του µηχανισµού της PTGS. 

 

1.4.1 Οι ιοί σαν “στόχος” του µηχανισµού PTGS 

   

Η δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων φυτών που φέρουν τµήµα του cDNA του 

γονιδιώµατος ενός ιού, οδηγεί σε ανθεκτικότητα των φυτών όταν ακολουθήσει µόλυνση 

του φυτού µε τον ίδιο ιό (Marathe et al., 2000). Τα ΓΤΦ είτε διατηρούν τη 

ανθεκτικότητα, και αναφέρονται ως “άνοσα” είτε, σε ένα αρχικό στάδιο µολύνονται, 

αλλά σε ένα µετέπειτα στάδιο εµφανίζουν ανθεκτικότητα. Αυτή η µορφή ανθεκτικότητας 

είναι αποτέλεσµα ενεργοποίησης του µηχανισµού της σίγησης (PTGS) εξαιτίας της 

οµολογίας που παρουσιάζεται ανάµεσα στο διαγονίδιο (τµήµα από το γονιδίωµα του ιού) 

και το γονιδίωµα του ιού. ∆ηλαδή η ταυτόχρονη παρουσία του µεταγράφου του 

διαγονιδίου και του γονιδιώµατος του ιού στο ίδιο κύττάρο σχηµατίζει δίκλωνο µόριο 

RNA το οποίο αποτελεί το σήµα για την ενεργοποίηση της σίγησης και στη συνέχεια τη 

στόχευση όλων των µορίων ιού, που βρίσκονται στο φυτό. Επίσης, η ανθεκτικότητα 

µπορεί να αποκτηθεί σε µια δεύτερη µόλυνση από έναν ανασυνδυασµένο ιό, ο οποίος 

φέρει τµήµα του γονιδιώµατος του πρώτου ιού. Οι παραπάνω παρατηρήσεις µπορεί να 

υποστηρίξουν ότι τα φυτά διατηρούν ενεργοποιηµένο ένα µηχανισµό “άµυνας”, 
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αντίστοιχο του “ανοσοποιητικού συστύµατος” των θηλαστικών, το οποίο βρίσκεται σε 

ετοιµότητα σε κάθε περίπτωση προσβολής από τον ιό.            

   

1.4.2 Οι ιοί ως καταστολείς του PTGS 

 

Η γονιδιακή σίγηση σε µεταγραφικό επίπεδο έχει κατανοηθεί σε µεγάλο βαθµό 

σε διαγονιδιακά φυτά που έφεραν µέρος του γονιδιώµατος του ιού. Όµως, ο µηχανισµός 

αυτός φαίνεται να ενεργοποιείται σε φυτά µετά από µόλυνση µε ένα ιό, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η παρουσία κάποιας οµόλογης αλληλουχίας (Anandalakshmi et al., 1998). 

Συγκεκριµένα, έχουν περιγραφεί τρεις τύποι καταστολής της PTGS µέσω ιϊκών γονιδίων.  

Τα γονίδια HC-Pro, P1 και AC2 ( κωδικοποιούνται από τους potyviruses, rice 

mottle sobemovirus και African cassava mosaic geminivirus, αντίστοιχα) µπορούσαν να 

ενεργοποιήσουν την έκφραση του GFP (green fluorescent protein) ΓΤΦ, όπου το γονίδιο 

GFP είχε υποστεί σίγηση (Brigneti et al., 1998; Mayers et al., 2000). Σε αυτή την 

περίπτωση το γονίδιο HC-Pro συνδέεται µε τη µείωση της συσσώρευσης των 25nt 

RNAs, αλλά δεν εµποδίζει τη µετάδοση του σήµατος της σίγησης, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι το στάδιο δράσης του βρίσκεται πριν τη παραγωγή των siRNA. Η HC-

Pro πρωτεΐνη αλληλεπιδρά µε πρωτεΐνες, που κωδικοποιούνται από το φυτικό 

γονιδίωµα, όπως είναι η rgs-CaM (regulator of gene silencing-calmodulin-like protein, 

φυτική πρωτεΐνη) και η αλληλεπίδραση τους, αλλά και η καθεµία ξεχωριστά, επάγουν 

την καταστολή της PTGS (Anandalakshmi et al., 2000).  

Ένα δεύτερο ιϊκό γονίδιο, που δρα κατασταλτικά αλλά σε διαφορετικό επίπεδο 

από την παραπάνω περίπτωση είναι το Cmv2b (κωδικοποιείται από τον ιό cucumber 

mosaic virus, CMV) (Xiang et al., 2001). Παρότι η πρωτεΐνη έχει εντοπιστεί στον 

πυρήνα και στο κυτόπλασµα, η κατασταλτική δράση της είναι δυνατή µόνο στην 

περίπτωση που εντοπίζεται στον πυρήνα. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι πιθανόν να δρα σε ένα προηγούµενο στάδιο στο µηχανισµό της PTGS, απ’ ότι η HC-

Pro.   

Η τρίτη περίπτωση ιϊκής καταστολής της PTGS είναι το γονίδιο p25 

(κωδικοποιείται από τον ιό PVX). Το προϊόν του γονιδίου φαίνεται ότι δεν επιτρέπει 

τόσο την τοπική εκδήλωση του φαινοµένου της σίγησης όσο και την συστεµική 
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µεταφορά του σήµατος σίγησης (Xiang et al., 2001). Προφανώς, η δράση της πρωτεΐνης 

εµφανίζεται πριν αλλά και κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης του µηχανισµού της PTGS.  

 

 1.4.3 Οι ιοί ως επαγωγείς της PTGS 

 

Η “ανάρρωση” (recovery) είναι µια µορφή ανθεκτικότητας, που εµφανίζεται µετά 

τη µόλυνση, και αποτελεί ένδειξη ότι οι ιοί µπορούν να επάγουν τη µετα-µεταγραφική 

σίγηση. Η υπόθεση ενισχύθηκε και από άλλες παρατηρήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες η 

µόλυνση φυτών µε ανασυνδυασµένους ιούς, που έφεραν κοµµάτι ενός ένδο- ή 

διαγονιδίου οδηγούσε σε PTGS και κατ΄ επέκταση σε σίγηση των αντίστοιχων ένδο- ή 

διαγονιδίων (Ruiz et al., 1998; Jones et al., 1999). Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως 

γονιδιακή σίγηση επαγόµενη από τους ιούς (virus-induced gene silencing, VIGS) 

(Vionnet, and Baulcombe, 1997; Kjemtrup et al., 1998). Στην περίπτωση που ο 

ανασυνδυασµένος φορέας περιλαµβάνει µέρος ενός διαγονιδίου, σε µόλυνση του 

αντίστοιχου φυτού παρατηρείται απώλεια των συµπτωµάτων στα νεαρά φύλλα, αλλά 

συντηρείται η σίγηση και η µεθυλίωση του διαγονιδίου, ακόµα και απουσία ιού. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το VIGS επάγει και µεταδίδει κάποιο σήµα σίγησης στα 

νεαρά, µη µολυσµένα φύλλα του φυτού (Vaucheret, and Fagard, 2001). Τα παραπάνω 

δεν φαίνεται να ισχύουν όταν ο ανασυνδυασµένος φορέας περιλαµβάνει µέρος ενός 

ενδογενούς γονιδίου του φυτού. Προφανώς, τα ενδογενή γονίδια δεν έχουν την 

ικανότητα να επάγουν και να µεταφέρουν το σήµα της σίγησης.  

Είναι φανερό ότι η αλληλεπίδραση φυτών-ιών, σε µεταγραφικό επίπεδο, είναι 

ένας πολύπλοκος µηχανισµός, καθώς οι ιοί εµφανίζονται ταυτόχρονα ως επαγωγείς, 

καταστολείς και στόχοι της PTGS. Αυτή η αντίφαση µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας 

συνεχόµενης “µάχης” µεταξύ ιών και φυτών, προσπαθώντας ο ένας να υπερισχύσει  του 

άλλου. 
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1.5 Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΪΚΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΠΡΟΣ∆Ι∆ΕΙ 

ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

  

Πολύ πριν την κατανόηση µέρους του µηχανισµού της PTGS, πολλοί ερευνητές 

στράφηκαν στη δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων φυτών ανθεκτικών σε διάφορες 

ιώσεις. Αρχικά, είχε χρησιµοποιηθεί το γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης, µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να παράγει λειτουργική πρωτεΐνη (Powel et al., 1990; Solomon-Backburn, 

and Barker, 2001). Αργότερα χρησιµοποιήθηκαν και άλλα γονίδια (replicase genes) µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µην παράγουν πρωτεϊνικό προϊόν, και σε θετικό (sense) και 

αρνητικό (antisense) προσανατολισµό. Η έκφραση θετικής ή αρνητικής πολικότητας 

γονιδιώµατος του ιού σε διαγονιδιακά φυτά προσέφερε ανθεκτικότητα µέσω RNA 

(RNA-mediated virus resistance), ξεκινώντας την ενεργοποίηση του µηχανισµού PTGS. 

Το mRNA του διαγονιδίου και το RNA στόχος (σε αυτή τη περίπτωση είναι το 

γονιδίωµα του ιού) αποδοµούνται  επιλεκτικά και είναι αδύνατη η συσσώρευση και η 

εκδήλωση συµπτωµάτων του ιού. Το ποσοστό της ανθεκτικότητας µε την εφαρµογή των 

παραπάνω κατασκευών κυµαίνεται µεταξύ 15-20% και εξαρτάται από την επιλογή της 

αλληλουχίας του διαγονιδίου αλλά και την κατεύθυνση µεταγραφής. Η κατανόηση της 

σηµασίας του δίκλωνου µορίου RNA για την ενεργοποίηση της PTGS οδήγησε στην 

δηµιουργία κατασκευών, που έφεραν ταυτόχρονα τη θετική και αρνητική πολικότητα 

στην ίδια κατασκευή (hpRNA construct ή panhandle) (Wang and Waterhouse et al., 

2000). Μεταξύ των δυο πολικοτήτων παρεµβάλλεται οποιαδήποτε αλληλουχία DNA 

(spacer). Το ποσοστό ανθεκτικότητας σε αυτή την περίπτωση αυξήθηκε στο 30-40% 

(Kalantidis et al., 2002). Τα τµήµατα DNA, που συνθέτουν τις hpRNA κατασκευές 

προέρχεται από το γονιδίωµα του ιού, και φαίνεται να είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικές στην απόκτηση ανθεκτικών φυτών σε σχέση µε τους συνήθεις τρόπους 

(ιϊκά sense ή antisense διαγονίδια). Επίσης, οι sense ή antisense κατασκευές 

αποδείχτηκαν ασταθείς και είναι απαραίτητη η παρουσία µεγάλου αριθµού διαγονιδίων 

(multiple-copy transgenes) για την αποτελεσµατική επαγωγή άµυνας στην ιϊκή µόλυνση. 

Στην περίπτωση των hpRNA κατασκευών, η παρουσία ενός µόνο hpRNA διαγονιδίου 

είναι ικανή για την αποτελεσµατική δράση της άµυνας (Wang and Waterhouse, 2001). Ο 

τρόπος δράσης των hpRNA κατασκευών περιγράφεται στην Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2. Τρόπος δράσης των εισαγόµενων τµηµάτων από το γονιδίωµα ενός ιού στο φυτό. Στο 

πρώτο στάδιο µεταφέρεται στο γονιδίωµα του φυτού η κατασκευή που φέρει σε θετικό και 

αρνητικό προσανατολισµό µέρος του γονιδιώµατος του ιού.  Η µεταγραφή της κατασκευής 

παράγει δίκλωνης µορφής RNA, δοµή φουρκέτας.  Η δοµή αναγνωρίζεται από µια RNάση 

τύπου ΙΙΙ (Dicer) και αποδοµείται σε µικρά τµήµατα, 21-25 νουκλεοτιδίων.  Τα µικρά RNA µέσω 

του συµπλόκου RISC ανιχνεύουν και στοχεύουν τις οµόλογες αλληλουχίες που πιθανόν να 

υπάρχουν στο κύτταρο, σε αυτή τη περίπτωση, το γονιδίωµα του αντίστοιχου ιού.  Ο ιός κατά 

την προσβολή του ξεκινά το βιολογικό κύκλο του, που περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων και την 

αντιγραφή του γονιδιώµατος. Σε αυτό το στάδιο ο ιός γίνεται στόχος και από την παρουσία των 

µικρών RNA αλλά και από διάφορες RNάσες, διότι βρίσκεται σε δίκλωνη µορφή.  Τα µικρά 

RNA, µήκους 21-15 νουκλεοτιδίων αλλά και µεγαλύτερα (24-26nt) παράγουν ένα σήµα που 

µεταφέρεται στα διπλανά κύτταρα, αλλά και σε όλο το µήκος του φυτού. Αυτός ο τρόπος δράσης 

παρεµποδίζει την ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου του ιού µε αποτέλεσµα την δηµιουργία 

ανθεκτικών φυτών, τα οποία ενσωµατώνουν τέτοιου είδους δοµές στο γένωµα τους. 

 

υποκινητής sense spacer antisense terminator 

Dicer 

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 

~ ~ 

~ ~ 

~ ~

Μέσω του RISC 
συµπλόκου 

Αντιγραφή ιού µετά 
τη προσβολή 

Μετάδοση σήµατος σε 
όλο το φυτό  

~~
~~

~~

~~

~~

?
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Τελευταία έχει περιγραφή hpRNA κατασκευή, η οποία περιλαµβάνει ως 

αλληλουχία διαµεσολάβησης (spacer) ιντρόνιο (Smith et al., 2000).   Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργείται δίκλωνο RNA, το οποίο περιλαµβάνει µόνο τις συµπληρωµατικές 

αλληλουχίες, καθώς η περιοχή του ιντρονίου αποµακρύνεται κατά τη διαδικασία 

ωρίµανσης (splicing) του mRNA.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι η ανθεκτικότητα ΓΤΦ 

προερχόµενη από τους ιούς (transgene-mediated virus resistance) προσφέρει στα φυτά 

µια µορφή “ανοσολογικής απόκρισης”, η οποία είναι άµεσα συνδεµένη µε το φαινόµενο 

της µετα-µεταγραφικής σίγησης (PTGS). Τα δίκλωνα µόρια RNA, που είναι το πρώτο 

σήµα για την έναρξη του φαινοµένου, υπάρχουν ήδη στα ΓΤΦ και αποτελούν 

“αντισώµατα” εναντίον του ιού, προστατεύοντας τα φυτά από ιϊκές µολύνσεις.   

 

1.6 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

Η πατάτα (Solanum tuberosum) είναι η τέταρτη σε σηµασία καλλιέργεια σε όλο 

τον κόσµο, µετά το σιτάρι, το καλαµπόκι και το ρύζι.  Ωστόσο, ένα από τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η καλλιέργεια είναι οι ιοί. Περίπου 20 διαφορετικά είδη 

ιών έχουν καταγραφεί, τα οποία προκαλούν µεγάλες οικονοµικές απώλειες στην 

καλλιέργεια πατάτας, καταρχάς γιατί προσβάλουν την πατάτα και επιπρόσθετα γιατί η 

ασθένεια συντηρείται διαµέσου των κονδύλων, που θα χρησιµοποιηθούν ως 

πατατόσπορος. Οι κυριότεροι ιοί που προσβάλουν την καλλιέργεια και επιφέρουν 

σοβαρές απώλειες είναι τα στελέχη, potato leafroll virus (PLRV), και οι ιοί της πατάτας 

Y (PVY), Χ (PVX), και S (PVS). Σε αυτούς µπορεί να συµπεριληφθεί και το ιοειδές 

potato spindle tuber viroid (PSTV).  

Μέχρι σήµερα γίνεται η χρήση εντοµοκτόνων για την καταπολέµηση των 

εντόµων, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν φορείς ιών. Επίσης, κλωνοποιούνται 

ανθεκτικά γονίδια του ξενιστή, από ποικιλίες που είναι ανθεκτικές σε ιώσεις και 

µεταφέρονται σε ποικιλίες στερούνται αυτών των γονιδίων. Ακόµη, η γενετική 

τροποποίηση πατάτας µε το γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης ήταν η πρώτη προσέγγιση 

της εφαρµογής των νέων µεθόδων της µοριακής βιολογίας για την δηµιουργία 
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ανθεκτικών φυτών πατάτας σε ιώσεις (Solomon-Backburn, and Barker, 2001). Στην ίδια 

µελέτη τα ποσοστά ανθεκτικότητας κυµαινόταν σε µικρό βαθµό, παρότι η γενετική 

τροποποίηση ανέστειλε µερικώς τον πολλαπλασιασµό του ιού.  

Βασιζόµενοι στο µηχανισµό της PTGS και του µεγάλου ποσοστού 

ανθεκτικότητας, που επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή hpRNA κατασκευών σε φυτά 

µοντέλα (π.χ. καπνός), σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δηµιουργία γενετικά 

τροποιηµένων φυτών πατάτας (Solanum tuberosum, cv. Spunta), που θα εµφανίζουν 

ανθεκτικότητα στον PVΥ.  Η γενετική τροποποίηση περιλαµβάνει την εισαγωγή hpRNA 

κατασκευής του ιού της πατάτας Y (Potato virus Y, PVY) µε προσδοκώµενο στόχο την 

παραγωγή υψηλού ποσοστού ανθεκτικότητας στον ιό Y.  

 

1.6.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ PVY 

  

Ο ιός PVY αποτελεί µέλος του γένους Potyvirus. Είναι από τους ιούς που 

προκαλούν τις µεγαλύτερες απώλειες στην καλλιέργεια της πατάτας. Εξαιτίας του 

µεγάλου βαθµού ποικιλοµορφίας, αυτή η οµάδα περιλαµβάνει 14 διαφορετικά είδη ιών 

που αντιστοιχούν σε 4 βασικά στελέχη, τα οποία αναφέρονται ως PVY0, PVYN, PVYNTN, 

και PVYNW (Glais et al., 2002). Μελέτες, που έχουν γίνει σε φυτά καπνού (N. tabacum), 

έδειξαν ότι οι ιοί που ανήκουν στο στέλεχος PVY0 προκαλούν συµπτώµατα που 

µοιάζουν µε µωσαϊκό, ενώ ιοί του στελέχους PVYN εµφανίζουν νεκρώσεις στα αγγεία 

των φύλλων (Singh et al., 1994). Το στέλεχος PVYNTN έχει ταυτοποιηθεί τις δυο 

τελευταίες δεκαετίες και φάνηκε να προκαλεί νεκρώσεις στους κονδύλους της πατάτας 

(Le Romancer, et al 1994). Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα συµπτώµατα δεν είναι κοινά σε 

όλες τις ποικιλίες τις πατάτας και επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θερµοκρασία 

και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες..  

Ο ιός περιλαµβάνει µονόκλωνο θετικής (sense) πολικότητας γονιδίωµα, µεγέθους 

10Kb περίπου. Στα άκρα του γονιδιώµατος υπάρχουν µη-µεταφραζόµενες περιοχές, ενώ 

η µεταφραζόµενη περιοχή αντιστοιχεί σε µια πολυπρωτεΐνη, η οποία καταλύεται από 

τρεις πρωτεάσες του ιού σε εννέα λειτουργικές πρωτεΐνες. Η οργάνωση των γονιδίων 

πάνω στο γονιδίωµα και οι αντίστοιχες πρωτεΐνες, που κωδικοποιούνται φαίνονται στην  

Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3. Σχηµατική αναπαράσταση της οργάνωσης του γονιδιώµατος του ιού Y. Με µπλε 

χρώµα παριστάνεται το µέγεθος του συνολικού γονιδιώµατος (∼10Kb) και εκατέρωθεν αυτού 

απεικονίζεται η ταυτότητα κάθε πρωτεϊνικού προϊόντος (κουτιά). Το µέγεθος των κουτιών είναι 

κατά προσέγγιση µε εκείνο της πραγµατικότητας. Το σήµα εντός των κουτιών (όπου υπάρχει) 

είναι το σύµβολο που χρησιµοποιείται γενικά για το ρόλο της συγκεκριµένης πρωτεΐνης.     
 

