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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η µετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων (post transcriptional gene 

silencing, PTGS) είναι µια διαδικασία κατά την οποία αποδοµούνται 

µόρια RNA µε συγκεκριµένη, κάθε φορά επιλεγµένη από το κύτταρο, 

αλληλουχία.  Η µετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων, και ο µηχανισµός 

της  «παρέµβασης» στο RNA (RNA interference),  αποτελούν διαφορετικές 

όψεις ενός αρχαίου µηχανισµού  ρύθµισης, ο οποίος χρησιµοποιείται 

από τους οργανισµούς α) για άµυνα εναντίον της δράσης ιών και 

µεταθετών στοιχείων και β) για αναπτυξιακούς µηχανισµούς. Σηµαντικό 

ρόλο στην επαγωγή των µηχανισµών αυτών παίζει το δίκλωνο RNA 

(double stranded RNA, dsRNA), που έχει κεντρικό ρόλο στην αλυσίδα 

µεταγωγής εντολών για αποδόµηση ενός RNA µε συγκεκριµένη 

αλληλουχία. Παραγωγή δίκλωνου RNA µε αλληλουχία όµοια µε ένα 

τµήµα του γενώµατος ενός ιού, σε διαγονιδιακά φυτά, επάγει τον 

µηχανισµό άµυνας και  µπορεί να καταστήσει το φυτό ανθεκτικό στον ιό 

αυτό. Στην εργασία αυτή εφαρµόσαµε αυτήν την στρατηγική για 

παραγωγή ανθεκτικών σε ιούς φυτών. Συγκεκριµένα, κατασκευάσαµε 

πλασµίδια µε γονίδια ανθεκτικότητας  που παράγουν dsRNA στο 

κύτταρο, και έχουν την µορφή «φουρκέτας» (hairpin, hp) για τους ιούς 

PPV, PVY και PVX. Κατασκευάσαµε µε γενετικό µετασχηµατισµό 

διαγονιδιακά φυτά Nicotiana benthamiana που παρήγαγαν hpRNA για 

τους ιούς PPV και PVX. Ελέγξαµε τα διαγονιδιακά φυτά που παρήγαγαν 

hpRNA για τον  PPV, καθώς και φυτά που παρήγαγαν απλό (+) PPV 

RNA, για ανθεκτικότητα στον ιό. Τα φυτά που παρήγαγαν hpRNA ήσαν 

σε µεγάλο ποσοστό ανθεκτικά σε αντίθεση µε τα (+)RNA φυτά όπου όσα 

ελέγχθηκαν δεν ήταν ανθεκτικά. Η ανθεκτικότητα των dsRNA φυτών 

παρέµεινε και στην Τ1 γενιά σταθερή. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι 

ενθαρρυντικά, αποδεικνύουν ότι αυτή η στρατηγική µπορεί  να 

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την κατασκευή ανθεκτικών σε ιώσεις 

καλλιεργούµενων φυτών και να συµβάλλει έτσι στην προσπάθεια 

καταπολέµησης αυτών των παθογόνων.  

 
 



 

 

Summary 
 

Posttranscriptional gene silencing (PTGS) and RNA interference are 

different versions of an ancient mechanism, which was developed in 

organisms in order to regulate development and/or combat invading  

viruses and transposons. In PTGS, RNAs with specific sequence are 

targeted and degraded by a mechanism which is currently under 

investigation. A central role in this cascade of events which leads to 

the RNA degradation is played by double stranded RNA molecules (ds 

RNA). Expression of dsRNA of a specific gene in a plant, leads to 

degradation of its homologous RNA, independently whether this is a 

viral or host gene. We have used the dsRNA strategy in order to 

produce virus resistant plants. We have produced dsRNA genes in 

plant transformation vectors for PPV, PVX, PVY viruses. Transgenic 

Nicotiana benthamiana plants have been produced, which contain the 

dsRNA genes for PPV and PVX. Also, transgenic Nicotiana 

benthamiana plants expressing (+) PPV RNA only have been produced.  

ds and (+)PPV RNA plants of the T0 generation have been challenged 

with PPV virus. The dsRNA producing plant lines were at a high 

percentage resistant to the virus, while, from the (+) RNA lines tested, 

none line was found resistant. These results indicate, that the dsRNA 

strategy can be successfully applied to crop plants, and thus help to 

control important virus diseases.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  

Οι φυτικοί οργανισµοί εξαιτίας της µη δυνατότητας µετακίνησής 

τους είναι αναγκασµένοι να αντιµετωπίζουν τους βιοτικούς και 

αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος µε τρόπους που σε πολλά 

διαφέρουν από αυτούς που χρησιµοποιούν οι ζωικοί ή άλλοι οργανισµοί. 

Ανάµεσα σε αυτή την πληθώρα των περιβαλλοντικών κινδύνων που 

καλούνται να αντιµετωπίσουν είναι διάφοροι βιοτικοί παράγοντες που 

προκαλούν στο φυτό ασθένειες µε συνέπειες που ποικίλουν σε 

σοβαρότητα και έκταση. Οι αιτιολογικοί παράγοντες των ασθενειών 

µπορεί να είναι είτε κυτταρικές µορφές ζωής, όπως µύκητες, πρωτόζωα ή 

βακτήρια, είτε ακυτταρικές όπως ιοί και ιοειδή. 

Όπως είναι φυσικό, τα φυτά έχουν αναπτύξει µηχανισµούς άµυνας 

απέναντι σε αυτές τις προσβολές. Είναι γνωστοί επί µακρόν µηχανισµοί 

όπως τα γονίδια ανθεκτικότητας (R genes) που τα προϊόντα τους 

¨αναγνωρίζουν¨ τους εισβολείς οδηγώντας στην έναρξη της αντίδρασης 

υπερευαισθησίας. Η αντίδραση αυτή επάγει τον κυτταρικό θάνατο των 

µολυσµένων και των γειτονικών σε αυτά κύτταρα και έτσι αποκλείει τη 

µολυσµένη περιοχή. Αυτοί οι τρόποι αντίδρασης είναι γενετικά 

καθορισµένοι και µε µικρά περιθώρια ευελιξίας. Τα τελευταία χρόνια 

όµως αναγνωρίστηκε ένας µηχανισµός άµυνας µε σηµαντική 

προσαρµοστικότητα και ευελιξία που δρα στο επίπεδο του RNA και σαν 

στόχο έχει µόρια RNA που µετακινούνται στο κύτταρο µε τελικό 

αποτέλεσµα την αποδόµηση όλων των RNA µε την ίδια λειτουργία. Ο 

µηχανισµός περιγράφεται γενικά µε τον όρο σίγηση µέσω RNA (RNA 

silencing) και στρέφεται κυρίως κατά ιών καθώς και των  µεταθετών 

στοιχείων που µε τη δραστηριότητά τους προκαλούν διαταραχή του 

γενετικού προγράµµατός τους.    

Αν και έχει ανακαλυφθεί πρόσφατα, η σίγηση στο επίπεδο του 

RNA φαίνεται να είναι ένας αρχαίος µηχανισµός άµυνας ή και ρύθµισης 

οργανισµών εξαιρετικά διαφορετικών µεταξύ τους. Η παράλληλη 

ανακάλυψη τους από τους ερευνητές είχε σαν συνέπεια να δοθούν 



 

 

διαφορετικά ονόµατα για την έκφραση της σίγησης στο κάθε οργανισµό. 

Έτσι στα φυτά το φαινόµενο ονοµάστηκε αρχικά συνκαταστολή (co-

suppression) (Napoli et al., 1990), ενώ σήµερα έχουν επικρατήσει οι 

όροι µεταγραφική σίγηση γονιδίων (transcriptional gene silencing, TGS) 

(Vaucheret et al., 1998) και µετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων (post-

transcriptional gene silencing, PTGS) (Dougherty and Parks, 1995) 

(Baulcombe, 1996) που περιγράφουν διαφορετικά φαινόµενα µεν αλλά 

µε κοινή βάση. Στα ζώα ονοµάστηκε παρεµπόδιση του RNA (RNA 

interference, RNAi) και µελετήθηκε κυρίως στο νηµατώδη σκώληκα 

Caenorhabditis elegans (Fire et al., 1998) και στο έντοµο Drosophila 

melanogaster (Kennerdell and Carthew, 1998). Στους µύκητες τέλος 

δόθηκε ο όρος κατάπνιξη (quelling) µε οργανισµό µελέτης τη Neurospora 

crassa (Cogoni et al., 1996).  