1.6.2 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ  

 

P1 (Protease 1) είναι µια από τις αυτοκαταλυόµενες πρωτεάσες του ιού, η οποία στη 

συνέχεια καταλύει τον τεµαχισµό της πολυπρωτεΐνης, που σχηµατίζεται αρχικά. 

 

HC-Pro (Helper-Component Protein το C-άκρο του γονιδίου κωδικοποιεί για τη 

δεύτερη πρωτεάση, ενώ το N-άκρο σχηµατίζει πρωτεΐνη που χρησιµοποιείται στην 

µεταφορά του ιού µέσω εντόµων. Επίσης, αυτή η κωδική περιοχή έχει αποδειχθεί να 

εµπλέκεται στην καταστολή του φαινοµένου PTGS (Vance et al., 1994). 

 

CI (Cylindrical Inclusions) αρχικά προτάθηκε ότι εµπλέκεται στη µεταφορά του ιού 

µεταξύ των κυττάρων αλλά αργότερα φάνηκε να παίζει ρόλο στην αντιγραφή του 

γονιδιώµατος. 

 

P3 (Protease 3) είναι παράγοντας παθογένειας. 

 

NIa (Nuclear Inclusion a) το Ν-άκρο σχηµατίζει το 5’- VPg, ενώ το C-άκρο τις 

πρωτεΐνης φέρει δράση πρωτεάσης, το τµήµα αυτό αυτοκαταλύεται από την 

πολυπρωτεΐνη και είναι υπεύθυνο για άλλες 4 πέψεις της πολυπρωτεΐνης (trans-acting 

endopeptidase).             

3’ 
 
polyA 

5’ 
 
VPg 

(9704 nt) 

P1  

HC-Pro 

P3  6K1 

 CI 

6K2 

NIa 

NIb 

CP 
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NIb (Nuclear Inclusion b η πρωτεΐνη φέρει µεγάλη οµολογία µε τις πολυµεράσες που 

έχουν ανακαλυφθεί στους ιούς και εµφανίζεται να είναι η RdRp. 

 

6Κ1/K2 είναι παράγοντες αντιγραφής 

 

CP (Coat Protein) επιτελεί δοµικό ρόλο, καθώς χρειάζονται περίπου 2000 τέτοια 

µόρια για το σχηµατισµό του ιϊκού καψιδίου. Πέρα από αυτό µπορεί να παίζει ρόλο και 

στην µεταφορά του ιού, είτε µέσω των εντόµων αλλά και ανάµεσα στα κύτταρα του 

ξενιστή. 

 

1.7 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ T-DNA ΤΟΥ AGROBACTERIUM ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Το αγροβακτήριο έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς για το γενετικό µετασχηµατισµό 

µεγάλου εύρους φυτών. Υπάρχουν τρία γένη αγροβακτηρίου (tumefaciens, rhizogenes 

και  radiobacter), τα οποία εµφανίζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.  Το στέλεχος των 

αγροβακτηρίων, που έχει µελετηθεί περισσότερο είναι το A. tumefaciens. Αυτό το 

στέλεχος προκαλεί την ασθένεια των όγκων (crown-gall). Η  περιοχή T-DNA είναι η 

µοναδική από τα συστατικά του πλασµιδίου Ti  η οποία µεταφέρεται στο φυτικό 

γονιδίωµα. Η µεταφορά της περιοχής του T-DNA στο γονιδίωµα του φυτού ρυθµίζεται 

από γονίδια που εντοπίζονται στην περιοχή παθογονικότητας του πλασµιδίου. Για το 

λόγο αυτό έχουν κατασκευαστεί µεταλλαγµένα στελέχη στα οποία έχουν αφαιρεθεί τα 

γονίδια της T-DNA περιοχής και είναι διαθέσιµη για την µεταφορά στο σηµείο αυτό 

επιθυµητών γονιδίων (Koncz et al., 1992). 

Η µεταφορά επιθυµητών γονιδίων στο αγροβακτήριο καθιστά απαραίτητη τη 

χρησιµοποίηση δυαδικών φορέων. Τέτοιοι χαρακτηριστικοί φορείς είναι ο  pART7 και ο 

pART27.  

Ο pART7 είναι ένα πλασµίδιο που πολλαπλασιάζεται σε υψηλό ποσοστό σε 

βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli. Ο πλασµιδιακός φορέας αποτελείται από 

αλληλουχίες σκελετού (σε αυτή την περιοχή υπάρχει και το γονίδιο ανθεκτικότητας στην 
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αµπικιλλίνη), τον υποκινητή CaMV35S ( 35S promoter of cauliflower mosaic virus), την 

περιοχή κλωνοποίησης [multiple cloning sites, (MCS) πολυσυνδέτης], και την περιοχή 

λήξης της µεταγραφής του γονιδίου της συνθάσης οκταπίνης (ocs 3’). Ολόκληρη η 

περιοχή, µεταξύ υποκινητή – κλωνοποιηµένο ένθεµα – ocs3’, µπορεί να αφαιρεθεί, µετά 

από επώαση, µε το ένζυµο Not I και να µεταφερθεί στον pART27. 

Ο pART27 είναι ένας δυαδικός φορέας που περιλαµβάνει τα εξής λειτουργικά µέρη: 

 Το σκελετό, ο οποίος αποτελείται από µια περιοχή έναρξης της αντιγραφής στην E. 

coli (ColEI), µία για το αγροβακτήριο (RK2) και τα γονίδια, που προσδίδουν 

ανθεκτικότητα στην σπεκτινοµυκίνη (Spc) και στρεπτοµυκίνη (Str) για επιλογή σε E. coli 

και αγροβακτήριο.  

 τη περιοχή του T-DNA, που περιλαµβάνει τα δεξιά και αριστερά άκρα, όπου µεταξύ 

αυτών παρεµβάλλεται το γονίδιο LacZ, που επιτρέπει την επιλογή σε µέσο µε β-

γαλακτοσιδάση και το χειµερικό γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη (Km) 

(nopoline synthase promoter-neomycin phosphotranseferase  gene-nopaline synthase 

terminator) και επιτρέπει την επιλογή των µετασχηµατισµένων κυττάρων. 

Ο πλασµιδιακός φορέας pART27 αποτελεί δυαδικό φορέα. Το σύστηµα των 

δυαδικών φορέων αποτελείται από δυο πλασµίδια. Το ένα περιέχει την περιοχή του T-

DNA του A. tumefaciens και το δεύτερο τα ογκογονίδια vir. Ο πλασµιδιακός φορέας 

pART27 µεταφέρεται, µε ποικίλους τρόπους (triparental mating, µετασχηµατισµό κτλ.), 

σε ένα µεταλλαγµένο στέλεχος αγροβακτηρίου, το οποίο περιέχει µόνο το πλασµίδιο µε 

τα vir γονίδια. Οι τραυµατισµένοι ιστοί προσβάλλονται από το συγκεκριµένο 

αγροβακτήριο, µέσω φαινολικών συστατικών που απελευθερώνονται από τον 

τραυµατισµένο ιστό, το T-DNA αποκόβεται µεταξύ του δεξιού και αριστερού άκρου και 

µεταφέρεται στον πυρήνα των φυτικών κυττάρων όπου και ενσωµατώνονται στο φυτικό 

γονιδίωµα. Στη συνέχεια, µέσω του υποκινητή, το διαγονίδιο µπορεί να εκφραστεί και 

επίσης να γίνει επιλογή των µετασχηµατισµένων κυττάρων σε θρεπτικό µέσο 

καναµυκίνης. 
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Εικόνα 4. Απεικόνιση του χάρτη των πλασµιδιακών φορέων pART7 (Α) και pART27 (Β). 
Προσαρµογή από την εργασία του Gleave (1992).  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

 
 

2.1 ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΜΟΛΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

Για το γενετικό µετασχηµατισµό, χρησιµοποιήθηκαν φυτά πατάτας (Spunta 

cv.), τα όποια µεγάλωσαν στο θερµοκήπιο. Σε αυτή την εργασία πραγµατοποιήθηκαν 

τρεις διαφορετικοί µετασχηµατισµοί, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως 1ος, 2ος, 

και 3ος. Ο πρώτος µετασχηµατισµός βασίστηκε στη µέθοδο που παρουσιάζεται στην 

εργασία του Kumar (1995), ενώ ο 2ος και ο 3ος πραγµατοποιήθηκαν µε βάση το 

πρωτόκολλο που παρουσιάζεται στην εργασία των Beaujean et al., (1998). Σε όλες τις 

περιπτώσεις, για το µετασχηµατισµό χρησιµοποιήθηκαν τµήµατα βλαστού, τα οποία 

δεν περιελάµβαναν τους οφθαλµούς (οι πλάγιοι οφθαλµοί µπορεί να περιέχουν 

µεριστωµατικά κύτταρα, τα οποία µπορεί να δώσουν αναγέννηση από µη 

µετασχηµατισµένα κύτταρα). Επίσης, και στις τρεις περιπτώσεις το αγροβακτήριο 

(PH-PVY 9100), που χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό, περιείχε την 

κατασκευή  φουρκέτας, PH-PVY 9100 (Εικ.5). 

 

Εικόνα 5. Σχηµατική απεικόνιση της PH-PVY 9100 κατασκευής. Το µέγεθος του cDNA 

κλώνου του γονιδίου CP του ιού που χρησιµοποιήθηκε εδώ έχει µέγεθος 650 νουκλεοτίδια 

(nt). Τα οριζόντια βέλη δείχνουν τη φορά της τοποθέτησης του τµήµατος, Τα κάθετα βέλη 

δείχνουν τα ένζυµα µε τα οποία έγινε η κλωνοποίηση. Το µπλε κουτί παριστάνει το κοµµάτι 

του λ φάγου.  Τα γονίδια βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του υποκινητή CaMV 35S ενώ το 

κόκκινο κουτί είναι περιοχή λήξης της µεταγραφής (Μπούτλα, διδακτορική διατριβή, 2000). 

Στην πλευρά του αριστερού άκρου (LB) υπάρχει το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στην 

καναµυκίνη.  

 

Το πειραµατικό µέρος της διαδικασίας είναι σε πολλά σηµεία κοινό και για τις 

τρεις περιπτώσεις µετασχηµατισµού, ενώ οι διαφορές τους παρουσιάζονται στον 

Πίνακα1. Αρχικά, σε 100ml υγρής καλλιέργειας LB (θρεπτικό µέσο ανάπτυξης 

650 nt 650 nt 1250 nt RB CaMV 35S ocs 3’ 

   EcoRI                       BamHI                       BamHI                  EcoRI 

// // LB 
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κυττάρων) προστέθηκαν 0.1 ml υγρής καλλιέργειας αγροβακτηρίου (A. 

tumefanciens) LBA4404, το οποίο έφερε το πλασµίδιο (PH-PVY 9100). Το θρεπτικό 

µέσο ανάπτυξης (LB) έφερε ριφαµπικίνη (100µgr/ml), για την επιλογή ανάπτυξης 

µόνο του Agrobacterium PH-PVY 9100. Η καλλιέργεια παρέµεινε 48h υπό ανάδευση 

στους 28οC 

 
Πίνακας1. ∆ιαφορές µεταξύ των τριών µετασχηµατισµών, όσον αφορά το πειραµατικό µέρος. 

  

∆ιαφορετικοί Μετασχηµατισµοί 
∆ιαφορές 

1ος 2ος 3ος 

οC ανάπτυξης αγροβακτηρίου 30οC 28οC 28οC 

Προέλευση αγροβακτηρίου Φρέσκια καλλιέργεια Stab Stab 

Ηλικία φυτικού υλικού Μεγαλύτερης Μικρότερης Μικρότερης 

Ξέπλυµα των εκφύτων σε 

MS0 + 250µgr/ml 

Σεφοταξίµη* 

Όχι Όχι Ναι 

 

Μετά από δυο ηµέρες έγινε συλλογή τµηµάτων βλαστού από φυτά πατάτας 

(Spunta cv.), τα οποία προετοιµάστηκαν κατάλληλα για το µετασχηµατισµό. ∆ηλαδή, 

τα µεγάλα τµήµατα µετά την αποκοπή τους µεταφέρθηκαν για 1 min σε αιθανόλη 

(95%) και στη συνέχεια παρέµειναν για 15 min σε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 

(10%) και Tween 20 (1%). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται επιφανειακή 

απολύµανση του φυτικού υλικού. Ακολούθησε µεταφορά και πλύσιµο των 

κοµµατιών σε αποστειρωµένο νερό (2 φορές επί 5 min). Στη συνέχεια µεταφέρθηκαν 

σε υγρό διάλυµα MS0. Τα µεγάλα κοµµάτια βλαστού τεµαχίστηκαν σε µικρότερα, 

µήκους 1-2 cm, και κόπηκαν κάθετα (περίπου 90 κοµµάτια).  

Παράλληλα, το αγροβακτήριο µετά την ανάπτυξή του (για το µετασχηµατισµό 

κατάλληλη ανάπτυξη θεωρείται όταν η OD της καλλιέργειας φτάσει 1.1-1.3) 

φυγοκεντρήθηκε στις 3.500 rpm για 15 min. Η πελέτα των κυττάρων που 

κατακρηµνίστηκε στη συνέχεια επαναδιαλύθηκε σε 20 ml διαλύµατος MS0. 

Τα µικρά τµήµατα βλαστού µεταφέρθηκαν σε σωλήνες µαζί µε το 

αγροβακτήριο (αραίωση 1/200 v/v, σε 40ml MS0 προστέθηκαν 0.2 ml 
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επαναδιαλυµένης καλλιέργειας αγροβακτηρίου) και επωάστηκαν για 20 min υπό 

ελαφρά ανάδευση. Τέλος, το φυτικό υλικό µεταφέρθηκε για λίγα min σε 

απορροφητικά χαρτιά και τοποθετήθηκε σε τριβλία, που περιείχαν στερεό µέσο 

ανάπτυξης MS0.  Στο στερεό µέσο ανάπτυξης σε κάθε περίπτωση είχαν προστεθεί οι 

κατάλληλες ορµόνες για την ανάπτυξη της πατάτας (Πιν. 22). Οι αναλογίες των 

ορµονών ευνοούν την δηµιουργία κάλλου στα σηµεία των τµηµάτων που είναι 

τραυµατισµένα και που έχει µεταφερθεί το αγροβακτήριο.  

Τα τριβλία µεταφέρθηκαν σε θαλάµους µε ελεγχόµενες συνθήκες 

θερµοκρασίας (18ο-24οC) και φωτοπερίοδο (16h φώς/8h σκοτάδι). Στο µέσο MS0 οι 

βλαστοί παρέµειναν για 2 ηµέρες και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα 

θρεπτικά µέσα καλλογένεσης, µε διαφορετική σύσταση ορµονών για κάθε 

πρωτόκολλο που χρησιµοποιήθηκε (Πιν. 2). Τα τµήµατα βλαστού πριν τη µεταφορά 

εµποτίσθηκαν σε υγρό θρεπτικό µέσο MS0 + 250µgr/ml σεφοταξίνη, για περίπου 30 

min, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η περίσσεια των αγροβακτηρίων που δεν είχαν 

προσβάλει τα τµήµατα βλαστού* (Πιν. 1).  

 Η ανανέωση των θρεπτικών µέσων γινόταν κάθε 7 ηµέρες. Η διαδικασία 

µετασχηµατισµού αλλά και οι µεταφορές των µεταµορφωµένων τµηµάτων 

επιτελούνται σε ασηπτικές συνθήκες. Στον  Πίνακα 2 το MS0 είναι το βασικό 

θρεπτικό µέσο και σε αυτό προστίθενται κάθε φορά οι κατάλληλες ορµόνες, οι οποίες 

εξαρτώνται από το φυτό, που αναγεννάται. Τα LSR1, LSR2 και LSR3 είναι τα 

θρεπτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την καλλογένεση, τη βλαστογένεση και τη 

ριζογένεση, αντίστοιχα, στο 1ο πείραµα µετασχηµατισµού, ενώ τα CIM (callus 

inducing medium), SIM (shoot inducing medium) και RIM (root inducing medium) 

είναι τα αντίστοιχα µέσα για το 2ο και 3ο πείραµα µετασχηµατισµού. Να σηµειωθεί 

ότι στην τελευταία περίπτωση (2ο και 3ο πείραµα) η ποσότητα των αντιβιοτικών 

επιλογής  ήταν διαφορετική σε κάθε µέσο* (Πίν. 2). Έτσι, στο µέσο ανάπτυξης CIM 

η τελική συγκέντρωση Km, Cef ήταν 125µgr/ml και 250µgr/ml, στο SIM 125µgr/ml 

και 300µgr/ml και τέλος στο RIM 80µgr/ml και 200µgr/ml, αντίστοιχα.           

  
Πίνακας 2. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα θρεπτικά µέσα που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων µετασχηµατισµού. Τα θρεπτικά µέσα 

ανάπτυξης είναι τρία για κάθε πρωτόκολλο µετασχηµατισµού. Στο 1ο πείραµα τα LSR1, LSR2 

και LSR3 ευνοούν την ανάπτυξη κάλλου, βλαστού και ρίζας αντίστοιχα. Στο 2ο και 3ο πείραµα 

µετασχηµατισµού τα µέσα φέρουν την ονοµασία  CIM, SIM και RIM, όπως αναφέρεται πιο 
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πάνω. Η ποσότητες των υλικών που προστίθενται  σε κάθε µέσο αναφέρονται σε τελικό όγκο 

1lt. Να σηµειωθεί ότι το pH των θρεπτικών µέσων ανάπτυξης ρυθµίζεται στο 5.7, συνήθως µε 

την προσθήκη NaOH (εξαρτάται από το µέσο που είναι διαλυµένες οι ορµόνες).  

 

Θρεπτικά Μέσα Ανάπτυξης 

∆ιαφορετικοί Mετασχηµατισµοί 

1ος 2ος + 3ος 
Υλικά 

MS0 
LSR1 LSR2 LSR3 CIM SIM RIM Stock Cτελ 

Macroelements 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 10x 1x 

Microelements 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1000x 1x 

Βιταµίνες 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1000x 1x 

FeEDTA 0,042gr 0,042gr 0,042gr 0,042gr 0,042gr 0,042gr 0,042gr   

Sucrose 20gr 30gr 30gr 30gr 25gr 25gr 25gr   

Agar 7gr 7gr 7gr 7gr 7,5gr 7,5gr 7,5gr   

Καναµυκίνη  
1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 

100mgr/ 

ml 

*100µg

r/ml 

Σεφοταξίµη  1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 
250mgr/ 

ml 

*250µg

r/ml 

IAA  
     0,1ml 

 0,1µgr/

ml 

NAA  
0,1ml      

 0,2µgr/

ml 

Ζεατίνη  
2ml      

 2µgr/ 

ml 

Ζεατίνη     0,8ml 0,8ml   0,8µgr/

ml 

2,4-D     1ml    2µgr/ 

ml 

GA3  0,5ml    0,01ml   2µgr/ 

ml 

  

 

 Macroelements(10x): NH4NO3 16.5gr, KNO3 19gr, CaCl2.2H2O 4.4gr, 

MgSO4.7H2O 3.7gr, KHPO4 1.7gr.  

 

 Microelements(1000x): CoCl2.6H2O 0.025mgr, CuSO4.5H2O 0.025mgr, 

FeNaEDTA 36.7mgr, H3BO3 6.2mgr, Kl 0.83mgr, MnSO4.2H2O 16,9mgr,  
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Na2MoO4.7H2O 0.25mgr, ZnSO4.7H2O 8.6mgr.  

 

 Βιταµίνες(1000x): γλυκίνη 2mgr, µυοινοσιτόλη 100mgr, νικοτινικό οξύ 0.5mgr, 

πυριδοξίνη HCl 0.5mgr, θειαµίνη HCl 0.1mgr. 

 

 Η σύσταση του βασικού θρεπτικού µέσου (MS0) χρησιµοποιείται σε πολλές  

περιπτώσεις αναγέννησης φυτών και έχει περιγραφεί για πρώτη φορά από τους 

Murashige και Skoog το 1962. 