Το κοινό στοιχείο σε κάθε περίπτωση είναι η αποδόµηση του RNA-

στόχου µε ένα τρόπο που εξαρτάται από την αλληλουχία του. Επίσης τα 

µόρια που παίρνουν µέρος είναι εν µέρει κοινά και η εύρεση του ρόλου 

ενός συστατικού του µηχανισµού στον ένα οργανισµό αντιστοιχεί σε 

οµόλογο ρόλο και στους υπόλοιπους, κάνοντας ευκολότερη την συνολική 

κατανόηση της διαδικασίας. Το σηµαντικότερο κοινό µόριο είναι το 

δίκλωνο RNA (dsRNA). O τρόπος µε τον οποίο σχηµατίζεται και 

συµµετέχει στη σίγηση θα αναλυθεί παρακάτω στο κεφάλαιο. 

 

Φυτικοί ιοί και σίγηση µέσω RNA 
 

Είναι από παλιά γνωστό ότι ο εµβολιασµός ενός φυτού ευαίσθητο 

σε ένα συγκεκριµένο ιό µε ένα άλλο στέλεχός του λιγότερο παθογόνο το 

καθιστούσε ανθεκτικό στον πρώτο ιό. Μια τέτοια αντίδραση µοιάζει µε το 

µηχανισµό άµυνας µέσω αντισωµάτων που διαθέτουν τα ζώα. Επειδή 

όµως δεν είχαν βρεθεί ανάλογα µόρια στα φυτά, ο µηχανισµός παρέµενε 

άγνωστος. Οι υποθέσεις που διατυπώνονταν είκαζαν ότι το ήπιο στέλεχος 

χρησιµοποιεί τους παράγοντες του φυτού που είναι απαραίτητοι για το 

πολλαπλασιασµό του ιού και έτσι όταν εισέλθει το ισχυρά παθογόνο 

στέλεχος δεν υπάρχει µηχανισµός να υποστηρίξει τον πολλαπλασιασµό 



 

 

του. Αυτές οι υποθέσεις, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκαν. Με τη χρήση των 

διαγονιδιακών φυτών παρατηρήθηκε ένα ανάλογο φαινόµενο όπου φυτά 

µεταµορφωµένα µε γονίδιο του ιού ήταν ανθεκτικά στο συγκεκριµένο ιό, 

είτε όταν το ένθεµα σχεδιάστηκε να παράγει λειτουργική ιική πρωτεΐνη 

(Powell et al., 1986) είτε όχι (Lindbo and Dougherty, 1992). Το 

φαινόµενο ονοµάστηκε αρχικά αντίσταση προερχόµενη από το παθογόνο 

(Pathogen derived resistance, PDR) και βρέθηκε ότι ήταν αποτέλεσµα 

της µετα µεταγραφικής αποδόµησης του RNA του ιικού διαγονίδιου. Σαν 

συνέπεια όλα τα RNA µε οµολογία στο διαγονίδιο, δηλαδή και τα RNA 

του ιού αποδοµούνταν (Lindbo et al., 1993). 

Το ενδιαφέρον ήταν ότι το γονίδιο-στόχος µεταγράφοταν κανονικά 

πριν τα µετάγραφα αποδοµηθούν στο κυτταρόπλασµα, πιθανώς από µία 

νουκλεάση που αναγνώριζε την αλληλουχία τους (Dougherty and Parks, 

1995). Πειράµατα που έγιναν σε φυτά στα οποία είχε κατασταλεί  η 

έκφραση ενός  διαγονιδίου της β-γλουκορονιδάσης (GUS) ήταν 

ανθεκτικά σε µόλυνση µε ιό που είχε τροποποιηθεί να περιέχει 

αλληλουχίες του GUS και ευαίσθητα σε στον αγρίου τύπου ιό (English et 

al., 1996). Ενισχύθηκε έτσι η θεωρία ότι ο µηχανισµός καταστολής των 

ενδογενών γονιδίων ή των διαγονιδίων  και της αποδόµησης των ιικών 

RNA στο κυτταρόπλασµα είναι ο ίδιος. Ο µηχανισµός ήταν φανερά 

εξαρτώµενος από το RNA και παρατηρούνταν εντονότερα σε φυτά που 

περιείχαν πολλαπλά ενθέµατα του διαγονιδίου, γειτονικά ενθέµατα µε 

αντίθετη φορά, καθώς και  µεθυλίωση στη κωδική τους περιοχή (Kooter 

et al., 1999a).  