 

2.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΩΜΙΚΟΥ DNA ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΓΤΦ ΠΑΤΑΤΑΣ 

 

Η διαδικασία αποµόνωσης γενωµικού DNA πραγµατοποιήθηκε από ΓΤΦ 

πατάτας που έφεραν τµήµα του γονιδίου CP του ιού Y (PVY), εντός της κατασκευής 

PH-PVY 9100. Η διαδικασία βασίζεται στο πρωτόκολλο Dellaporta των Wood και 

Hicks (1983), µε κάποιες τροποποιήσεις. Περίπου 0,5gr φυτικού υλικού (ηλικίας 

περίπου 2 µηνών) από φύλλα οµογενοποιείται σε υγρό άζωτο και µεταφέρεται σε 

falcon των 50ml όπου προστίθενται 15ml διαλύµατος εκχύλισης (extraction buffer). 

Το διάλυµα εκχύλισης αποτελείται από 100mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM EDTA 

(pH=8.0), 500mM NaCl και 10mM β-µερκαπτοαιθανόλη (προστίθεται πάντα λίγο 

πριν αρχίσει η διαδικασία) 

Στα δείγµατα προστίθεται 1 ml από 20% SDS και αφήνονται στους 65ο C για 

10min. Το διάλυµα εκχύλισης, το SDS και η θερµοκρασία οδηγούν σε καταστροφή 

των κυτταρικών µεµβρανών προκειµένου να απελευθερωθεί το DNA στο διάλυµα. 

Μετά το πέρας των 10 min προστίθενται 5ml οξικού καλίου (CH3COOK) 5Μ, 

ακολουθεί ανάδευση και επώαση των δειγµάτων στους 0οC για 20  min. Το επόµενο 

βήµα περιλαµβάνει φυγοκέντρηση στις 20.000g (10.000 rpm σε κεφαλή SS34 Sorval) 

για 20 min. Σε αυτό το βήµα κατακρηµνίζονται τα υπολείµµατα του φυτικού υλικού 

και το υπερκείµενο προστίθεται σε καινούργιο falcon, που περιέχει 10ml 

ισοπροπανόλη, αφού πριν διυλιστεί µε αποστειρωµένο φίλτρο, για την 

αποτελεσµατικότερη αποµάκρυνση των υπολειµµάτων του φυτικού ιστού. Ακολουθεί 

επώαση σε θερµοκρασία –20οC για 30min. Στη συνέχεια τα δείγµατα 

φυγοκεντρούνται εκ νέου στις 3.500 rpm (Kubota) και για χρονικό διάστηµα 30 min. 

Η πελέτα µετά τη φυγοκέντρηση επαναδιαλύεται σε 0.7ml TE (η ποσότητα εξαρτάται 
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από το βάρος του αρχικού υλικού και για 0.5gr είναι 0.7ml), αφού πριν στεγνώσει 

καλά. Το TE αποτελείται από 50mM Tris-HCl, pH=8.0 και10mM EDTA, pH=8.0.  

Το DNA διαλύεται στο TE και στο στάδιο αυτό η φυγοκέντρηση (12.000rpm 

για 10 min), που έπεται αφήνει το DNA στο υπερκείµενο και η πελέτα περιλαµβάνει 

αδιάλυτα υπολείµµατα. Τα δείγµατα υπόκεινται σε παραπέρα καθαρισµό 

(αποµάκρυνση πρωτεϊνών, πολυσακχαριτών κτλ.) µε την προσθήκη ίσου όγκου 

φαινόλης/χλωροφορµίου και φυγοκεντρούνται στις 12.000 rpm για 10 min. Τα 

υπολείµµατα φαινόλης αποµακρύνονται µε την προσθήκη ίσου όγκου 

χλωροφορµίου/ισοµυλικής αλκοόλης (24:1 αντίστοιχα). Το υπερκείµενο, ύστερα, από 

φυγοκέντρηση σε 12.000 rpm για 10 min συλλέγεται σε καινούργιο σωληνάκι 

(eppendorf), το οποίο περιέχει 0.075 ml  οξικού νατρίου (CH3COONa 3M) και 0,5 ml 

ισοπροπανόλης. Τα δυο χηµικά σχηµατίζουν πιο ισχυρούς δεσµούς µε το DNA απ’ 

ότι το TE και µε φυγοκέντρηση στις 12.000 rpm για 15 min το DNA κατακρηµνίζεται 

και λαµβάνεται σε µορφή πελέτας. Η πελέτα πλένεται µε 70% αιθανόλη και αφού 

στεγνώσει επαναδιαλύεται σε 0.1ml αποστειρωµένου νερού (σε περίπτωση που το 

αποµονωµένο DNA χρειάζεται να συντηρηθεί µεγάλο χρονικό διάστηµα τότε η 

επαναδιάλυση γίνεται σε αντίστοιχο όγκο TE). Η επαναδιάλυση γίνεται είτε σε 

θερµοκρασία δωµατίου και για χρονικό διάστηµα 4h ή στους 4οC πάνω από 12h. Η 

συγκέντρωση του DNA προσδιορίζεται είτε µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 

είτε φασµατοµετρικά στα 260nm και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορες τεχνικές  

όπως Southern blot, αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) κτλ. Τα δείγµατα 

συντηρούνται στους –20οC για αρκετό χρονικό διάστηµα. 

 

2.3 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΛΙΚΟΥ RNA ΚΑΙ siRNA ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΓΤΦ ΠΑΤΑΤΑΣ 

 

Η αποµόνωση RNA πραγµατοποιήθηκε από ΓΤΦ πατάτας, που είχαν 

µετασχηµατιστεί µε την κατασκευή PH-PVY 9100. Η ίδια διαδικασία εφαρµόστηκε 

και στην περίπτωση που το φυτικό υλικό βρισκόταν στην ιστοκαλλιέργεια. Η 

διαδικασία αποµόνωσης ολικού και siRNA περιλαµβάνει περίπου τα ίδια στάδια. Το 

RNA είναι ευαίσθητο µόριο καθώς µπορεί πολύ εύκολα να αποδοµηθεί από RΝάσες, 

που βρίσκονται παντού. Όλα τα στάδια του πειράµατος είναι απαραίτητο να 

εκτελούνται σε χαµηλή θερµοκρασία και σε αποστειρωµένα υλικά. Ακόµα, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι για την αποµόνωση τέτοιων µορίων η ποσότητα του φυτικού υλικού 

που συλλέγεται είναι περίπου 1gr (είναι προτιµότερο τα φυτά να είναι σε σχετικά 
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νεαρή ηλικία, ώστε να αποφευχθούν µεγάλες ποσότητες πολυσακχαριτών που κάνουν 

δύσκολη την αποµόνωση). Το υλικό οµογενοποιείται σε υγρό άζωτο, παίρνει µορφή 

σκόνης, µεταφέρεται σε falcon των 15ml, το οποίο περιέχει 5ml θερµαινόµενου 

µείγµατος (το µείγµα θερµαίνεται στους 80οC µέχρι να οµογενοποιηθεί) όξινης 

φαινόλης (pH=4.0) και διαλύµατος εκχύλισης σε αναλογία 1:1. Η όξινη φαινόλη 

αποτελείται από 500 gr φαινόλης, 500 ml οξικού νατρίου  (CH3COONa) 50mM 

pH=4.0 και 1% υδροξικινολίνη. Το διάλυµα εκχύλισης περιλαµβάνει 100mM Tris-

HCl pH=8.0, 10mM EDTA pH=8.0, 100mM LiCl και 1% SDS. 

Στα δείγµατα προστίθενται ύστερα από ισχυρή ανάδευση  για 30 sec 2,5 ml 

χλωροφορµίου. Ακολουθεί ξανά ισχυρή ανάδευση για 30sec περίπου και 

φυγοκέντρηση στις 3.500rpm για 15min. Με τη φυγοκέντρηση αποµακρύνονται τα 

υπολείµµατα που παραµένουν στην κάτω φάση και το υπερκείµενο µεταφέρεται σε 

νέα αποστειρωµένα falcon. Εκεί προστίθενται ίσος όγκος ουδέτερης 

φαινόλης/χλωροφορµίου (pH=7.0) και µετά από ήπια ανάδευση φυγοκεντρούνται 

στις 3.500rpm για 30min. Το υπερκείµενο µεταφέρεται ξανά και τα υπολείµµατα 

φαινόλης αποµακρύνονται µε προσθήκη ίσου όγκου χλωροφορµίου/ισοµυλικής 

αλκοόλης (24:1 αντίστοιχα). Ακολουθεί ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 

3.500rpm για 10min. Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και αναµειγνύεται µε 2 όγκους 

αιθανόλη (EtOH) 100% και αφήνεται για 30 min-1h σε θερµοκρασία –20οC. Μετά το 

πέρας του χρόνου τα δείγµατα φυγοκεντρούνται στις 3.500 rpm για 30 min. Η πελέτα 

που σχηµατίζεται, πλένεται µε 70% αιθανόλη και τέλος αφού στεγνώσει 

επαναδιαλύεται σε 0.1 ml (όταν το βάρος του αρχικού υλικού είναι 1gr) 

αποστειρωµένου νερού. Το RNA, που λαµβάνεται µε τον τρόπο αυτό, είναι 

κατάλληλο για ανίχνευση διαφόρων µεταγράφων (Northern blot), RT-PCR, αλλά και 

για την ανίχνευση siRNAs. 

Στην περίπτωση, που χρειάζεται µεγάλος εµπλουτισµός siRNAs, η διαδικασία 

περιλαµβάνει και κατεργασία µε χλωριούχο λίθιο (LiCl). Έτσι στο τελευταίο στάδιο η 

πελέτα επαναδιαλύεται σε 1ml LiCl 8Μ υπό ισχυρή ανάδευση περισσότερο από 12h. 

Στο διάλυµα LiCl δεσµεύονται και επαναδιαλύονται από τη πελέτα, αρχικά µικρού 

µεγέθους µόρια RNA και έτσι το µέρος της πελέτας, το οποίο έχει επαναδιαλυθεί 

φυγοκεντρείται στις 3.500rpm για 30min. Το υπερκείµενο αναµιγνύεται µε 2 όγκους  

EtOH 100% και αφήνεται για 30min-1h στους –20οC. Τα επόµενα βήµατα είναι 

ακριβώς τα ίδια µε εκείνα για την αποµόνωση oλικού RNA. Σε αυτή την εργασία δεν 

χρειάστηκε ποτέ να ακολουθηθεί το στάδιο αυτό. 
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2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ SOUTHERN  

 

 Η διαδικασία της κατά Southern ανάλυση είναι χρήσιµη τεχνική για την 

ταυτοποίηση (ανίχνευση ή όχι διαγονιδίου) διαγονιδιακών φυτών. Σε αυτή την 

εργασία χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση του διαγονιδίου CP στην κατασκευή 

PH-PVY 9100 µε την οποία µετασχηµατίστηκαν τα φυτά πατάτας. Το πειραµατικό 

µέρος της διαδικασίας µπορεί να διαχωριστεί σε 4 βασικά στάδια, πέψη γενωµικού 

DNA, ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης, αποτύπωση και υβριδοποίηση.  

 

2.4.1 Πέψεις γενωµικού DNA – Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης   

 

 Περίπου 10-15µgr γενωµικού DNA χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση κατά 

Southern. Αρχικά, το DNA υπόκειται σε πέψη µε περιοριστικά ένζυµα. Σε αυτή την 

εργασία χρησιµοποιήθηκαν δυο ένζυµα EcoRI και HindIII. Το πρώτο από τα ένζυµα 

παρουσιάζει δυο θέσεις αναγνώρισης στο διαγονίδιο και ουσιαστικά σε πλήρη πέψη 

απελευθερώνει ολόκληρο το διαγονίδιο, µεγέθους 2.5 Kb (εικ.4). Το δεύτερο ένζυµο 

αναγνωρίζει την αλληλουχία κοπής του µια φορά µεταξύ sense κατεύθυνσης, του 

τµήµατος του PVY, και του υποκινητή. Έτσι η πέψη µε το ένζυµο EcoRI πιστοποιεί 

την ενσωµάτωση διαγονιδίου οδηγώντας στην εµφάνιση µίας ζώνης 2.5 Kb ενώ το 

ένζυµο HindIII προσδιορίζει τον αριθµό των ενσωµατωµένων αντιγράφων (copy-

number). Η αντίδραση πέψης γενωµικού DNA περιλαµβάνει τα παρακάτω: Η 

αντίδραση πέψης αποτελέιται από 10-15 µgr γενωµικού DNA (συνήθως αντιστοιχεί 

σε όγκο 0.03-0.04ml), διάλυµα δράσης του ενζύµου τελικής συγκέντρωσης 1x και  

50Units ενζύµου (Minotech) 

Η αντίδραση πραγµατοποιείται σε τελικό όγκο 0.1 ml. Ο όγκος 

συµπληρώνεται µε αποστειρωµένο νερό. Η αντίδραση, συνήθως (εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία δράσης του ενζύµου), πραγµατοποιείται στους 37οC και για χρονικό 

διάστηµα 4h. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος επώασης στην αντίδραση προστίθεται 

µικρή ποσότητα RNάσης, η οποία δρα για περίπου 15 min. Από κάθε δείγµα 

αφαιρούνται 0.005 ml, προκειµένου να ελεγχθεί ηλεκτροφορητικά το αποτέλεσµα.  

Εφόσον το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι θετικό, µειώνεται ο όγκος της αντίδρασης 

(περίπου 0.06 ml) και τα δείγµατα είναι πλέον έτοιµα να φορτωθούν στα κατάλληλα 

“πηγαδάκια” για ηλεκτροφόρεση. Πριν την ηλεκτροφόρηση προστίθεται στα 

δείγµατα χρωστική (περίπου 0.01ml /δείγµα). Παράλληλα µε τα δείγµατα σε κάθε 
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περίπτωση ηλεκτροφορείται και µάρτυρας, ο οποίος θα καθορίσει το ύψος των ζωνών 

που θα ανιχνευτούν.  

Τα δείγµατα που έχουν υποστεί πέψη µε περιοριστικά ένζυµα 

ηλεκτροφορούνται σε πηκτή αγαρόζης (0.7%). ∆ηλαδή, σε 0.1ml διαλύµατος TBE 

(0.5x) διαλύονται 0.7gr αγαρόζης. Το µείγµα θερµαίνεται µέχρι να επαναδιαλυθεί η 

αγαρόζη και αφού κρυώσει τοποθετείται σε κατάλληλη συσκευή. Οι κόκκοι αγαρόζης 

που χρησιµοποιούνται πολυµερίζονται, δηµιουργώντας πλέγµα µέσα στο οποίο 

κινούνται τα πεπτόµενα τµήµατα DNA, ανάλογα µε το µέγεθός τους µε την επίδραση 

ηλεκτρικού πεδίου. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται µε σταθερή τάση, 23V (∼0.8V/cm) για 

χρονικό διάστηµα πάνω από 12h και θερµοκρασία δωµατίου. Το DNA γίνεται ορατό, 

υπό την παρακολούθηση σε UV ακτινοβολία, αφού υποστεί χρώση µε Βρωµιούχο 

Εθίδιο (EtBr). Όµως στην ανάλυση κατά Southern το EtBr προστίθεται µόνο στο 

µάρτυρα και όχι στην πηκτή διότι εµποδίζει τη µεταφορά των µορίων DNA στη 

µεµβράνη. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης η πηκτή προετοιµάζεται 

κατάλληλα για τη µεταφορά (αποτύπωση) των µορίων DNA στη µεµβράνη. Το TBE 

αποτελείται από  5.4% Tris-Base, 2.75% Boric Acid και 2% EDTA (0,5M pH=8.0) 

 

2.4.2 Αποτύπωση (blotting) 

 

Η πηκτή µετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης υπόκειται σε διαδικασία 

αποπουρίνωσης (µετατροπή δίκλωνου DNA σε µονόκλωνο). Συγκεκριµένα, η πηκτή 

µεταφέρεται σε διάλυµα 0,2 N HCl, για 10 min, σε θερµοκρασία δωµατίου, υπό 

ανάδευση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην αποπουρίνωση του DNA. Κατόπιν, η 

πηκτή βυθίζεται σε διάλυµα 0,4 N ΝaΟΗ και 0,6 M NaCl για 30 min. Η επίδραση του 

αλκαλικού pH οδηγεί σε θραύση των φωσφοδιεστερικών δεσµών στις θέσεις 

αποπουρίνωσης. Ο τεµαχισµός του DNA ευνοεί τη µετακίνηση µεγαλύτερων 

κοµµατιών από τη πηκτή προς τη µεµβράνη στην επόµενη φάση. Η ρύθµιση του pH 

στη πηκτή γίνεται µε παραµονή της σε διάλυµα 0.5 Μ Tris-ΗCl, pH 7.5, 1.5 Μ NaCl, 

για 45 min. Τέλος, η πηκτή παραµένει σε διάλυµα 10x SSC, για 10min.  

Η αποτύπωση είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται ακριβής µεταφορά 

µορίων από τη πηκτή σε µεµβράνη, όπου µπορούν να παραµείνουν για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Σε αυτή τη περίπτωση η µεταφορά των µορίων γίνεται µέσω της 

δηµιουργίας τριχοειδούς ροής διαλυµάτων διαφορετικής συγκέντρωσης (Southern, 
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1975). ∆ηλαδή, η συσκευή µεταφοράς (Εικ.6) σχηµατίζει µια γέφυρα στο κάτω µέρος 

της οποίας υπάρχει υψηλή συγκέντρωση αλάτων (10x SSC) και στο πάνω µικρή 

συγκέντρωση (2x SSC). Στη µια πλευρά της γέφυρας (κάτω µέρος) τοποθετούνται 3 

χαρτιά Whatmann, από τα οποία το ένα έρχεται σε επαφή µε το διάλυµα 

συγκέντρωσης 10x SSC και τα άλλα δυο ακριβώς από πάνω. Πάνω από τα χαρτιά 

τοποθετείται η πηκτή και αµέσως µετά η µεµβράνη, η οποία πριν είχε εµβαπτιστεί σε 

ρυθµιστικό διάλυµα 2x  SSC. Στη συνέχεια προστίθενται 3 χαρτιά Whatmann, από τα 

οποία το πρώτο (προς τη πλευρά της µεµβράνης) εµβαπτίστηκε σε ρυθµιστικό 

διάλυµα 2x SSC και τα άλλα δυο τοποθετούνται στεγνά. Τέλος, τοποθετούνται 

µεγάλες ποσότητες χαρτιού, και η διαδικασία µεταφοράς ολοκληρώνεται περίπου σε 

12 h.  

Μετά την ολοκλήρωση της µεταφοράς, η µεµβράνη πλένεται σε διάλυµα 2x 

SSC, ώστε να αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα αγαρόζης και αφήνεται να στεγνώσει. 

Η µονιµοποίηση στη µεµβράνη των µεταφεροµένων µορίων DNA επιτυγχάνεται µε 

την επίδραση UV ακτινοβολίας (120mJoules/30sec). Η µεµβράνη φυλάσσεται σε 

άνυδρο περιβάλλον µέχρι τον υβριδισµό µε τον κατάλληλο ραδιοσηµασµένο 

ανιχνευτή. 

 
 

 
Εικόνα 6. Σχηµατική αναπαράσταση της συσκευής, που χρησιµοποιείται στην ανάλυση  κατά 

Southern. Η µεταφορά του ηλεκτροφορηµένου DNA γίνεται από κάτω (πηκτή) προς τα επάνω 

(µεµβράνη) µέσω διαπίδυσης. 

10x διαλύµατος SSC 

χαρτιά Whatmmann (10x SSC)   

Πηκτή προς µεταφορά  

Μεµβράνη αποτύπωσης 

3 χαρτιά Whatmann (2x SSC) 

Στεγνό διηθητικό χαρτί 
Τα “πηγαδάκια”,στα οποία 
έγινε ηλεκτροφόρηση των 

δειγµάτων  
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2.4.3 Υβριδοποίηση  
 

Η υβριδοποίηση της µεµβράνης ακολουθεί τη διαδικασία της 

προϋβριδοποίησης. Η προυβριδοποίηση της µεµβράνης είναι το στάδιο εκείνο όπου 

καταστέλλεται η µη-εξειδικευµένη πρόσδεση του ραδιοσηµασµένου µορίου. Η 

προϋβριδοποίηση γίνεται στους 65οC για περίπου 1,5h υπό ανάδευση. ∆ηλαδή, η 

µεµβράνη τοποθετείται µέσα στον κύλινδρο υβριδοποίησης µε το κατάλληλο 

διάλυµα. Το διάλυµα περιλαµβάνει tRNA το οποίο θα αποτρέψει την µη-ειδική 

πρόσδεση του σηµασµένου µορίου και Denhards, που επίσης χρησιµοποιείται για τον 

ίδιο λόγο, ακόµη περιέχει και διάφορα άλατα που θα δηµιουργήσουν το κατάλληλο 

περιβάλλον για την υβριδοποίηση του σηµασµένου ανιχνευτή µε το συµπληρωµατικό 

µόριο πάνω στη µεµβράνη. Το διάλυµα προϋβριδισµού (τελικός όγκος 20ml) 

αποτελείται από 2,5x SSC [(20x) 3M NaCl, 0,3M sodium citrate, pH=7.0 µε NaOH], 

0.5% SDS (10%), 0,625x Denhards [(50x) 10% φικόλη, 10% BSA, 10% PVP] και  

0,1mgr/ml tRNA (10mgr/ml) 

Μετά την προϋβριδοποίηση, προστίθεται στο ίδιο διάλυµα (ο όγκος µειώνεται 

σε 10ml) ο ανιχνευτής (ραδιασηµασµένος, περιγράφεται παρακάτω), όπου παραµένει 

στη µεµβράνη, κάτω από τις ίδιες συνθήκες µε την προϋβριδοποίηση για περίπου 

12h. Ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύµατος υβριδοποίησης και πλύσιµο τις 

µεµβράνης 2x15min σε διάλυµα 2xSSC και 0,2%SDS. Το παραπάνω διάλυµα 

διευκολύνει την αποµάκρυνση των µη-δεσµευµένων ραδιενεργών µορίων από τη 

µεµβράνη. Τέλος η µεµβράνη πλαστικοποιείται, προκειµένου να διατηρηθεί υγρή και 

τοποθετείται σε µεταλλική θήκη (κασέτα) για έκθεση. Στην κασέτα πάνω από τη 

µεµβράνη τοποθετείται κατάλληλο φιλµ και ολόκληρη η συσκευή παραµένει για όσο 

διάστηµα χρειαστεί (σε αυτή τη περίπτωση 5-7 ηµέρες) στους –80οC. 

 

2.5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑ∆ΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ IN VITRO 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 

Σε αρκετές µοριακές τεχνικές, όπως Southern, Northern blot ανάλυση, είναι 

απαραίτητη η χρησιµοποίηση ραδιοσηµασµένων µορίων. Τα ραδιοσηµασµένα µόρια 

µπορεί να είναι είτε RNA ή DNA. Σε αυτή την εργασία χρησιµοποιήθηκαν και τα δυο 

είδη ραδιοσηµασµένων µορίων, τα οποία προήλθαν από in vitro αντιγραφή 
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(ραδιοσηµασµενο DNA) και in vitro µεταγραφή (ραδιοσηµασµένο RNA) 

κατάλληλου µορίου DNA (template). Για την in vitro µεταγραφή χρησιµοποιήθηκε ο 

πλασµιδιακός φορέας pT3T7, που έφερε κλωνοποιηµένο το τµήµα του γονιδίου CP σε 

θετικό προσανατολισµό (sense). Το παραπάνω πλασµίδιο χρησιµοποιήθηκε για την 

παρασκευή ανιχνευτή µετά από πέψη µε το ένζυµο EcoRI. Η πέψη µε το ένζυµο 

EcoRI αφήνει ελεύθερο τον υποκινητή της Τ3 πολυµεράσης για να ξεκινήσει η 

µεταγραφή του κλωνοποιηµένου τµήµατος του γονιδίου της καψιδιακής πρωτεΐνης, 

µεγέθους 0.65Kb (Εικ.7) 

   

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 7. Σχηµατική απεικόνιση της in vitro µεταγραφής. Το κλωνοποιηµένο γονίδιο CP του 

ιού Y έχει µέγεθος 0.65Kb και κατεύθυνση κλωνοποίησης από αριστερά προς δεξιά. Το 

γονίδιο είναι κλωνοποιηµένο στον πλασµιδιακό φορέα pT3T7. 1: υποκινητής Τ3, 2: Τ3 

πολυµεράση. Στο νέο-συντιθέµενο µόριο ενσωµατώνεται και τo σηµασµένo 32P-UTP. 

     

Ως µήτρα για τη µεταγραφή χρησιµοποιήθηκε 1 µgr περίπου από το 

παραπάνω φορέα, σε γραµµική µορφή.  Η αντίδραση της in vitro µεταγραφής 

πραγµατοποιείται στους 37οC και διαρκεί 1,5h. Η αντίδραση περιλαµβάνει τα 

παρακάτω υλικά: Ρυθµιστικό διάλυµα µεταγραφής (RNA pol buffer, NEB), 10 units 

αναστολέα RNAσών, µείγµα ριβονουκλεοτιδίων τελικής συγκέντρωσης 1mM για 

rATP, rGTP, rCTP και 10µM για το rUTP, 10Units T3 RNA πολυµεράση, και [α - 32 

P]UTP ενεργότητας 200µCi  (  ) 

 

Η αντίδραση πραγµατοποιείται σε τελικό όγκο 0,02 ml. Περίπου 15 min πριν 

το τέλος της αντίδρασης προστίθεται µικρή ποσότητα DNάσης προκειµένου να 

διασπαστεί το DNA που χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα για την µεταγραφή. Ακολουθεί 

καθαρισµός και εκχύλιση µε ίσο όγκο ουδέτερης φαινόλης, αφού πρώτα ο όγκος 

αυξηθεί µε αποστειρωµένο νερό στα 0,1 ml. 

3’ 

PVY - 0.65Kb 

1 

2 

EcoRI 

* *
* Ενσωµάτωση 

ραδιοσηµασµένω 
νουκλεοτιδίου  
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 Η αποµόνωση των ακέραιων µεταγραφόµενων τµηµάτων πραγµατοποιείται µε 

στήλη χρωµατογραφίας διήθησης. Η στήλη παρασκευάζεται σε αποστειρωµένες 

υάλινες πιπέτες Pasteur, που φράζονται στο κάτω άκρο µε υαλόνηµα. Μέσα στη 

στήλη προστίθονται σφαιρίδια αγαρόζης (Bio-gel  A-0.5gel, BIORAD). Τα 

σφαιρίδια αγαρόζης πακετάρονται µέσα στη στήλη και µε αυτό τον τρόπο τα µεγάλα 

µόρια διέρχονται µεταξύ των σφαιριδίων, όποτε και είναι τα πρώτα που 

αποµακρύνονται από τη στήλη, ενώ µικρότερα µορια, διανύουν µεγαλύτερη 

απόσταση, καθώς περνάνε µέσα από τα σφαιρίδια, και εξέρχονται προς το τέλος. Η 

στήλη, αρχικά, εξισορροπείται µε 5ml διαλύµατος 1xTE (10mM Tris-HCl pH=8.0 και 

1mM EDTA). 

Μετά την εξισορρόπηση της στήλης προστίθεται στο πάνω µέρος της το 

µείγµα αντίδρασης µεταγραφής (0,01 ml). Παράλληλα προστίθεται και 0,4 ml από 

1xTE. Το κλάσµα συλλέγεται σε αποστειρωµένο eppendorf, η στήλη µετακινείται στο 

επόµενο eppendorf και προστίθονται 0,01 ml διαλύµατος 1xTE. Το κλάσµα 

συλλέγεται σε αποστειρωµένο eppendorf, η στήλη µετακινείται στο επόµενο 

eppendorf και προστίθονται 0,01 ml διαλύµατος 1xTE. Η ίδια διαδικασία 

επαναλαµβάνεται µέχρι να συλλεχθούν 10 σωληνάκια. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στα 

αρχικά κλάσµατα (κυρίως στο 4ο-7ο κλάσµα) θα πρέπει να υπάρχει το συνθετικό 

µόριο RNA σε καθαρή µορφή. Η ενεργότητα του ανιχνευτή µετράται σε µετρητή 

σπινθηρισµού και εκφράζεται σε cpm/µlt. Ο ραδιοσηµασµένος ανιχνευτής είναι 

έτοιµος να χρησιµοποιηθεί για υβριδισµό αλλά µπορεί να παραµείνει για µικρό 

διάστηµα (2-3 ηµέρες) σε θερµοκρασία –20οC. Για την υβριδοποίηση 

χρησιµοποιούνται 5x105- 106 cpm/ml διαλύµατος υβριδοποίησης. 

 

2.6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑ∆ΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΣΩ IN VITRO 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 

 

Η σύνθεση του ραδιενεργού ανιχνευτή (probe), έγινε µε την πολυµεριστική 

δράση του τµήµατος Klenow της DNA πολυµεράσης Ι. Ως µήτρα αντιγραφής 

(template), χρησιµοποιήθηκε το τµήµα των 0.65Κb του κλωνοποιηµένου γονιδίου της 

καψιδιακής πρωτεΐνης του ιού PVY, όπως αυτό αποµονώθηκε από το φορέα pT3T7, 

ύστερα από διπλή πέψη µε τα ένζυµα περιορισµού EcoRI και BamHI. Τα προϊόντα 

της πέψης ηλεκτροφορήθηκαν σε 1.5% πηκτή αγαρόζης και η ζώνη µεγέθους 0.65Kb 

ανακτήθηκε µε τη διαδικασία του Geneclean (ΒΙΟ101), έτσι όπως περιγράφεται από 
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την κατασκευάστρια εταιρία. Για την αντιγραφή χρησιµοποιήθηκαν “εκκινητές” 

(primers) τυχαίων όκτα-νουκλεοτιδίων, ενώ για τη ραδιοσήµανση χρησιµοποιήθηκε 

[γ-32P]CTP. Η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 37οC, για 30 min και το µείγµα 

περιλαµβάνει 10µM dATP, 10µM dGTP, 10µM dTTT, 10x διαλύµατος τυχαίων 

εκκινητών, 100ngr DNA (template), 40Units ενζύµου Klenow και 10 mCi/ml [γ-32P] 

CTP (  ) 

Η αντίδραση πραγµατοποιείται σε τελικό όγκο 0.045 ml, στους 37οC, για 30 

min. Όταν η αντίδραση ολοκληρώνεται προστίθεται 0.005 ml διαλύµατος 

τερµατισµού. Ο όγκος της αντίδρασης αυξάνεται στα 0.1 ml και ο ανιχνευτής είναι 

έτοιµος να αποµονωθεί από τα υπόλοιπα συστατικά της αντίδρασης. Η παραλαβή του 

ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή γίνεται σε κολώνα (περιέχει κόκκους σεφαρόζης), η 

οποία αρχικά εξισορροπείται και στη συνέχεια προστίθεται το µείγµα της αντίδρασης 

και ο ανιχνευτής παραλαµβάνεται µε σύντοµη φυγοκέντρηση (5 min).            

 

2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ NORTHER 

 
2.7.1 Ανίχνευση µεταγραφόµενου διαγονιδίου 
  

Περίπου 8-10 µgr συνολικού RNA (total RNA), που αποµονώθηκε από ΓΤΦ 

πατάτας, χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση του µεταγραφόµενου διαγονιδίου. Τα 

δείγµατα ηλεκτροφορήθηκαν σε αποδιατακτική (φορµαλδεύδη) πηκτή αγαρόζης 1%. 

Η αποδιατακτική πηκτή αποτελείται από 1x ΜΟΡS, pH =7.0, 1.6% (w/w) 

φορµαλδεύδη και 1% (w/w) αγαρόζη. Ο όγκος της αντίδρασης συµπληρώνεται µε 

αποστειρωµένο νερό (συνήθως ο όγκος πηκτής είναι 0.1ml)   

Τα ηλεκταροφορούµενα δείγµατα αναµειγνύονται µε ίσο όγκο διαλύµατος 

φόρτωσης και θερµαίνονται στους 65ºC για 5 min. Στη συνέχεια µεταφέρονται στους 

4οC όπου παραµένουν για 5 min. Η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιείται σε σταθερή 

τάση 100V και διαρκεί περίπου 4-5h (µέχρι η χρωστική, διάλυµα φόρτωσης, να 

φτάσει στο ¾ της πηκτής. Το διάλυµα φόρτωσης (loading buffer) αποτελείται από 1x 

MOPS, pH=7.0, 50% Formamide deionized, 8% φορµαλφεύδη και 0.02% µπλε της 

βρωµοφαινόλης (BPB) 

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης η πηκτή υπόκειται χρώση 

βρωµιούχου αιθιδίου (0.003ml/σε 0.1ml H2O), για 5 min, προκειµένου να ελεγχθεί η 

ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων. Η αποµάκρυνση του βρωµιούχου αιθιδίου 
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επιτυγχάνεται µε πλύσιµο της πηκτής σε αποστειρωµένο νερό, 2 x 30 min. Για τη 

µεταφορά του RNA σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης εφαρµόστηκε η διαδικασία, που 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.2. Σε αυτή τη περίπτωση η µεµβράνη 

υβριδοποιήθηκε µε DNA ραδιοσηµασµένο ανιχνευτή, ο οποίος περιγράφεται στην 

παράγραφο 2.6. 

 

2.7.2 Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαµίδης για την 

ανίχνευση siRNA 

 

Τα RNA, που αποµονώνονται από το φυτικό υλικό, ηλεκτροφορούνται σε 

αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµίδης, για την ανίχνευση siRNA. Το πήκτωµα 

περιέχει ουρία η οποία έχει την ιδιότητα να αποδιατάσει δίκλωνες µορφές RNA. 

Επίσης φέρει 12% ακρυλαµίδη, συγκέντρωση που είναι κατάλληλη για το 

σχηµατισµό µικρών πόρων και τον καλό διαχωρισµό µικρών µορίων RNA µήκους 

23-25 νουκλεοτιδίων. Η ακρυλαµίδη που χρησιµοποιείται είναι µείγµα µόνο και δις-

ακρυλαµίδη σε αναλογία 38:2 αντίστοιχα. Η δις-ακρυλαµίδη βοηθά τον πολυµερισµό 

των µορίων της µόνο-ακρυλαµίδης που αποτελούν το πλέγµα του πηκτώµατος. Το 

APS και το TEMED που χρησιµοποιούνται για να φτιαχτεί το πήκτωµα οδηγούν στον 

πολυµερισµό της ακρυλαµίδης καθώς δηµιουργούν ενεργές ρίζες (radical) που 

ξεκινούν τη διαδικασία πολυµερισµού. Το αποδιατακτικό πήκτωµα αποτελείται από 

17 ml του µείγµατος πολυακρυλαµίδης (12%), 15 ml αποστειρωµένου Η2Ο, 25,22 gr, 

ουρία (25,22 w/w), 6 ml TBE (0.3x), 0.05 ml N’N’N’N’-tetramethylethylen-diamin 

(TEMED) και 0.25 ml ammonium per sulfate (APS) 10%   

Ο πολυµερισµός της ακρυλαµίδης επιτυγχάνεται µεταξύ δυο ορθογωνίων 

υάλινων πλακών πάχους 2 mm και στο πάνω µέρος πριν το πολυµερισµό 

τοποθετείται “χτένι” κατάλληλου πάχους και θέσεων, το οποίο σχηµατίζει τα 

“πηγαδάκια” όπου θα φορτωθούν τα δείγµατα. Το πήκτωµα προθερµαίνεται µε 

ηλεκτροφόρηση, χωρίς δείγµατα, σε διάλυµα TBE (0,5x) στα 45-50mA µέχρι η 

θερµοκρασία να φτάσει στους 50οC. Η θέρµανση εξασφαλίζει την διατήρηση των 

δειγµάτων σε µονόκλωνη µορφή. Η οµοιόµορφη κατανοµή της θερµοκρασίας 

επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση µεταλλικής πλάκας πάνω στη συσκευή. 

Tα δείγµατα RNA που θα ηλεκτροφορηθούν, αρχικά, φωτοµετρούνται στα 

260 nm (φάσµα απορρόφησης νουκλεοτιδίων) και 25-30 µgr από κάθε δείγµα 

χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση siRNA. Πριν την ηλεκτροφόρηση προστίθεται 
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ίσος όγκος διαλύµατος φόρτωσης (loading buffer), και ακολουθεί θέρµανση στους 

75οC για 5min και σύντοµη ψύξη στους 0οC. Το loading buffer αποτελείται από 95% 

φορµαµίδη, 1mM EDTA pH=8.0, 0.1% κυανού της βρωµοφαινόλης και 0.1% κυανού 

του ξυλενίου 

Τα πηγαδάκια της πηκτής ξεπλύνονται από την ουρία και τοποθετούνται τα 

δείγµατα. Η συνθήκες ηλεκτροφόρησης είναι 45mA σταθερή ένταση ρεύµατος, 

(800V) τάση και θερµοκρασία κυµαινόµενη µεταξύ 50-55οC. Η ηλεκτροφόρηση 

σταµατά όταν τα δείγµατα φτάσουν 5cm πριν το τέλος του πηκτώµατος.  

Σε αυτή την περίπτωση η αποτύπωση των µορίων, δηλαδή η µεταφορά των 

νουκλεϊκών οξέων από την πηκτή στη µεµβράνη, γίνεται µέσω ηλεκτρικού πεδίου και 

βασίζεται στην κίνηση των µορίων από τον αρνητικό προς το θετικό πόλο. Έτσι το 

πήκτωµα που µόλις ηλεκτροφορήθηκε µεταφέρεται στη συσκευή αποτύπωσης. Η 

διάταξη περιλαµβάνει δυο πλαστικές πλάκες που φέρουν δυο σφουγγάρια. Πάνω στο 

πρώτο σφουγγάρι τοποθετούνται 3 χαρτιά Whatmann, βρεγµένα µε TBE 0.5x, 

αµέσως µετά η πηκτή και από πάνω nylon µεµβράνη, Nytran. Για καλύτερη 

µεταφορά και αποτύπωση η µεµβράνη πρέπει να εφάπτεται χωρίς την παρεµβολή 

φυσαλίδων µε την πηκτή. Πάνω από τη µεµβράνη τοποθετούνται άλλα τρία βρεγµένα 

χαρτιά Whatmann και το δεύτερο σφουγγάρι. Η διάταξη µεταφέρεται στη συσκευή 

αποτύπωσης, όπου τοποθετείται µε τέτοιο τρόπο ώστε η πηκτή να βρίσκεται προς τον 

αρνητικό πόλο. Η µεταφορά των µορίων, από την πηκτή στη µεµβράνη, γίνεται σε 

σταθερή ένταση ρεύµατος 40mA, και τάση περίπου στα 10V, για χρονικό διάστηµα 

πάνω από 12h. Η υβριδοποίηση της µεµβράνης γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο που 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.5.    

 

2.8 ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ 

 

 Για τις µολύνσεις επιλεγµένων διαγονιδιακών φυτών χρησιµοποιήθηκαν 

τέσσερις διαφορετικοί τύποι (isolates) του ιού Y, οι οποίοι φέρουν την ονοµασία 

PVY4, PVYο, PVYN και PVYNTN. Να σηµειωθεί ότι οι δυο τελευταίοι τύποι του ιού 

έφεραν στο µόλυσµα παράλληλα και τον ιό PVX (Potato Virus X, γένος Potexvirus). 

Όλα τα µολύσµατα συντηρήθηκαν σε καπνό. Οι µολύνσεις έγιναν σε ρυθµιστικό 

διάλυµα φωσφορικών (NaH2PO4 και Na2HPO4, µείγµα δισόξινου και µονόξινου 

φωσφορικού νατρίου αντίστοιχα), pH=7.5. Περίπου 1 gr µολυσµένου ιστού 

επαναδιαλύεται σε 10ml φωσφορικού διαλύµατος. Από το εκχύλισµα 
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χρησιµοποιήθηκε 0.05 ml για τη µηχανική µόλυνση (inoculation) ενός φύλλου, στο 

οποίο πριν έχουν προστεθεί κόκκοι κρυσταλλικού καρµπορούντουµ (SiC) (βοηθά 

στον τραυµατισµό των επιδερµικών κυττάρων). Η µηχανική µόλυνση γίνεται σε δυο 

φύλλα ανά νεαρό φυτό. Ο έλεγχος της µολυσµατικότητας του ιού πραγµατοποιείται 

µετά από 15-30 ηµέρες. Αυτό το χρονικό διάστηµα είναι αρκετό ώστε να 

ολοκληρωθεί ο βιολογικός κύκλος του ιού.              