 

Έναρξη PTGS και ο ρόλος του δίκλωνου RNA. 

 

Οι υποθέσεις για το ποιο είναι το γεγονός που εκκινεί τη µετα-

µεταγραφική σίγηση ήταν ποικίλες. Αρχικά προτάθηκε το µοντέλο της 

ουδού (threshold) του µεταγραφόµενου mRNA όπου τα (δια)γονίδια 

εξαιτίας του υψηλού αριθµού αντιγράφων στο γένωµα µεταγράφονταν σε 

µεγάλο βαθµό, οπότε αυτό το πλεόνασµα mRNA αποτελούσε σήµα για 

την έναρξη του µηχανισµού διάσπασης (Lindbo and Dougherty, 1992) 



 

 

(Dougherty and Parks, 1995). Έτσι όσα διαγονίδια δεν υπερέβαιναν 

αυτό το όριο µπορούσαν να εκφράζονται κανονικά, ενώ παράλληλα η 

εισβολή των ιών συνέβαλε στο ξεπέρασµα της ουδού και άρα έθετε σε 

κίνηση την άµυνα του φυτού. Άλλοι ερευνητές βασιζόµενοι στη 

παρατήρηση ότι τα αποσιωπηµένα γονίδια ήταν έντονα µεθυλιωµένα 

πρότειναν ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία εκτρόπων 

(aberrant) RNA που αποτελούσαν το σήµα έναρξης (Wassenegger and 

Pelissier, 1998) (Voinnet et al., 1998). Και ενώ αυτές οι παρατηρήσεις 

γινόταν στα φυτά, ο Α.Fire και οι συνεργάτες του (Fire et al., 1998) µε 

πειράµατα στο C.elegans έδειξαν ότι µικρά µόρια δίκλωνου RNA (double 

stranded, dsRNA) που σχηµατίζονταν σε πολύ µικρό ποσοστό κατά την 

in vitro µεταγραφή γονιδίων ήταν πολύ δραστικά στην επαγωγή της 

σίγησης των γονιδίων από όπου προέρχονταν τα RNAs. Αυτό οδήγησε 

στην υπόθεση ότι το κύριο µόριο έναρξης της PTGS και της RNAi ήταν το 

dsRNA.  

Ένα τέτοιο dsRNA µόριο µπορεί να σχηµατιστεί µε ποικίλους 

τρόπους, όπως διατυπώθηκε εκ των υστέρων (Kooter et al., 1999b). Στα 

διαγονιδιακά φυτά µε πολλαπλές ενθέσεις µπορεί να σχηµατιστεί από 

δύο γειτονικά γονίδια που έχουν εντεθεί µε αντίθετο προσανατολισµό 

όταν η µεταγραφή του ενός συνεχιστεί στο άλλο (read-through 

transcription), όταν δηλαδή δεν αναγνωρίζονται τα σηµεία λήξης της 

µεταγραφής. Στα δε διαγονιδιακά µε ένα ένθεµα αν ξεκινήσει η 

µεταγραφή από ένα γειτονικό φυτικό υποκινητή ή από ένα ¨κρυφό¨ 

(cryptic) υποκινητή και πάλι µε read-through µεταγραφή (σχ.1) 

Πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι dsRNA δηµιουργείται και σε µη 

διαγονιδιακά φυτά ενισχύοντας την υπόθεση ότι η PTGS είναι αµυντικός 

µηχανισµός του φυτού: Γνωρίζουµε ότι το 90% των γενωµάτων φυτικών 

ιών  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αποτελούνται από µονόκλωνο RNA (ssRNA). O τρόπος µε τον οποίο 

αναπαράγονται περιλαµβάνει την αντιγραφή του RNA του από µία ιική 

RNA-εξαρτώµενη RNA πολυµεράση (RNA depended RNA polymerase, 

RdRp). Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής το γένωµα είναι δίκλωνο, 

δίνοντας την ευκαιρία να γίνει αντιληπτό από το φυτό και να ξεκινήσει 

την άµυνά του. Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση των µεταθετών 

στοιχείων, οι ιδιότητες των οποίων ανασκοπούνται από τους (Kumar and 

Bennetzen, 1999; Bennetzen, 2000) όπου ο τρόπος παραγωγής dsRNA 

µοιάζει µε αυτό τον διαγονιδίων (σχ 2). Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι στη 

βιβλιογραφία γίνεται διάκριση µεταξύ του dsRNA, όπου υπάρχει πλήρη 

οµολογία µεταξύ δύο διαφορετικών µορίων RNA, και του hair-pin (hp) 

RNA που παράγεται από µία αναδιπλούµενη αλυσίδα RNA. 