 

2.9 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ 

 

 Μελέτες έχουν δείξει ότι τα φυτά µπορούν να προσβληθούν από διάφορους 

ιούς και να εµφανίζουν την ίδια συµπτωµατολογία. Η επαρκή ανίχνευση και ο 

έλεγχος της µετάδοσης του ιού επιβάλλει την χρησιµοποίηση ευαίσθητων µεθόδων. 

Σε αυτή την εργασία για την ανίχνευση και την εκτίµηση της πολλαπλασιαστικής 

ικανότητας του ιού χρησιµοποιήθηκαν δυο µέθοδοι εξίσου αξιόπιστες και ευαίσθητες. 

Οι δυο µέθοδοι περιγράφονται παρακάτω 

    

2.9.1 Αποτύπωµα φυλλικού ιστού (Tissue print) 

 
 Το φυλλικό αποτύπωµα (tissue print) είναι η τεχνική, που πρώτη φορά έχει 

περιγραφεί από τους Cassab και Varner (1987) και χρησιµοποιείται για την ανίχνευση   

ιών σε µολυσµένα φυτά. Η τεχνική περιλαµβάνει δυο στάδια, τη µεταφορά των 

νουκλεϊκών οξέων σε µεµβράνη και στη συνέχεια την υβριδοποίηση της µεµβράνης.  

Αρχικά, τα ΓΤΦ πατάτας µολύνθηκαν µε τον ιό PVY και στη συνέχεια, από τα φυτά 

αυτά αποκόπηκαν φύλλα (σχετικά νεαρής ηλικίας και 15-20 ηµέρες µετά τη 

µόλυνση) και αποτυπώθηκαν σε µεµβράνη Nytran, µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το 

κάτω µέρος του φύλλου να βλέπει τη µεµβράνη. Με αυτό τον τρόπο γίνεται έκχυση 

των ιοσωµατίων του ιού και επειδή η µεµβράνη εµφανίζει υψηλή συγγένεια µε τα 

νουκλεικά οξέα, τα τελευταία προσδένονται πάνω στη µεµβράνη µετά την έκχυση 

τους από το φύλλο. Να σηµειωθεί ότι µετά τη συλλογή τα δείγµατα τοποθετούνται 

στον πάγο και λίγο πριν την αποτύπωση στη µεµβράνη µεταφέρονται σε υγρό άζωτο, 

περίπου για 30 sec. Μετά την αποτύπωση η µεµβράνη αφήνεται να στεγνώσει και 

στην συνέχεια τα δείγµατα µονιµοποιούνται µε την έκθεση της µεµβράνης σε UV 

ακτινοβολία (120 mJoules). Για την ανίχνευση του ιού ακολουθείται η διαδικασία 

προυβριδοποίησης και υβριδοποίησης (όπως περιγράφηκε παραπάνω), σε 
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θερµοκρασία 65οC. Σε αυτή τη περίπτωση το διάλυµα προυβριδοποίησης και 

υβριδοποίησης περιέχει 50% φορµαµίδη (πιο αυστηρές συνθήκες) αντί νερού. Για την 

υβριδοποίηση χρησιµοποιήθηκε αρνητικής πολικότητας (-) RNA ραδιοσηµασµένος 

ανιχνευτής. Ως µήτρα για την in vitro µεταγραφή του ανιχνευτή χρησιµοποιήθηκε ο 

πλασµιδιακός φορέας που περιγράφεται στη Εικόνα 6. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε ο 

ίδιος πλασµιδιακός φορέας στον οποίο είχε κλωνοποιηθεί τµήµα του γονιδίου NIb  

 

2.9.2 ELISA - Μέθοδος ανίχνευσης ιοσωµατίων σε φυτικό εκχύλισµα φύλλου  

 

Με την ELISA µπορεί να γίνει ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση ενός ιού που 

µπορεί να υπάρχει στο εξεταζόµενο φυτό (Clark and Adams, 1977). Η τεχνική 

χρησιµοποιήθηκε σε ΓΤΦ πατάτας. Η µέθοδος της ELISA που χρησιµοποιήθηκε είναι 

εκείνη του διπλού αντισώµατος [double antibody sandwich (DAS) ELISA]. Για την 

ELISA χρησιµοποιούνται κατάλληλες πλάκες που φέρουν 96 (12x8) πηγάδια  µε 

επίπεδο πυθµένα (Εικ.8). 

Η µέθοδος ξεκινά µε τη µονιµοποίηση του πρώτου αντισώµατος, το οποίο 

είναι πολυκλωνικό αλλά και µονοκλωνικό IgG anti-PVY, στο κάτω (στερεό) µέρος 

του πηγαδιού. Το αντίσωµα (BIOREBA) αραιώνεται σε διάλυµα πρόσδεσης (coating 

buffer) 1:200 v/v. Σε κάθε πηγαδάκι προστίθεται 0,2ml από το διάλυµα αυτό. Η 

πλάκα τοποθετείται για επώαση για 4h στους 37οC. Το διάλυµα πρόσδεσης 

αποτελείται από 1,59gr/lt Na2CO3 και 2,93gr/lt NaHCO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 8. Στο σχήµα απεικονίζεται η πλάκα στην οποία πραγµατοποιείται η µέθοδος της 

DAS ELISA. Η αρίθµηση των πηγαδιών βοηθά τον προσδιορισµό των δειγµάτων πάνω στη 

πλάκα. 
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Με το πέρας των 4 ωρών τα πηγαδάκια ξεπλένονται 3-4 φορές µε διάλυµα 

πλύσης (wash buffer). Στη συνέχεια στα πηγαδάκια µπορεί να προστεθεί το 

εξεταζόµενο φυτικό υλικό. Συγκεκριµένα συλλέγονται τέσσερις φυλλικοί δίσκοι από 

διαφορετικά φύλλα του ίδιου φυτού. Το υλικό οµογενοποιείται σε υγρό άζωτο και 

στη σκόνη που σχηµατίζεται προστίθεται 1 ml  (αραίωση 1/10w/w) διαλύµατος 

εκχύλισης (extraction buffer). Τα δείγµατα φυγοκεντρούνται στις 12.000 rpm για 15 

min. Από το υπερκείµενο προστίθονται 0,2 ml σε κάθε πηγαδάκι. Η πλάκα αφήνεται 

για επώαση στους 4οC για περισσότερο από 12h. Το PBS αποτελείται από 0.8% 

NaCl, 0.115% Na2HPO4, 0.02% KCl και 0.02% KH2PO4. Το διάλυµα πλύσης 

αποτελείται από 1000 ml PBS και 0.5ml Tween 20. Το διάλυµα εκχύλισης 

αποτελείται από 1000 ml PBS, 0.5 ml Tween 20 και 2% πολυβυνίλ-πυρολιδόνη 

(PVP)  MB =24000 

Ακολουθεί πλύσιµο της πλάκας όπως και στη πρώτη περίπτωση. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι σε αυτό το σηµείο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι υπάρχει 

κίνδυνος ανάµιξης των δειγµάτων πράγµα που θα οδηγήσει σε λανθασµένα 

αποτελέσµατα. Μετά το στάδιο του πλυσίµατος προστίθεται [(αφού πριν αραιωθεί σε 

συζευγµένο διάλυµα (conjugate buffer)] στα πηγαδάκια το δεύτερο αντίσωµα, το 

οποίο είναι  IgG anti-PVY συζευγµένο µε το ένζυµο της αλκαλικής φωσφατάσης. Η 

πλάκα αφήνεται για 5h στους 37οC. Το conjugate buffer αποτελείται από 97 ml/lt 

διεθανολαµίνη  και για την διόρθωση του pH στο 9.8 χρησιµοποιείται HCl. 

  Ακολουθεί προσθήκη υποστρώµατος για το ένζυµο της αλκαλικής 

φωσφατάσης. Το υπόστρωµα είναι p-φωσφορικό p-νιτροφαινύλιο συγκέντρωσης 

1mgr/ml, το οποίο προστίθεται σε διάλυµα υποστρώµατος ( substrate buffer). Από 

αυτό το διάλυµα χρησιµοποιείται 0,2 ml για κάθε πηγαδάκι, αφού ολοκληρωθεί η 

πλύση όπως, και στα προηγούµενα στάδια. Η πλάκα αφήνεται περίπου 30 min σε 

θερµοκρασία δωµατίου και σε σκοτεινό µέρος προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 

αντίδραση της αλκαλικής φωσφατάσης. Κατά την αντίδραση του υποστρώµατος µε 

το ένζυµο παράγεται χρώµα και έτσι µπορεί να γίνει µια πρώτη πρόβλεψη για το ποια 

φυτά είναι µολυσµένα. Η αντίδραση του ενζύµου σταµατά µε την προσθήκη 0,05ml 

NaΟΗ 3M. Η ποσότητα του χρωµοφόρου, που σχηµατίζεται, φωτοµετρείται στα 

405nm, σε συσκευή ανάγνωσης ELISA κατάλληλου φίλτρου (ELISA reader, 

DigiScan Microplate Reader, ASYS Hitech GmBH). 
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2.10 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

 

   Α                                                                                     Β     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 9. Απεικόνιση των µαρτύρων µεγέθους, που έχουν χρησιµοποιηθεί. Α (αριστερά): 
πλασµίδιο pBR322, κοµµένο µε το ένζυµο Hinf I, δεξιά:  γονιδίωµα του λ φάγου κοµµένο µε το 

περιοριστικό ένζυµο BstE II. Τα µεγέθη είναι εκφρασµένα σε Kb. Β: ραδιοσηµασµένα µεγέθη 

DNA. Να σηµειωθεί σε αυτή την εικόνα οι µάρτυρες µεγέθους δεν αποτελούν πραγµατικά 

δείγµατα, εκτός από την περίπτωση του BstE II.         
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 
 
3.1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ 

 
3.1.1 Ποσοστό αναγεννησιµότητας µεταξύ των τριών µετασχηµατισµών 
 

 Τα τρία πειράµατα, που πραγµατοποιήθηκαν για το µετασχηµατισµό φυτών 

πατάτας (“Spunta”cv.), δεν είχαν τον ίδιο βαθµό επιτυχίας, όσον αφορά την 

αναγεννησιµότητα φυτών. Συγκεκριµένα, ο 1ος µετασχηµατισµός δεν έδωσε καθόλου 

αναγέννηση και τα έκφυτα νεκρώθηκαν στο στάδιο του µέσου καλλογένεσης (LSR1). 

Ο 2ος µετασχηµατισµός, παρότι έδωσε αναγέννηση σε µικρό ποσοστό (περίπου 20%), 

καθυστέρησε στο στάδιο σχηµατισµού κάλλου. Αντίθετα, ο 3ος µετασχηµατισµός 

έδωσε σχεδόν 100% αναγέννηση και σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστηµα άρχισε 

να γίνεται εµφανής η ανάπτυξη του κάλλου. (Πιν.3).  

Οι διαφορές στην ικανότητα αναγέννησης, µεταξύ των τριών πειραµάτων, 

αρχικά, οφείλονται στη χρησιµοποίηση διαφορετικών µέσων αναγέννησης (2 

διαφορετικά πρωτόκολλα). Η έλλειψη ζεατίνης στο µέσο καλλογένεσης του 1ου 

µετασχηµατισµού ίσως να επιβράδυνε και τελικά ανάστειλε το σχηµατισµό του 

κάλλου, µε αποτέλεσµα τη νέκρωση των εκφύτων µετά από δίµηνη παραµονή στο 

µέσο καλλογένεσης. Η ποικιλία της πατάτας σε συνδυασµό µε το µέσο καλλογένεσης 

πιθανόν να είναι σηµαντική αιτία της αδυναµίας αναγέννησης του 1ου 

µετασχηµατισµού. Επιπλέον παράγοντες, που επέδρασαν αρνητικά στην επιτυχή 

αναγέννηση µπορεί να συγκαταλέγονται στο ότι τα έκφυτα δεν ξεπλύθηκαν µε 

σεφοταξίµη αλλα και ότι το αγροβακτήριο αναπτύχθηκε στους 300C (Κεφάλαιο 2, 

Πιν.1.).  

Όσον αφορά τη διαφορά αναγέννησης µεταξύ 2ου και 3ου µετασχηµατισµού 

µπορεί να είναι αποτέλεσµα εποχής ή χρησιµοποίησης καλύτερου αρχικού φυτικού 

υλικού. Φαίνεται επίσης ότι η παραµονή των µεταµορφωµένων εκφύτων σε υγρό 

θρεπτικό µέσο που περιείχε σεφοταξίµη αποτελεί κρίσιµο σηµείο αυτού του 

πρωτοκόλλου (Κεφάλαιο 2, Πιν.1.). Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα 

µεταµορφωµένα έκφυτα του 2ου µετασχηµατισµού µολύνθηκαν από υπερβολική 

ανάπτυξη του αγροβακτηρίου. Τα λίγα έκφυτα, που επέζησαν από το 2o 
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µετασχηµατισµό ξεπλύθηκαν σε µέσο MS0 µε σεφοταξίµη. Να σηµειωθεί ότι τα 

αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν προέρχονται από τη µελέτη µεταµορφωµένων 

φυτών του 3ου µετασχηµατισµού. 
Πίνακας 3. Χρόνος παραµονής των εκφύτων σε καθένα από τα µέσα ανάπτυξης, CIM, SIM 

και RIM. Η µεταφορά στο θερµοκήπιο έγινε αφού τα φυτά είχαν αναπτύξει δυνατό ριζικό 

σύστηµα. 

 

Θρεπτικά Μέσα Ανάπτυξης 

CIM  
(µέσο καλλογένεσης) 

SIM  
(µέσο βλαστογένεσης) 

RIM  
(µέσο ριζογένεσης) 

Χρόνος παραµονής 

εκφύτων σε κάθε 

Θ.Μ.Α.  

(σε εβδοµάδες) 
∼5-6 ∼10-11 ∼3-4 

     

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, ο συνολικός χρόνος ανάπτυξης των 

µεταµορφωµένων φυτών πατάτας διήρκησε περίπου 6-7 µήνες. Επίσης ο χρόνος 

παραµονής των εκφύτων στο µέσο βλαστογένεσης είναι περίπου διπλάσιος σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα µέσα. Παρότι το µεγάλο χρονικό διάστηµα των εκφύτων στα 

θρεπτικά µέσα, δεν παρατηρήθηκε σε καµία περίπτωση σωµατοκλωνική 

παραλλακτικότητα, τέτοιας µορφής που να έφερε φαινότυπο. Τα έκφυτα διατηρούσαν 

το πράσινο χρώµα σε όλα τα µέσα ανάπτυξης (Εικ. 10, 11, 12) 

     Α                                                                  Β                                                                        

 
Εικόνα 10. Μετασχηµάτισµένα έκφυτα πατάτας τοποθετηµένα σε µέσο ανάπτυξης 

σχηµατισµού κάλλου (καλλογένεση, CIM). Ο σχηµατισµός του κάλλου ξεκίνησε περίπου 20 

ηµέρες µετά το µετασχηµατισµό. Α: Έκφυτα τα οποία εµφανίζουν αναγεννησιµότητα σε 

ολόκληρη τη περιφέρεια του αρχικού φυτικού υλικού. Β: Έκφυτο το οποίο εµφανίζει 

αναγεννησιµότητα σε ένα σηµείο του αρχικού φυτικού υλικού.         
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    Α                                                                    Β  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 11. Μετασχηµατισµένα έκφυτα σε µέσο ανάπτυξης βλαστού (βλαστογένηση, SIM). Η 

ανάπτυξη βλαστού ξεκίνησε µετά από 1 µήνα παραµονής στο µέσο SIM. Α: Σε έναν από τα 

τέσσερα µεταµορφωµένα έκφυτα έχει αναπτυχθεί βλαστός. Β: Το έκφυτο βρίσκεται στα 

αρχικά στάδια σχηµατισµού βλαστού. 

 

      Α                                                                    Β      

 

 
 
Εικόνα 12. Μετασχηµατισµένα έκφυτα σε µέσο ανάπτυξης ριζικού συστήµατος (ριζογέννηση, 

RIM). Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος ξεκινούσε µετά από 10 ηµέρες  

παραµονής των εκφύτων στο µέσο RIM. Α: Έκφυτα, τα οποία µόλις µεταφέρθηκαν στο µέσο 

ριζογένεσης. Β: Έκφυτα 10 περίπου ηµέρες σε µέσο ριζογέννησης. Έχει ξεκινήσει ήδη η 

διαδικασία ανάπτυξης ριζικού συστήµατος (βέλος). 
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3.1.2 Γενετικά τροποποιηµένες σειρές  φυτών πατάτας 

 
 Απ’ όλα τα έκφυτα, που αναγεννήθηκαν, επιλέχθηκε να συντηρηθούν 32, τα 

οποία κατά πάσα πιθανότητα αντιπροσωπεύουν διαφορετικό γεγονός 

µετασχηµατισµού. ∆ηλαδή, στο θερµοκήπιο µεταφέρθηκαν και αναπτύχθηκαν 32 

διαφορετικές γενετικά τροποποιηµένες σειρές φυτών. Τα γενετικά τροποποιηµένα 

φυτά φέρουν τη γενική ονοµασία Α και κάθε διαφορετική σειρά υποδηλώνεται µε 

δείκτη (αριθµοί κατ’ αύξοντα σειρά) στο κάτω µέρος του Α. ∆ηλαδή, οι διαφορετικές 

σειρές (different transgenic lines) αναφέρονται ως Α1, Α2, Α3……..Α32 (Πιν.4). 

Επίσης, σε µερικές σειρές φυτών έγινε παραπέρα ταξινόµηση, εξαιτίας της 

υπερβολικής αύξησης του αρχικού κάλλου. Ο κάλλος αυτός στην πορεία των 

µεταφορών διασπάστηκε και έτσι στο κάθενα µικρότερο κοµµάτι δόθηκε η ονοµασία 

a, b, c.. κτλ (Πιν.4.). Π.χ. η σειρά Α3, έχει ταξινοµηθεί σε Α3a, A3b….µέχρι A3g, οι 

οποίες θα αναφέρονται ως υποσειρές (sublines). Αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα, ότι οι 

υποσειρές είναι διαφορετικά γεγονότα µετασχηµατισµού, άρα ούτε και διαφορετικές 

γενετικά µετασχηµατισµένες σειρές. 

 

 

3.2 ΚΑΤΑ SOUTHERN ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ 

 

 Το γενωµικό DNA, που αποµονώθηκε από διάφορες σειρές φυτών πατάτας, 

υποβλήθηκε σε δυο ξεχωριστές πέψεις µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI και HindIII. 

Το πρώτο ένζυµο (EcoRI) αναγνωρίζει µια αλληλουχία εξανουκλεοτιδίων, η οποία 

είναι παρούσα στα άκρα του διαγονιδίου. Έτσι, στην περίπτωση ενσωµάτωσης του 

διαγονιδίου, πέψη µε το ένζυµο EcoRI απελευθερώνει ένα κοµµάτι, µεγέθους 2.5Kb 

(Εικ.13Α). Το ένζυµο HindIII αναγνωρίζει επίσης µια αλληλουχία εξανουκλεοτιδίων, 

η οποία υπάρχει µια φορά µεταξύ θετικής (sense) κατεύθυνσης του διαγονιδίου και 

του υποκινητή CaMV (35S). Πέψη µε το ένζυµο αυτό θα προσδιορίσει ταυτόχρονα 

την ενσωµάτωση του διαγονιδίου και τον αριθµό των αντιγράφων (Εικ.13Β)  
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Πίνακας 4.Ταξινόµηση των µεταµορφωµένων φυτών πατάτας που προέκυψαν από το 3ο 

µετασχηµατισµό. Συνολικά υπάρχουν 32 διαφορετικές φυτικές σειρές, που αρχικά 

θεωρήθηκαν διαφορετικές. Στον πίνακα είναι εµφανής η ταυτότητα της κάθε σειράς και 

επιπλέον ο αριθµός των φυτών της κάθε σειράς. 1, 2 και 3 συνεχόµενοι πίνακες. 

   

∆ιαφορετικές γενετικά µετασχηµατισµένες σειρές 

Υποσειρές  Υποσειρές    1 

Α1a A1b A1c A1d A1e A2 A3a A3b A3c A3d A3e A3f A3g A4 A5 A6 

Αρ.Φυτών 5 2 24 21 2 32 43 23 8 2 8 3 4 5 9 8 

 

∆ιαφορετικές γενετικά µετασχηµατισµένες σειρές 

    Υποσειρές  Υποσειρές    2 

A7 A8 A9 A10 A11a A11b A11c A11d A12 A13a A13b A13c A13d A14 A15 A16 

Αρ.Φυτών 3 22 6 6 14 16 15 10 6 2 3 3 8 15 12 1 

 

∆ιαφορετικές γενετικά µετασχηµατισµένες σειρές 
3 

A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 

Αρ.Φυτών 11 8 11 6 33 17 6 5 12 3 11 6 8 4 7 6 

 

 
Εικόνα 13. Σχηµατική αναπαράσταση του ενσωµατωµένου διαγονιδίου στο φυτικό γένωµα. 

1α και 1β : το τµήµα του CP του ιού Y σε θετική και αρνητική κατεύθυνση, αντίστοιχα, 2: 

αλληλουχία DNA του βακτηριοφάγου λ, 3: υποκινητής 35S του ιού CaMV, 4: αλληλουχία 

G  AATT  C 
C  TT AA G 

G  AATT  C 
C  TT AA G // // 

1α              2                1β 3 4 

Α  AGCT   T 
 T  TCGA   A // //

1α              2                1β 3 4 

       0.65Kb         1.25Kb        0.65Kb

      0.65Kb           1.25Kb        0.65Kb

A 

B 

~//~ ~//~ 

~//~ ~//~
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πολυαδενυλίωσης. Α: Τοποθεσία των αλληλουχιών, που αναγνωρίζονται από το περιοριστικό 

ένζυµο EcoRI. Όπως είναι φανερό από το σχήµα η πέψη οδηγεί σε απελευθέρωση τµήµατος, 

µεγέθους 2.5Kb (1α + 2 + 1β). Β: Τοποθεσία της αλληλουχίας, που αναγνωρίζεται από το 

περιοριστικό ένζυµο HidIII. Η πέψη δεν απελευθερώνει  συγκεκριµένου µεγέθους κοµµάτι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 14. Αυτόραδιογραφία της, κατά Southern, ανάλυσης διαγονιδιακών φυτών πατάτας, 

µετά από 15 ηµέρες έκθεση. Στο πάνω µέρος αναγράφεται η ταυτότητα των εξεταζόµενων 

φυτών. Όπως είναι φανερό, τα ίδια δείγµατα έχουν υποστεί δυο διαφορετικές πέψεις µε τα 

περιοριστικά ένζυµα EcoRI και HindIII. Σε δυο (Α3b και A9) από τις τέσσερις σειρές, που έχουν 

ελεγχθεί µε το ένζυµο EcoRI, το κοµµάτι µεγέθους 2.5Kb είναι παρόν. Ο αριθµός αντιγράφων 

σε αυτές τις σειρές είναι µοναδικός (πέψη µε HindIII). Ο “θόρυβος” (background), είναι 

αποτέλεσµα υπερβολικής έκθεσης της µεµβράνης. ∆εν έχει γίνει ανίχνευση αντίστοιχου 

τµήµατος στο  φυτό άγριος τύπος (wild type, wt). Μ: µάρτυρας µεγέθους λBStEII (βλέπε 

παράγραφο 2.10) 

 M    A3b     A9     A19    A26   wt     A3b   A9    A26    wt 
 -//           EcoRI               //-      -//     HindIII      //- 

3.5 

2.3 
1.9 

1.3 
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Εικόνα 15. Αυτόραδιογραφία 

της, κατά Southern, ανάλυσης 

διαγονιδιακών φυτών πατάτας, 

µετά από 15 ηµέρες έκθεση. Σε 

αυτή τη περίπτωση τα γενωµικά 

DNA υποβλήθηκαν σε πέψη µε 

το ένζυµο EcoRI. Σε τρεις (Α1a, 

A21, A31) από τις οκτώ 

εξεταζόµενες σειρές φυτών το 

κοµµάτι µεγέθους 2.5Kb που 

απελευθερώνεται µε την πέψη 

είναι ανιχνεύσιµο. Το φυτό της 

σειράς Α26, όπως και στην 

παραπάνω εικόνα, εµφανίζει µια 

ζώνη, αλλά όχι σωστού 

µεγέθους. Το γεγονός µπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έγινε ολοκληρωµένη πέψη.    

M: µάρτυρας µεγέθους λBStEII, τα µεγέθη είναι εκφρασµένα σε Kb (βλέπε Παράγραφο 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 16.  Αυτόραδιογραφία της, κατά Southern, ανάλυσης άλλων διαγονιδιακών φυτών 

πατάτας µετά από 6 ηµέρες έκθεση. Μεταξύ των φυτών που εξετάστηκαν τα DNA των Α11b 

και A17 υπέστησαν δυο ξεχωριστές πέψεις µε τα ένζυµα EcoRI και HindIII. Η πέψη µε το 

πρώτο ένζυµο εκτός από την αναµενόµενη ζώνη έδωσε και µια δεύτερη (?) µικρότερου 

   Wt    A5      A11b    A11b      A17      A17        A25      A27     A30 
               1                  2         1         2                   1    

? 
? 

 4.3 

 3.6 

2.3 

 1.9 

 M   wt   A1a  A12 A15  A19 A20  A21  A26  A31 

3.5 

2.3 

1.9 

1.3 
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µεγέθους, που µπορεί να είναι αποτέλεσµα ένθεσης ενός διαγονιδίου µέσα σε ένα δεύτερο. 

Τα ίδια δείγµατα µετά από πέψη µε HindIII φαίνεται να φέρουν δυο αντίγραφα. Το δείγµα της 

σειράς Α27 είναι από το µόνα εξεταζόµενα που εµφανίζει 4 αντίγραφα διαγονιδίου. 1: τα 

δείγµατα έχουν επωαστεί µε το ένζυµο HindIII, 2: τα δείγµατα έχουν επωαστεί µε το ένζυµο 

EcoRI Μ: µάρτυρας µεγέθους λBStEII, τα µεγέθοι είναι εκφρασµένα σε Κβ (βλέπε παράγραφο 

2.10). 

 

 Σε όλες της παραπάνω περιπτώσεις, ο υπολογισµός του µεγέθους των 

τµηµάτων που απελευθερώνονται µε την επίδραση των περιοριστικών ενζύµων, 

υπολογίστηκε µε τη βοήθεια γραµµοσύρτη. Πριν τη µεταφορά των µορίων DNA από 

την πηκτή στη µεµβράνη, η πηκτή φωτογραφήθηκε µε το γραµµοσύρτη και µε βάση 

το ύψος των µεγεθών του µάρτυρα υπολογίστηκε, κυρίως η ζώνη των 2.5 Κb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 17. Αυτόραδιογραφία της, κατά Southern, ανάλυσης άλλων δια-γονιδιακών φυτών 

πατάτας µετά από 6 ηµέρες έκθεση. Τα δείγµατα DNA έχουν επωαστεί µε το ένζυµο HindIII 

και όπως είναι φανερό σε 7 από τα 9 εξεταζόµενα δείγµατα το διαγονίδιο είναι παρόν. Σε ένα 

δείγµα (Α18 πιθανόν και στο Α10) φαίνεται να έχει γίνει δυο φορές η ένθεση του διαγονιδίου. Μ: 

ραδιοσηµασµένος µάρτυρας µεγέθους λBStEII (βλέπε Παράγραφο 2.10). 

 

   A3a   A32  A28  A27 A25  A22  A18  A16  A10  M   

2.3Kb 
1.9Kb 
 
1.3Kb 
1.2Kb 
 
 
0.7Kb 

8.4Kb 
7,2Kb 
6.3Kb 
5.6Kb 
4.8Kb 
4.3Kb 
3.8KB 
3.6Kb 

-//                 HindIII                    //- 
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 Για τον έλεγχο της παρουσίας του διαγονιδίου έχουν ελεγχθεί συνολικά 22 

διαφορετικές σειρές φυτών. Στις 16 από αυτές έγινε ανίχνευση διαγονιδίου. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων η ανίχνευση του σήµατος χρειαζόταν µεγάλο χρονικό 

διάστηµα έκθεσης της µεµβράνης. Το γεγονός µπορεί να εξηγηθεί από δυο λόγους, 

από την µια γιατί υπήρχε ενσωµάτωση ενός µόνου αντιγράφου στο γένωµα της 

πατάτας, και από την άλλη η πατάτα φέρει µεγάλο γένωµα (τετραπλοειδές), πράγµα 

που δυσκολέυει την ανίχνευση τµήµατος, µεγέθους 2.5Κβ. Η παρουσία ενός µόνο 

διαγονιδίου δεν µειώνει την ικανότητα εµφάνισης ανθεκτικότητας στις αντίστοιχες 

σειρές φυτών εξαιτίας της δοµής του διαγονιδίου, το οποίο αρκεί µια φορά να 

ενσωµατωθεί για να επιφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα.  Η διαγονιδιακή σειρά A27 

ελέγχθηκε σε δυο διαφορετικά πειράµατα για την παρουσία διαγονιδίου, όπου την 

πρώτη φορά δεν εµφάνισε σήµα, ενώ τη δεύτερη φάνηκε να φέρει 5 φορές 

ενσωµατωµένο το διαγονίδιο. Η διαφορά αυτή µπορεί να οφείλεται στην ποιοτική και 

ποσοτική σύσταση του ελεγχόµενου DNA ή στο ενδεχόµενο ότι το ένα φυτό να µην 

έχει µετασχηµατιστεί, δηλαδή τα δυο φυτά να µην είναι κλώνοι. Για την 

υβριδοποίηση των µεµβρανών χρησιµοποιήθηκε ραδιοσηµασµένος RNA ανιχνευτής 

αρνητικής πολικότητας.  

 

3.3 ΚΑΤΑ NORTHERN ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ 

 

3.3.1 Ανίχνευση του επιπέδου µεταγραφής του διαγονιδίου στα γενετικά 

τροποποιηµένα φυτά πατάτας 

 

 Μέρος των γενετικά τροποποιηµένων φυτών πατάτας ελέγχθηκαν για την 

ανίχνευση των µεταγραφικών επιπέδων του διαγονιδίου. Το µέγεθος του 

αναµενόµενου µεταγράφου είναι 2.5Kb. Για το συγκεκριµένο έλεγχο, εξετάστηκαν 8 

διαφορετικές σειρές γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Μεταξύ αυτών οι 6 (Α25, Α12, 

Α5, Α4, Α3inoc και Α1inoc) εµφανίζουν µετάγραφο µεγέθους 2.5Kb (Εικ.18). Είναι 

φανερό, ότι εκεί που εντοπίζεται µετάγραφο, τα επίπεδα του είναι χαµηλά 

(συνάρτηση του σήµατος που λαµβάνεται). Αυτό οφείλεται, πιθανόν, στην 

αποδόµηση του µεταγράφου εξαιτίας της ενεργοποίησης του µηχανισµού της µετα-

µεταγραφικής σίγησης (PTGS). Για παράδειγµα, στις σειρές A25, A1 και Α3 έχουν 

ανιχνευτεί τα προϊόντα αποδόµησης  (siRNA) του µεταγράφου (βλέπε Παράγραφο 
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3.3.2.). Σε γενικές γραµµές υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ αναλύσεων για την ανίχνευση 

του διαγονιδίου (Southern) και µεταγράφου. Όµως, εµφανίζεται µια ασυµφωνία στην 

εξεταζόµενη σειρά Α5. ∆ηλαδή, ενώ έχει γίνει ανίχνευση µεταγράφου, το διαγονίδιο 

δεν έχει ανιχνευθεί.  Ίσως η ποσότητα του DNA, που χρησιµοποιήθηκε για την 

ανίχνευση διαγονιδίου, να µην ήταν επαρκής ή να µην έχει γίνει σωστά η µεταφορά 

στη µεµβράνη.                

  
 
Εικόνα 18. Υβριδοποίηση κατά Northern για την ταυτοποίηση των γενετικά τροποποιηµένων 

φυτών και την ανίχνευση των µεταγραφικών επιπέδων του διαγονιδίου (τµήµα του γονιδίου 

CP του ιού Y). Το σήµα της ζώνης µεγέθους 2.5 Kb (βέλος δεξιά) είναι το αναµενόµενο 

µέγεθος του µεταγράφου. Τα δείγµατα των διαγονιδιακών σειρών A3ainoc και A1ainoc 

προέρχονται από φυτά, τα οποία έχουν µολυνθεί µηχανικά  (inoculated) µε µόλυσµα του ιού, 

αλλά ο ιός δεν έχει πολλαπλασιαστεί (δεν είναι παρόν το γένωµα του ιού, το οποίο θα 

υβριδοποιώταν αν είχε προσβάλει το φυτό). Το φυτό αγρίου τύπου δεν φέρει το µετάγραφο. 

Για την υβριδοποίηση της µεµβράνης χρησιµοποιήθηκε ραδιοσηµασµένος DNA ανιχνευτής. 

Μ: µάρτυρας µεγέθους, πλασµίδιο pBR322, κοµµένο µε το ένζυµο Hinf I (βλέπε παράγραφο 

2.10). Το µέγεθος του µεταγράφου υπολογίστηκε επίσης και µε βάση το µέγεθος των 

ριβοσωµικών RNA. Το µέγεθος τους αναγράφεται εκατέρωθεν του µεγέθους του µεταγράφου. 

Το ύψος των ριβοσωµοκών ζωνών έγινε ορατό µε την έκθεση της µεµβράνης σε UV 

ακτινοβολία.      

    M     wt    A25     A20     A12       A8        A5       A4    A3ainoc   A1ainoc 

1.6Kb 

~4.0Kb 

2.5Kb 
1.9Kb 

3.5Kb 
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3.3.2 Ανίχνευση των siRNA, προϊόντων αποδόµησης, ενδεικτικών της λειτουργίας 

του µηχανισµού της µετα-µεταγραφικής σίγησης (PTGS) 

 

 Όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή αυτής της εργασίας, η παρουσία δίκλωνης 

µορφής RNA στο κύτταρο αποτελεί στόχο και οδηγείται σε αποδόµηση µέσω της 

ενεργοποίησης του µηχανισµού της PTGS. Τα προϊόντα της λειτουργίας του 

µηχανισµού είναι νουκλεϊκές αλληλουχίες, µεγέθους 21-25nt (siRNA). Για τον 

έλεγχο της λειτουργίας του µηχανισµού στα γενετικά τροποποιηµένα φυτά πατάτας, 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση, κατά Northern, για την ανίχνευση siRNA. ∆εν είναι 

ξεκάθαρο σε ποιο αναπτυξιακό στάδιο ξεκινά η λειτουργία του µηχανισµού άρα και η 

παρουσία siRNA. Έτσι, αρχικά πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στο στάδιο τον νεαρών 

βιτροφύτων, όταν τα φυτά είχαν αναπτύξει ριζικό σύστηµα και µπορούσαν να 

µεταφερθούν στο θερµοκήπιο (εµφάνιζαν περίπου 3-4 φύλλα). Όπως διαπιστώθηκε 

από τον έλεγχο, τα φυτά δεν εµφανίζουν siRNA, γεγονός που σηµαίνει ότι είτε ο 

µηχανισµός δεν έχει ενεργοποιηθεί είτε δεν µπορούν να ανιχνευτούν λόγω µικρών 

ποσοτήτων (Εικ. 19). Τα περισσότερα από τα φυτά (A1α, Α1c, A3a, A3b), που 

ελέγθηκαν για το σκοπό αυτό, αποδείχθηκαν στη συνέχεια ότι έφεραν ενσωµατωµένο 

(Southern) το διαγονίδιο, και έτσι µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η απουσία siRNA 

οφείλεται στο αναπτυξιακό στάδιο των φυτών, πιθανόν όµως να συντρέχουν και 

άλλοι λόγοι, όπως είναι οι συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, φωτοπερίοδος, 

θερµοκρασία.  

 Οι έλεγχοι για την ανίχνευση siRNA, που παρουσιάζονται από δω και πέρα 

πραγµατοποιήθηκαν σε φυτά που είχαν µεταφερθεί και παραµείνει στο θερµοκήπιο 

για ένα τουλάχιστον µήνα. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 26 διαφορετικές σειρές φυτών εκ 

των οποίων οι 18 εµφάνισαν siRNA (Εικ. 21). Σε κάποιες από τις ελεγχόµενες σειρές 

(Α3a, A25, A26, A32), η ανίχνευση των siRNA ήταν σταθερή και επαναλαµβανόµενη, 

ενώ σε κάποιες άλλες σειρές (Α5), κατά το πρώτο έλεγχο δεν έγινε ανίχνευση siRNA. 

Αντίθετα, σε µεταγενέστερο αναπτυξιακό στάδιο η ανίχνευση ήταν δυνατή.  
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Εικόνα 19. Ανάλυση, κατά Northern, για την 

ανίχνευση siRNA, σε διαγονιδιακές σειρές φυτών 

πατάτας, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της 

ιστοκαλλιέργειας. Είναι φανερό ότι σε κανένα από 

τα εξεταζόµενα φυτά δεν έχει γίνει ανίχνευση 

siRNA. Επιπλέον, ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της 

ανάλυσης αποτελεί το µοτίβο ηλεκτροφόρησης 

µεταξύ διαγονιδιακών φυτών και αγρίου τύπου. 

Μόνο στα διαγονιδιακά φυτά εµφανίζεται µια ζώνη 

µεγέθους 80nt περίπου, η οποία µπορεί να 

σχετίζεται µε την παρουσία του διαγονιδίου, χωρίς 

να είναι δυνατή η ερµηνεία της ακριβούς 

λειτουργίας αυτού του µορίου.  

 

 

 

 
Εικόνα 20. Ανάλυση, κατά Northern, για την ανίχνευση 

siRNA στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια των φυτών της 

σειράς Α5. Πάνω από την εικόνα αναγράφεται η σειρά και 

ο αριθµός που συνοδεύει την σειρά δηλώνει το 

αναπτυξιακό στάδιο των φυτών σε µήνες. Τα βέλη (προς 

τα πάνω) δείχνουν το µέγεθος (21-25nt) των 

ανιχνεύσιµων ή όχι siRNA µορίων ενώ το λευκό βέλος 

δείχνει την επιπλέον ζώνη, µεγέθους 24-26nt που 

εµφανίζεται σε µετέπειτα αναπτυξιακό στάδιο.  

 

 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι για την ανίχνευση των siRNA στη 

διαγονιδιακή σειρά Α5 πραγµατοποιήθηκαν τρεις έλεγχοι σε τρία διαφορετικά 

χρονικά διαστήµατα, 1 µήνα µετά τη µεταφορά στο θερµοκήπιο, 2 µήνες µετά και 

τέσσερις µήνες αργότερα (Εικ. 20). ∆ιαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου 

µήνα τα φυτά δεν εµφάνιζαν siRNA, στους 2 µήνες η παρουσία των siRNA ήταν 

εµφανής και στο διάστηµα των τεσσάρων, ήταν ανιχνεύσιµα όχι µόνο τα µεγέθη των 

21-25nt, αλλά και η ζώνη µεγέθους 26nt περίπου, η οποία από κάποιους ερευνητές 

υποστηρίζεται ότι αποτελεί συστεµικό σήµα σίγησης (Hamilton et al., 2002). 

  wt    A1a  A1c A1d  A3a   A3b  A11d  

? ? ? 