 
Οι hpRNA κατασκευές επάγουν πιο αποτελεσµατικά τη PTGS 
 

Η ανακάλυψη της σηµασίας του dsRNA ενισχύθηκε από 

κατασκευές που σχεδιάστηκαν να παράγουν hpRNA και που βρέθηκε να 

επάγουν σηµαντικά τη PTGS και άρα την αντίσταση στους ιούς 

((Waterhouse et al., 1998; Wang and Waterhouse, 2000; Smith et al., 

2000). Αυτή τα hpRNA µε ιικά γονίδια, ή pan-handles (PH) όπως τα 

ονοµάζουν οι συγγραφείς επιτρέπουν  την  άµεση  επαγωγή  της  PTGS  

µιας  και  δεν  σχηµατίζονται  

 

 

Σχ.(1). Τρόποι παραγωγής 
dsRNA σε διαγονιδιακά φυτά 
α) σε φυτά που έχουν δύο 
γειτονικά διαγονίδια µε 
αντίθετο προσανατολισµό σε 
read-through µεταγραφή β) σε 
φυτά µε ένα διαγονίδιο είτε 
από ένα κρυφό υποκινητή στο 
διαγονίδιο (i) είτε από ένα 
γειτονικό στο ένθεµα φυτικό 
υποκινητή (ii) (προσαρµογή 
από (Kooter et al, 1999) 
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Β) ι) 
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τυχαία όπως σε άλλου είδους κατασκευές αλλά, απεναντίας, µε δεδοµένο 

ότι βρίσκονται υπό ισχυρό µεταγραφικό υποκινητή δίνουν κάθε βοήθεια 

στο κύτταρο να ξεκινήσει τη διαδικασία αποδόµησής του και εποµένως 

να έχει έτοιµες τις άµυνές του σε περίπτωση εισβολής του αντίστοιχου 

ιού. 

Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποίησαν το γονίδιο NIa-Pro από τον ιό 

της πατάτας Υ (potato vitus Y, PVY) και δηµιούργησαν κατασκευές µε το 

γονίδιο σε θετικό προσανατολισµό µεταγραφής (sense), σε αρνητικό 

προσανατολισµό (antisense) και µε µορφή hp υπό τον έλεγχο του 

ισχυρού µεταγραφικού υποκινητή 35S προερχόµενο από τον ιό του 

µωσαϊκού του κουνουπιδιού (cauliflower mosaic virus, CaMV). Με 

αυτές µεταµόρφωσαν φυτά N.tabaccum, ενώ µε παρόµοιες κατασκευές 

που έγιναν µε τη χρήση του γονιδίου GUS οι ερευνητές τροποποίησαν 

διαγονιδικά φυτά ρυζιού (Oryza sativa) που περιείχαν ήδη το ίδιο 

γονίδιο. Σε προσβολή των φυτών καπνού µε το PVY παρατηρήθηκε 

ανθεκτικότητα σε ποσοστό έως 15% των διαγονιδιακών φυτών για τις 

sense ή antisense κατασκευές, ενώ για τις hpRNA το ποσοστό έφτασε το 

Σχ.(2). Παραγωγή dsRNA και hpRNA από διάφορους τύπους µεταθετών στοιχείων. Τα 
κόκκινα µέρη αντιστοιχούν σε ανεστραµµένα ή ευθεία τελικά άκρα, τα πράσινα σε 
κωδικές περιοχές, τα βέλη σε φορά µεταγραφής. Στις εικόνες φαίνεται σε κάθε 
περίπτωση αν παράγεται ds ή hpRNA (από Waterhouse et al, 2001) 



 

 

54%. Στα δε φυτά ρυζιού, η σίγηση του GUS έφτασε το 90% των 

συνολικών διαγενικών σειρών.  