21-25nt 

24-26nt

A5 (1)  A5 (2)  A5 (4) 
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Εικόνα 21. Υβριδισµοί, κατά Northern, σε διάφορες γενετικά τροποποιηµένες σειρές φυτών 

πατάτας, για την ανίχνευση siRNA. Τα περισσότερα από τα φυτά που εξετάστηκαν φέρουν 

siRNA (και τα δυο µεγέθη, 21-23nt). Επίσης, τα περισσότερα φυτά που εξετάστηκαν 2-3 

µήνες µετά τη µεταφορά τους στο θερµοκήπιο (4 τελευταίες αυτοραδιογραφίες) εµφανίζουν 

και τις µεγάλες ζώνες, των 24-26nt, της ενεργοποίησης του µηχανισµού PTGS. Για την 

υβριδοποίηση των µεµβρανών χρησιµοποιήθηκε ραδιοσηµασµένος RNA αρνητικής 

πολικότητας ανιχνευτής. Σε όλες τις περιπτώσεις τα φυτά αγρίου τύπου δεν παρουσίαζαν 

siRNA. Μ1: ραδιοσηµασµένος µάρτυρας µεγέθους, πλασµίδιο pBR322, κοµµένο µε το ένζυµο 

HinfI, Μ2: ραδιοσηµασµένες αλληλουχίες DNA διαφόρων µεγεθών (βλέπε Παράγραφο 2.10). 

Μ1   Μ2    Α14    Α17    Α25     Α28     Α31    Α32    Α11c   Α5  wt  M2     A1ainf   A3b    A4     A5     A6      A10     A12    A16      A18 

22nt

22nt 

A32   A30         A28     A27     A25      A24      A21    A20     A3ainf   M2   Wt   A13d  A11b A11a    A8       A1d    A3g     A3e    Α1c    Μ2   Μ1 

22nt 22nt 

    wt A26    A25  A9   A8  A5 A1d   A1a  A1ainf   A2  A3a A3ainf A3binf wt 
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3.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΦΥΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ 

 

 Επιλεγµένες διαγονιδιακές σειρές φυτών µολύνθηκαν µηχανικά µε 

διαφορετικές εκχυλίσµατα (isolates) και στελέχη του ιού Y και στη συνέχεια 

ελέγχθηκαν για ανθεκτικότητα. Η επιλογή των φυτών, που εµβολιάστηκαν, 

βασίστηκε στην ανίχνευση ή όχι siRNA. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτής της 

εργασίας, η ανίχνευση siRNA στα φυτά πριν µολυνθούν είναι ένδειξη ότι τα φυτά 

αυτά θα παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε µια µελλοντική προσβολή από τον ιό. Η 

εκτίµηση της ανθεκτικότητας στα εµβολιασµένα µε τον ιό φυτά πραγµατοποιήθηκε 

µε τη µέθοδο της ELISA (ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση) καθώς και µε απευθείας 

υβριδοποίηση φύλλων εµβολιασµένων φυτών, τα οποία προηγουµένως είχαν 

αποτυπωθεί σε µεµβράνη (tissue print). 

 

3.4.1 Αποτελέσµατα του ελέγχου ανθεκτικότητας µε ELISA 

 

 Αρχικά, σχεδόν όλες οι διαγονιδιακές σειρές φυτών εξετάστηκαν µε τη 

µέθοδο ELISA πριν ακόµη γίνει µηχανική µόλυνση  µε τον ιό Y. Ο έλεγχος αυτός 

ξεκαθάριζε το γεγονός ότι τα siRNA, που ανιχνεύθηκαν, προερχόταν από το 

διαγονίδιο και όχι από τυχαία µόλυνση µε τον ιό. Ο έλεγχος έδειξε ότι τα φυτά ήταν 

καθαρά από την παρουσία του ιού Y (Εικ. 22). 

 Στη συνέχεια τα φυτά εµβολιάστηκαν στο αναπτυξιακό στάδιο του 4ου–5ου 

φύλλου και µετά από 15 ηµέρες συλλέχθηκαν δείγµατα, προκειµένου να διαπιστωθεί 

σε ποιες από τις διαγονιδιακές σειρές ο ιός µπόρεσε να πολλαπλασιαστεί. Στους 

πρώτους ελέγχους, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 23, µια µόνο σειρά φυτών (Α5) 

έδειξε να είναι ευαίσθητη στον εµβολιασµό µε τον ιό. Είναι δύσκολο να υποστηρίξει 

κανείς µε βεβαιότητα ότι πρόκειται για µη-ανθεκτική σειρά φυτών. Ίσως στην σειρά 

Α5, τη στιγµή που έγινε ο εµβολιασµός να µην είχε ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός της 

PTGS. Το γεγονός αυτό µπορεί να στηριχτεί στην παρατήρηση, ότι η σειρά Α5 δεν 

παρουσίαζε siRNA στο αναπτυξιακό στάδιο που έγινε ο έλεγχος της ανθεκτικότητας. 

Ο εµβολισµός του φυτού έγινε αµέσως µετά τον έλεγχο για την ανίχνευση siRNA. 
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Εικόνα  22. Έλεγχος µε τη µέθοδο της ELISA (απορρόφηση στα 405nm) για την ανίχνευση 

της παρουσίας του ιού Υ (PVY) σε γονιδιακές σειρές φυτών πατάτας πριν τον εµβολιασµό µε 

τον ιό. (Inoc.): θετικός µάρτυρας αντίδρασης, (Heal.): αρνητικός µάρτυρας αντίδρασης   

 
Εικόνα  23. Έλεγχος µε τη µέθοδο της ELISA (απορρόφηση στα 405nm) σε διαφορετικές 

σειρές φυτών πατάτας 15 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό τους µε µόλυσµα του ιού Y. Μεταξύ 

των φυτών οι σειρές A1a και A3b έχουν εµβολιαστεί µε PVY4 µόλυσµα, οι A5, A21, A11b, A22 και 

Α13d έχουν εµβολιαστεί µε PVYNTN µόλυσµα. (Inoc.): Θετικός µάρτυρας αντίδρασης, (Heal.): 

Αρνητικός µάρτυρας αντίδρασης   
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Κόνδυλοι επιλεγµένων σειρών φυτών πατάτας τοποθετήθηκαν για βλάστηση, 

προκειµένου να γίνει έλεγχος της ανθεκτικότητας στα καινούργια φυτά. Αρχικά οι 

κόνδυλοι αφέθηκαν για 6-7 ηµέρες στο ψυγείο (40C), προκειµένου να διακοπεί ο 

λήθαργος. Στη συνέχεια, οι κόνδυλοι µεταφέρθηκαν στο θερµοκήπιο αφού 

παρέµειναν προηγουµένως σε διάλυµα 0.03µΜ γιβεριλλίνης (GA3), για 

αποτελεσµατική διακοπή της κατάστασης λήθαργου των κονδύλων. Τα φυτά στο 

αναπτυξιακό στάδιο των 4ου –5ου φύλλου εµβολιάστηκαν µε PVY4 µόλυσµα και 20 

ηµέρες µετά ελέγχθηκαν για την παρουσία του ιού (Εικ. 24). Οι πατάτες φτάνουν σε 

σηµείο ανάπτυξης σπόρου, όµως για την καλλιέργεια της χρησιµοποιούνται κόνδυλοι, 

επειδή οι σπόροι δεν αποτελούν καθαρή ποικιλία. Κατά συνέπεια, τα φυτά που 

πολλαπλασιάστηκαν αγενώς και αποδείχθηκαν µετασχηµατισµένα, θα δώσουν  

κονδύλους, θα φέρουν το διαγονίδιο. Επίσης, λογικά αναµένουµε ότι τα φυτά που 

προήλθαν από ιστοκαλλιέργεια και εµφάνισαν ανθεκτικότητα θα σχηµατίσουν 

κονδύλους που θα εµφανίσουν ανθεκτικότητα, εφόσον δεν υπάρχουν επιγενετικές 

επιδράσεις στο διαγονίδιο και το µετάγραφο του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 24. Έλεγχος µε τη µέθοδο της ELISA (απορρόφηση στα 405nm) σε διαφορετικές 

σειρές φυτών πατάτας 15 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό τους µε µόλυσµα του ιού Y.  

 

∆υο από τα φυτά (Α1b και A30) που εξετάστηκαν για ανθεκτικότητα, σε αυτό 

το στάδιο, παρουσίασαν αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις ιού. Το παράδοξο σε αυτό το 
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σηµείο είναι ότι φυτά της ίδιας διαγονιδιακής σειράς δείχνουν διαφορετικό 

αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα, τα εξεταζόµενα φυτά της σειράς Α1, στη µία περίπτωση 

δείχνουν ευαισθησία στον ιό (Α1b) και σε άλλη περίπτωση εµφανίζουν ανθεκτικότητα 

(Α1c). Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στην καθυστέρηση της ενεργοποίησης του 

µηχανισµού της PTGS (για το φυτό Α1b) ή στο γεγονός ότι τα φυτά αυτά µπορεί να 

µην είναι κλώνοι. Παρότι τα φυτά µεγάλωσαν σε θρεπτικά µέσα, που έφεραν 

καναµυκίνη για την επιλογή των µετασχηµατισµένων φυτών, δεν µπορεί κανείς να 

αποκλείσει το γεγονός ότι κάποια µη µετασχηµατισµένα φυτά να επιβιώνουν δίπλα σε 

πραγµατικά µετασχηµατισµένα φυτά. 

 Συνοψίζοντας, 12 διαγονιδιακές σειρές φυτών, εξετάστηκαν για 

ανθεκτικότητα στον ιό της πατάτας Y. Μεταξύ αυτών των σειρών οι 9 εµφάνισαν 

ανθεκτικότητα, ποσοστό κοντά στο 75%. Σε αντίστοιχες εργασίες, το ποσοστό 

ανθεκτικότητας ήταν 33-40%. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εισαγωγή και 

έκφραση διαγονιδίου στο κριθάρι, που περιλαµβάνει ολόκληρο το κοµµάτι της 

πολυµεράσης του ιού BYDV (barley yellow dwarf virus) σε µορφή φουρκέτας 

(hpRNA). Σε αυτή την περίπτωση το 1/3 των γενετικά τροποποιηµένων φυτών 

παρουσίασαν ανθεκτικότητα (Wang et al., 2000).  Παλαιότερα, πολλοί από τους 

ερευνητές είχαν αναρωτηθεί εάν η απόκτηση ανθεκτικότητας είναι αποτέλεσµα 

δράσης του διαγονιδίου ή αποτέλεσµα σωµακλωνικής παραλλακτικότητας κατά την 

διαδικασία µετασχηµατισµού (Baker and Waterhouse, 1999; Kawchuck et al., 1997; 

Presting et al., 1995). Η διελεύκανση των µονοπατιών του µηχανισµού της PTGS 

ξεκαθάρισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ανθεκτικότητα είναι αποτέλεσµα της µορφής 

του διαγονιδίου και της επαγωγής µέσω αυτού του µηχανισµού της σίγησης. Όπως 

στο παραπάνω παράδειγµα έτσι και στην περίπτωση των µετασχηµατισµένων φυτών 

πατάτας, η ανθεκτικότητα οφείλεται στη στόχευση των µονόκλωνων µορίων RNA 

(γένωµα ιού) από τα siRNA, µε αποτέλεσµα την αποδόµηση του ιϊκού γενώµατος και 

την αναστολή της πολλαπλασιαστικής ικανότητας του ιού.   

Για τα πειράµατα ανθεκτικότητας, στις περισσότερες περιπτώσεις 

χρησιµοποιήθηκαν περισσότερα από ένα φυτό για κάθε διαγονιδιακή σειρά. Από τα 

φυτά, που παρουσίασαν ανθεκτικότητα έγινε σε όλα ανίχνευση siRNA έκτός από το 

φυτό της σειρά Α27, που όπως προαναφέρθηκε η απουσία siRNA µπορεί να οφείλεται 

στο αναπτυξιακό στάδιο. Σε γενικές γραµµές φαίνεται να υπάρχει άµεση συσχέτιση 

παρουσίας siRNA και ανθεκτικότητας.              
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3.4.2 Έλεγχος της ανθεκτικότητας µέσω της φυλλικής αποτύπωσης (tissue print) 

 

 Παράλληλα µε τον έλεγχο της ELISA, οι περισσότερες από τις διαγονιδιακές 

σειρές φυτών εξετάστηκαν  και µε τη µέθοδο της φυλλικής αποτύπωσης, προκειµένου 

να διαπιστωθεί η µόλυνση µε τον ιό και µε αυτό το τρόπο. Η φυλλική αποτύπωση 

πραγµατοποιήθηκε σε οκτώ διαφορετικές διαγονιδιακές σειρές, περίπου15 ηµέρες 

µετά τον εµβολιασµό των φυτών µε τον ιό Y. Αυτός ο έλεγχος έδειξε ότι σε 6 από τις 

8 σειρές ο ιός δεν πολλαπλασιάστηκε (Εικ.25, 26). 

 Τα εξεταζόµενα φυτά Α3a και Α1a, στην Εικόνα 25, είχαν µολυνθεί µηχανικά 

µε PVY4 µόλυσµα ενώ τα φυτά Α3b και άγριος τύπος είχαν εµβολιαστεί µε PVY5 

µόλυσµα. Τα φύλλα που αποκόπηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για την αποτύπωση στη 

µεµβράνη βρισκόταν περίπου στο µέσο των εµβολιασµένων µε τον ιό φύλλα και των 

νεαρών φύλλων. Το εµβολιασµένο φυτό αγρίου τύπου δίνει θετικό σήµα κατά την 

υβριδοποίηση σε αντίθεση µε το φυτό αγρίου τύπου το οποίο δεν έχει εµβολιαστεί. 

Το ίδιο αποτέλεσµα φαίνεται και στα διαγονιδιακά φυτά, που έχουν εµβολιαστεί µε 

τον ιό.         

 

  

 

       

 

           

 

                       

 
 
Εικόνα 25. Αυτοραδιογραφία φυλλικού αποτυπώµατος, µετά από υβριδοποίηση της 

µεµβράνης πάνω στην οποία έγινε η αποτύπωση µε ραδιοσηµασµένο RNA αρνητικής 

πολικότητας ανιχνευτή. (Heal.): Φυτό πατάτας άγρίου τύπου που χρησιµοποιήθηκε ως 

αρνητικός µάρτυρας, (inoc.): ∆ιαγονιδιακά και αγρίου τύπου φυτά που µολύνθηκαν µηχανικά 

µε τον ιό.  

 

wt (Heal.)   wt (inoc.)              A3a (inoc.)                  A1a (inoc.)              A3b (inoc.) 
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Επίσης, οι διαγονιδιακές σειρές φυτών A1b, A1c, Α3b, A3g, A27, A21, A27, A28 

και Α30, οι οποίες έχουν εµβολιαστεί µε τον ιό PVY4, ελέγχθηκαν µε την µέθοδο της 

φυλλικής αποτύπωσης (Eικ. 26). Συγκεκριµένα, 10 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό έγινε 

συλλογή φύλλων, τα οποία αποτυπώθηκαν πάνω σε µεµβράνη. Το διάστηµα των 10 

ηµερών είναι αρκετό για την έκφραση της µολυσµατικότητας του ιού. Αντίθετα, µε 

το προηγούµενο πείραµα της φυλλικής αποτύπωσης, η υβριδοποίηση της µεµβράνης 

σε αυτή τη περίπτωση, πραγµατοποιήθηκε µε ραδιοσηµασµένο RNA (Nib), 

αρνητικής πολικότητας ανιχνευτή. Το γονίδιo Nib αποτελεί µέρος του γενώµατος του 

ιού Y και η υβριδοποίηση ξεκαθαρίζει όχι µόνο την πιστοποίηση ανθεκτικότητας 

(εκεί όπου υπάρχει) αλλά επιβεβαιώνει και την καθαρότητα του µολύσµατος. Τα 

αποτελέσµατα της Eικόνας 26 συµφωνούν πλήρως µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

της ELISA. ∆ηλαδή, στα φυτά της σειράς A1b και A30 οι τιµές απορρόφησης της 

ELISA ήταν υψηλές και η αποτύπωση υποδεικνύει την παρουσία του ιού σε αυτά τα 

φυτά.   

 
Εικόνα 26. Αυτοραδιογραφία φυλλικού αποτυπώµατος, µετά από υβριδοποίηση της 

µεµβράνης, πάνω στην οποία έχει γίνει αποτύπωση φύλλου. Για την υβριδοποίηση 

χρησιµοποιήθηκε ραδιοσηµασµένος RNA (-) ανιχνευτής, του γονιδίου Nib. (Heal.): Φυτό 

πατάτας άγρίου τύπου που χρησιµοποιήθηκε ως θετικός µάρτυρας, (Inoc.): Εµβολιασµένα µε 

τον ιό φυτά.  

                  Wt (Inoc.)              Wt (Heal.)  A30
 (Inoc.)A28(Inoc.) A27(Inoc.) 

A21(Inoc.)     A17(Inoc.)    A1b(Inoc.)   A1c(Inoc.)   A3g(Inoc.)    A3b(Inoc.)   



Αποτελέσµατα-Συζήτηση 

 58

Πίνακας 5. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ελέγχου στις διαφορετικές σειρές διαγονιδιακών 

φυτών πατάτας. Κάτω από κάθε σειρά αναφέρονται οι έλεγχοι, που έχουν πραγµατοποιηθεί 

και αφορούν ανίχνευση διαγονιδίου (Southern), ανίχνευση µεταγράφου (Northern), ανίχνευση 

siRNA (Northern) και ανθεκτικότητα ELISA + φυλλική αποτύπωση). Ν: Συµβολίζει την εύρεση 

διαγονιδίου, µεταγράφου, siRNA και ανθεκτικότητα στις εξεταζόµενες σειρές, Ο: σηµαίνει ότι 

δεν έχει βρεθεί διαγονίδιο, µετάγραφο, siRNA και ανθεκτικότητα. Όπου υπάρχουν κενά 

σηµαίνει ότι δεν έγινε αντίστοιχη µελέτη. 

∆ιαφορετικές σειρές διαγονιδιακών φυτών 

Υποσειρές  Υποσειρές    Είδος 

ανάλυσης 
Α1

a 

A1

b 

A1

c 

A1

d 

A1

e 

A

2 

A3

a 

A3

b 

A3

c 

A3

d 

A3

e 

A3

f 

A3

g 

A

4 

A

5 

A

6 

Southern Ν      Ν Ν       Ο  

Northern Ν       Ν      Ν Ν  

SiRNA Ν  Ν Ν  Ο Ν Ν   Ν  Ν Ν ? Ν 

Resistanc

e 
Ν Ο Ν    Ν Ν   Ν    Ο  

 

∆ιαφορετικές σειρές διαγονιδιακών φυτών 

    Υποσειρές  Υποσειρές    
Είδος 

ανάλυσης 
A7 A8 A9 A10 A11a A11b A11c A11d A12 A13a A13b A13c A13d A14 A15 A16 

Southern   Ν Ν     Ο      Ο Ν 

Northern  Ο       Ο        

siRNA  Ν Ν Ν Ν Ν Ν  Ν    Ν Ν  Ν 

Resistance      Ν       Ν    

 

∆ιαφορετικές σειρές διαγονιδιακών φυτών Είδος 

ανάλυσης A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 

Southern  Ν Ν Ο Ν    Ν Ο Ν Ν  ? Ν Ν 

Northern    Ο     Ο        

siRNA Ν Ν  Ο Ν Ο  Ν Ν Ν Ν Ν  Ο Ν Ν 
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Resistance Ν    Ν Ν     Ν Ν  Ο Ν Ν 

3.5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ∆ΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 

ΤΥΠΟΥΣ (ISOLATES) ΤΟΥ ΙΟΥ Y ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ Y ΚΑΙ X  

 

 Η ταξινόµηση διαφόρων τύπων του ιού Y έχει ακολουθηθεί µε βάση τα 

συµπτώµατα, που προκαλούν. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ιού που ταξινοµούνται 

στις παρακάτω οµάδες: PVY0, PVYNTN και PVYN
. Οι παραπάνω τύποι του ιού 

προσβάλουν σε διαφορετικό βαθµό την πατάτα (Singh et al., 1994). Προκειµένου να 

µελετηθεί η επίδραση των διαφορετικών τύπων του ιού στα διαγονιδιακά φυτά 

πατάτας επιλέχθηκε η σειρά Α21 να εµβολιαστεί µε τους παραπάνω τύπους του ιού. 

Για καθένα τύπο µολύσµατος χρησιµοποιήθηκαν 2 φυτά της σειράς Α21. Σε κάθε 

περίπτωση εµβολιάστηκαν και αγρίου τύπου φυτά πατάτας. Περίπου 15 µε 20 ηµέρες 

µετά τη µόλυνση έγινε συλλογή δειγµάτων από τα εµβολιασµένα φυτά. Τα δείγµατα 

ελέγχθηκαν µε τη µέθοδο της ELISA για την εκτίµηση της επίδρασης των 

µολυσµάτων (Εικ. 27). Όπως είναι φανερό και στο διάγραµµα κανένας τύπος ιού δεν 

πρόσβαλε τα φυτά της Α21 σειράς σε αντίθεση µε τα φυτά αγρίου τύπου όπου 

ανιχνεύονται υψηλές συγκεντρώσεις ιού. 

Τα ίδια φυτά εµβολιάστηκαν παράλληλα µε τον ιό της πατάτα X (potato virus 

X, PVX, genus potexvirus), προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση της παρουσίας των 

δυο ιών. Το επίπεδο µολυσµατικότητας του ιού X εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο της 

ELISA (Εικ. 28). Το ενδιαφέρον στοιχείο του πειράµατος είναι ότι τα διαγονιδιακά 

φυτά της σειράς A21, παρότι έχουν προσβληθεί από τον ιό X, δεν φαίνεται να 

επηρεάστηκε η ανθεκτικότητα στον PVY. 
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Εικόνα 27. Έλεγχος ανίχνευσης του ιού Y µε τη µέθοδο της ELISA (απορρόφηση στα 405nm) 

σε διαγονιδιακά φυτά της Α21 σειράς εµβολιασµένα µε διαφορετικούς τύπους του ιού Y. 

Κανένα από τα φυτά της Α21 δεν προσβλήθηκαν σε αντίθεση µε τα φυτά αγρίου τύπου. 

(Heal.): αρνητικός µάρτυρας αντίδρασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 28. Έλεγχος ανίχνευσης του ιού Χ µε τη µέθοδο της ELISA (απορρόφηση στα 

405nm). Τα δυο τελευταία Α21 δείγµατα προέρχονται από φυτά εµβολιασµένα µε µολύσµατα 

PVYN + PVX και PVYNTN+PVX. Στα ίδια δείγµατα (γράφηµα Εικόνας 27) δεν ανιχνεύθηκαν 

επίπεδα PVY. (Heal.): Αρνητικός µάρτυρας αντίδρασης. 
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Στα ανώτερα φυτά ένας µεγάλος αριθµός ιολογικών ασθενειών είναι 

αποτέλεσµα συνεργιστικής δράσης εξαιτίας της προσβολής τους από διαφορετικούς 

ιούς (Barker, 1987; Clark et al., 1980; Hamilton and Nichols, 1977). Οι πιο σοβαρές 

εξαιτίας συνεργισµού έχουν περιγραφεί ύστερα από ταυτόχρονη προσβολή των ιών 

PVY και PVX στον καπνό (Vance, 1991). Επειδή το HC-Pro των ιών Poty έχει 

δειχθεί να παρεµποδίζει την παρουσία siRNA ίσως αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

υποβοηθά τον πολλαπλασιασµό του ιού Potex σε σύγχρονη µόλυνση και µε τους δυο 

ιούς (Mallory et al., 2001). Υποστηρίζεται ότι µια περιοχή κοντά στο 5’άκρο του 

γενώµατος του ιού PVY συµµετέχει στη ρύθµιση της αντιγραφής του γενώµατος του 

PVX, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν συµβαίνει σε πρωτεϊνικό ή RNA επίπεδο 

(Vance et al., 1994). Τα φυτά της διαγονιδιακής σειράς Α21 παρόλο που έχουν 

µολυνθεί µηχανικά ταυτόχρονα και µε τους δυο ιούς (PVY και PVX) δεν εµφάνισαν 

καθόλου συµπτώµατα. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο µηχανισµού της 

σίγησης (PTGS) που βρίσκεται σε λειτουργία στα διαγονιδιακά φυτά.                     

 

3.6 ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΗ  

 

 Ο ιός της πατάτας Υ περιλαµβάνει τρεις βασικούς τύπους, που διαφέρουν 

µεταξύ τους ανάλογα µε τα συµπτώµατα που προκαλούν κατά τη διάρκεια προσβολής  

φυτών καπνού (Nicotiana tobacum). Υπενθυµίζοντας το είδος των συµπτωµάτων, 

τύπος του ιού γνωστός ως PVY0 προκαλεί vein-clearing, που ακολουθείται από 

ελαφρύ µωσαϊκό, ενώ στην πατάτα ευθύνεται για το έντονο κατσάρωµα των φύλλων. 

Ο τύπος PVYΝ στον καπνό εµφανίζει vein-clearing και vein necrosis, ενώ στην 

πατάτα ήπια ποικιλοχλώρωση. Όµως, η πλέον κοινή συµπτωµατολογική εικόνα 

παρουσιάζεται στις βλαστικές κορυφές µε χλωρωτική κηλίδωση σε όλη την επιφάνεια 

του φύλλου, που συνοδεύεται από ρυτίδωση, ενώ ταυτόχρονα τα νεύρα στην κάτω 

επιφάνεια νεκρώνονται. Σε γενικές γραµµές τα συµπτώµατα είναι πολλά και 

διαφορετικά διότι εξαρτώνται από τον τύπο του ιού και την ποικιλία της πατάτας. Οι 

τύποι ιών PVY4 και PVY5, που χρησιµοποιήθηκαν κυρίως σε αυτή την εργασία 

έχουν αποµονωθεί από τον ελλαδικό χώρο και όπως φάνηκε αργότερα τα 

συµπτώµατα τους µοιάζουν περισσότερο µε εκείνα, που προκαλούνται από το τύπο 

PVY0.    
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  A                                                                     B 

   

Γ                                                                       ∆ 

 

                                      

   Ε                                                                       ΣΤ 
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                                                                  Ζ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 29. Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά φυτών πατάτας ύστερα από µηχανική µόλυνση µε 

τον ιό Υ (PVY4). Α: Α3a εµβολιασµένο φυτό, Β: Α3b εµβολισµένο φυτό, Γ: Αρνητικός 

µάρτυρας, φυτό αγρίου τύπου που δεν έχει εµβολιαστεί, ∆: θετικός µάρτυρας, εµβολιασµένο 

φυτό αγρίου τύπου, Ε: Α21 εµβολιασµένο φυτό, ΣΤ: Θετικός µάρτυρας, εµβολιασµένο φυτό 

αγρίου τύπου, Ζ: Α1b εµβολιασµένο φυτό  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

 
 
 Τα τελευταία χρόνια και ενώ ένας µεγάλος αριθµός γονιδίων από πολλά είδη 

οργανισµών έχει αλληλουχηθεί, η περαιτέρω πρόκληση είναι η κατανόηση της 

λειτουργίας και τις αλληλεπίδρασης αυτών των γονιδίων. Η χρησιµοποίηση 

µεταλλαγών, µεταθετών στοιχείων και της τεχνολογίας του T-DNA αποτελούν 

σηµαντικά εργαλεία µελέτης γονιδίων.  Ωστόσο, η εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων 

είναι αρκετά αργή και επίπονη για την αποσαφήνιση της λειτουργίας κάθε γονιδίου. 

Έχει υπολογιστεί ότι, µέσω της τεχνολογίας του T-DNA, χρειάζονται 350.000 

γεγονότα µετασχηµατισµών προκειµένου να βρεθεί η λειτουργία ενός µοναδικού 

γονιδίου στην Arabidopsis µε πιθανότητα επιτυχίας 90% (Krysan et al., 1999). Οι 

νέες τεχνολογίες που φαίνεται να αναπτύσσονται στις µέρες µας, όπως είναι η RNAi 

στα θηλαστικά και η PTGS στα φυτά, υπόσχονται γρήγορη και ακριβή αντίληψη της 

λειτουργίας των γονιδίων (Wesley et al., 2001).  

 Η εισαγωγή και η έκφραση στους φυτικούς οργανισµούς κατασκευών 

(hpRNA) που σχηµατίζουν δίκλωνες µορφές RNA (dsRNA), οδηγούν σε σίγηση 

γονιδίων, ανεξάρτητα αν η κατασκευή έχει στόχο ιϊκό γένωµα, διαγονίδιο ή ακόµη 

και ενδογονίδιο. Η σίγηση είναι αποτελεσµατική σε καθένα κύτταρο, όπου 

εκφράζεται η κατασκευή. Οι hpRNA κατασκευές, που φέρουν µία οποιαδήποτε 

αλληλουχία (αλληλουχία µεσολάβησης) µεταξύ των τµηµάτων που έχουν 

τοποθετηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση (sense και antisense), έχουν αποδειχθεί 

αποδοτικές αλλά περισσότερο σηµαντικές φαίνεται να είναι εκείνες που φέρουν ως 

αλληλουχία µεσολάβησης ιντρόνιο. Το µέγεθος των τµηµάτων, που σχηµατίζουν τη 

δίκλωνη µορφή RNA, µπορεί να κυµαίνεται από 400-880nt και στην περίπτωση που 

περιλαµβάνει 3’ ή 5’ µη µεταφραζόµενες αλληλουχίες του γονιδίου στόχου 

παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά σίγησης (Wesley et al., 2001). Η διευκρίνιση όλων 

των µονοπατιών και του τρόπου λειτουργίας του µηχανισµού της σίγησης υπόσχεται 

βελτίωση των ήδη αξιόλογων µεθόδων, που έχουν αναπτυχθεί, τόσο για τη 

διερεύνηση της λειτουργίας των γονιδιωµάτων όσο και για την εισαγωγή καινούργιων 

επιθυµητών γονιδίων σε διάφορους οργανισµούς. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

συνιστούν τη χρησιµοποίηση αυτών των κατασκευών σε ένα µεγάλο εύρος 

ερευνητικών τοµέων και εµπλουτίζουν της ερευνητικές προσεγγίσεις µε πολύτιµα 

εργαλεία έρευνας.   
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 Η µετα-µεταγραφική σίγηση (PTGS) αποτελεί ένα µηχανισµό άµυνας των 

φυτών κατά τη διάρκεια προσβολής τους από ιούς. Ο µηχανισµός φάνηκε να τίθεται 

σε λειτουργία ακόµη και όταν τα φυτά δεν προσβαλλόταν από ιό αλλά 

µετασχηµατιζόταν, ενσωµατώνοντας στο γονιδίωµα τους αλληλουχίες του ιού οι 

οποίες µπορούσαν να παράγουν δίκλωνες µορφές RNA. Κατά κάποιο τρόπο αυτή η 

δοµή παράγει µια µορφή “ανοσίας” στα φυτά τα οποία καθιστά άτρωτα σε ιϊκές 

µολύνσεις (Waterhouse et al., 1998). Σε εκείνα τα φυτά που παρουσιάζεται “ανοσία” 

ανιχνεύονται siRNA µόρια, ως προϊόντα αποδόµησης της δίκλωνης RNA 

κατασκευής. Θα µπορούσε κανένας να συσχετίσει την παρουσία αυτών των µορίων 

µε τα αντισώµατα στους ζωικούς οργανισµούς. ∆ηλαδή, η ανίχνευση αυτών των 

µορίων αποτελεί ένδειξη ότι τα αντίστοιχα φυτά θα είναι ανθεκτικά σε µια 

µελλοντική µόλυνση.  

Στην παρούσα µελέτη συσσωρεύτηκαν όλες τις πληροφορίες, που 

επικρατούσαν σχετικά µε την επαρκή σίγηση του πολλαπλασιασµού των φυτικών ιών 

και τις χρησιµοποίησε δηµιουργώντας γενετικά τροποποιηµένα φυτά πατάτας,  που 

εκφράζουν hpRNA κατασκευή. Η hpRNA κατασκευή περιελάµβανε µέρος του 

γονιδίου της καψιδιακής πρωτεΐνης του ιού της πατάτας Υ (PVY), σε θετικό και 

αρνητικό προσανατολισµό µε επιθυµητό σκοπό την απόκτηση ανθεκτικών φυτών 

στον PVY. Με αυτό τον τρόπο, η κατασκευή εκφράζει δίκλωνο µόριο RNA και όπως 

έδειξαν τα αποτελέσµατα φάνηκε να είναι επαρκής στην εκδήλωση ανθεκτικότητας. 

Περίπου 75% των φυτών, που εξετάστηκαν, εµφάνισαν ανθεκτικότητα (το ποσοστό 

αγγίζει εκείνο που επιτυγχάνεται µε κατασκευές που περιλαµβάνουν ιντρόνιο). 

Εκείνα τα φυτά που παρουσίασαν ανθεκτικότητα εµφάνισαν siRNA µόρια (π.χ. τα 

φυτά Α3a, A1a, A21, A28, A31 στον Πίν. 5.). Αντίθετα, στα φυτά όπου η ανίχνευση των 

siRNA δεν ήταν δυνατή επίσης δεν υπήρξε ανθεκτικότητα (π.χ. Α30 στον Πιν. 5). Τα 

απροσδόκητα αποτελέσµατα των διαγονιδιακών σειρών A5 και Α27 χρειάζονται 

περαιτέρω µελέτη. Πιο συγκεκριµένα, τα φυτά της σειράς Α5 αρχικά δεν εµφάνιζαν 

siRNA και φάνηκαν ευάλωτα κατά την προσβολή του ιού, ενώ σε µεταγενέστερο 

αναπτυξιακό στάδιο εµφάνισαν siRNA και πιθανόν να παρουσίαζαν ανθεκτικότητα, 

γεγονός που πρέπει να µελετηθεί. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο των φυτών της σειράς 

Α5, είναι το χρονικό σηµείο της παραγωγής των siRNA, τα οποία ευθύνονται για την 

αποδόµηση του γονιδίωµατος του ιού καθώς και εκείνων που ευθύνονται για την 

συστεµική µετάδοση του σήµατος της σίγησης. Ποια είναι η σειρά µε την οποία 

συµβαίνουν τα γεγονότα στο µηχανισµό της σίγησης; Φαίνεται πως ακολουθούν µια 
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συγκεκριµένη σειρά γεγονότων, που πιθανόν να περιλαµβάνει ταυτόχρονα 

µονοπάτια, τα οποία µπορεί να επηρεάζονται από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού ή 

από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αντίστοιχες παρατηρήσεις έχουν διατυπωθεί και 

σε άλλες µελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν την αύξηση των επιπέδων των siRNA µε 

την αύξηση της θερµοκρασίας (Kunz et al., 1996; Pang et al., 1996; Kalantidis et al., 

2202). Επίσης, το αναπτυξιακό στάδιο των φυτών µπορεί να αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα παραγωγής siRNA. Οι αναλύσεις σε αυτή την εργασία έδειξαν ότι τα 

siRNA δεν παράγονται κατά την διάρκεια της ιστοκαλλιέργειας (στην ηλικία του 1ος 

περίπου µήνα), αλλά ούτε 1µήνα µετά τη µεταφορά τους στο θερµοκήπιο. Τι είναι 

σηµαντικό σε αυτό το σηµείο, η επίδραση της αλλαγής των περιβαλλοντικών 

συνθηκών ή το αναπτυξιακό στάδιο; Φαίνεται ενδιαφέρον ζήτηµα προς µελέτη για το 

τι από τα δυο επηρεάζει στην πραγµατικότητα την παραγωγή των siRNA. Επιπλέον, 

ενδιαφέρον σε αυτή την εργασία αποτελεί το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα 

διαγονιδιακά φυτά φέρουν ένα αντίγραφο του διαγονιδίου, παρότι αυτά εµφανίζουν 

υψηλές συγκεντρώσεις siRNA. Όπως αναµενόταν το επίπεδο του µεταγράφου στα 

εξεταζόµενα φυτά ήταν χαµηλό. 

Τα φυτά της σειράς A21 έδειξαν ανθεκτικότητα και στους τρεις τύπους του ιού 

Υ (PVY0, PVYN και PVYNTN) και αυτή η παρατήρηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών, που να φέρουν ανθεκτικότητα σε διαφορετικού 

ιούς. Σε αυτή την περίπτωση, εκείνο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η σύνθεση της 

κατασκευής. ∆ηλαδή, τα τµήµατα του γονιδίωµατος των ιών που θα επιλεγούν για 

την κατασκευή να είναι συντηρηµένα. Ανάλογα πειράµατα έχουν περιγράψει την 

εισαγωγή και έκφραση γονιδίου της καψιδιακής πρωτεϊνης του ιού LMV (ιός της 

οικογένειας Poty), στο γένωµα της πατάτας, σε τέτοια µορφή ώστε να παράγεται 

πρωτεΐνη. Σε µερικά από αυτά τα φυτά παρατηρήθηκε ανθεκτικότητα στον ιό PVY 

(Hassairi et al., 1998). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι στα φυτά της ίδιας σειράς η 

ταυτόχρονη παρουσία των ιών PVY και PVX δεν επέφερε κανένα αποτέλεσµα 

συνεργισµού. Εκείνο που χρειάζεται να µελετηθεί είναι εάν η εικόνα διατηρείται η 

ίδια ή µεταβάλλεται κατά τη διαδοχική µόλυνση µε τους δυο ιούς.  

Η πατάτα είναι ένα από τα σηµαντικότερα είδη διατροφής και η καλλιέργεια 

της διεθνώς καλύπτει 220 εκατ. στρ. Η παραγωγή της πατάτας κυµαίνεται ανάλογα µε 

της περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε περιοχής. Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι η 

παραγωγή της πατάτας µειώνεται σε ένα µεγάλο ποσοστό εξαιτίας ασθενειών και 

προσβολών από ιούς, βακτήρια, µύκητες, έντοµα ακάρεα και νηµατώδεις. Οι ζηµιές 
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από τις ιώσεις υπολογίζονται ότι είναι ισόποσες µε εκείνες που προκαλούνται από 

τους υπόλοιπους παθογόνους οργανισµούς. Στην χώρα µας καλλιεργούνται περίπου 

450.000 στρ. µε χαµηλή όµως απόδοση. Η χαµηλή απόδοση δεν ευνοεί την 

ανταγωνιστικότητα και διατηρεί το κόστος της καλλιέργειας σε υψηλά επίπεδα. Έτσι 

η στην χώρα µας γίνεται εισαγωγή της πατάτας από Ευρωπαϊκές αλλά και από τρίτες 

χώρες. Η χαµηλή απόδοση της καλλιέργειας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν 

τηρούνται οι απαραίτητοι κανονισµοί φυτοϋγείας και δηµιουργούνται φυτείες µε 

έντονα προβλήµατα (Gumas et al., 2001).  

Συµπεραίνοντας µπορούµε να πούµε ότι η τεχνολογία της δηµιουργίας 

ανθεκτικών ποικιλιών, βασιζόµενη στο µηχανισµό της σίγησης, προσφέρει 

σηµαντικές υποσχέσεις για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της καλλιέργειας της 

πατάτας. Αναµένεται µόνο να επιβεβαιωθεί επαρκής και αποτελεσµατική  

ανθεκτικότητα στην περίπτωση καλλιέργειας τέτοιων διαγονιδιακών φυτών πατάτας 

στο χωράφι.  

 

 Σε γενικές γραµµές φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση της ανθεκτικότητας και της 

παρουσίας siRNA. 

 Οι γενετικά τροποποιηµένες πατάτες εµφανίζουν υψηλό ποσοστό ανθεκτικότητας 

(περίπου 75%), η οποίο έχει χαρακτήρα “ανοσίας”. 

 Ο µηχανισµός της PTGS ενεργοποιείται µε την ενσωµάτωση της παραπάνω 

κατασκευής και µπορεί να διαπιστωθεί από την ανίχνευση σε υψηλό ποσοστό 

(περίπου 70%) siRNA. 

 Η πατάτα ποικιλίας “Spunta” µπορεί να µεταµορφωθεί γενετικά µε κατασκευές 

hpRNA (panhandle) και αναγεννάται σε υψηλό ποσοστό. 
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