Στη νεότερη εργασία της οµάδας (Smith et al., 2000) 

παρουσιάζεται η καινοτοµία η κατασκευή να περιέχει σαν ενδιάµεση 

αλληλουχία το RNA ενός ιντρονίου. Στην εργασία αναφέρονται δύο 

κατασκευές: η πρώτη χρησιµοποιεί και πάλι το Pro µε τη παρεµβολή 

του ιντρονίου 2 από το γονίδιο PDK της Flaveria trinervia (Rosche and 

Westhoff, 1995). Η δεύτερη ενσωµατώνει ένα οµόλογο γονίδιο, το ∆12 

desaturase της A.thalianna, και ιντρόνιο του ίδιου γονιδίου. Το 

αποτέλεσµα ήταν ανθεκτικότητα 96% σε διαγονιδιακά φυτά 

N.benthamiana µε τη πρώτη κατασκευή και σίγηση 100% για τη 

δεύτερη. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ενώ το ενδιάµεσο RNA 

χρειάζεται για τη σταθερότητα της κατασκευής, η αποµάκρυνσή του µετά 

τη µεταγραφή στο φυτό (καθώς το ιντρόνιο αποκόβεται κατά τη πορεία 

ωρίµανσης) και η µετατροπή του σε dsRNA επάγουν καλύτερα τη PTGS 

σε σχέση µε τις ¨σταθερές¨ hp κατασκευές και πολύ περισσότερο σε 

σχέση µε αυτές που παράγουν µονόκλωνο RNA.  

 

Συστατικά µόρια και µηχανισµός λειτουργίας PTGS.  
 

Ένα από τα πιο επίκαιρα ερευνητικά πεδία στη µοριακή βιολογία 

είναι η αποσαφήνιση των µονοπατιών της σίγησης µέσω. Στη 

βιβλιογραφία έχουν εµφανιστεί διάφορα µοντέλα που σταδιακά 

στηρίζονται σε όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα. Το 

επικρατέστερο µοντέλο αυτή τη στιγµή περιγράφει συνοπτικά το 

φαινόµενο ως εξής (Matzke et al., 2001; Voinnet, 2001; Waterhouse et 

al., 2001): 

1) Το dsRNA που έχει παραχθεί µε διάφορους τρόπους 

αναγνωρίζεται από ειδική RNA νουκλεάση για ds µόρια που 

µοιάζει µε τη RNAση ΙΙΙ των βακτηρίων και κόβει το RNA-στόχο 

σε µικρά δίκλωνα µόρια µήκους 21-25 νουκλεοτιδίων. Αυτά τα 

µικρά µόρια ονοµάστηκαν small interfering RNAs (siRNAs).  



 

 

2) Τα siRNAs ενσωµατώνονται σε ένα σύµπλοκο που επάγεται από το 

RNA (RNA induced silencing complex, RISC) (Bernstein et al., 

2001) και χρησιµοποιούνται σαν µήτρα για την αναγνώριση 

µονόκλωνου RNA µε οµόλογη αλληλουχία. Η υβριδοποίηση µε 

το RNA-στόχο οδηγεί σε πέψη του στο µέσο περίπου της 

αλληλουχίας οµολογίας (Elbashir et al., 2001).  

3) Συγχρόνως, από τις αλληλουχίες που έχουν στοχευθεί παράγεται 

ένα σήµα το οποίο µεταφέρεται µέσω των πλασµοδεσµάτων στα 

γειτονικά κύτταρα (και τελικά µέσω του φλοιώµατος σε 

ολόκληρο το φυτό) και επάγει τη PTGS και στα υπόλοιπα 

κύτταρα (Palauqui et al., 1997; Voinnet et al., 1998). Ο 

τρόπος µε τον οποίο γίνεται η επαγωγή δεν είναι απόλυτα 

διευκρινισµένος, όπως επίσης και ποιο ακριβώς είναι το σήµα. 

ΤΟ ΣΧΗΜΑ 3 ∆ΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ. 

Αναλύοντας τα επιµέρους στάδια της PTGS έχει βρεθεί ότι το 

σύµπλοκο της RNAσης που διασπά τα dsRNA κωδικοποιείται στη 

D.melanogaster από το γονίδιο DICER. Η πρωτεΐνη αποτελείται από 

µοτίβα RNAσης ΙΙΙ, RNA ελικάσης και περιοχές τύπου PAZ (Cerutti et 

al., 2000) (Bernstein et al., 2001). Το οµόλογο γονίδιο στη A.thaliana 

ονοµάζεται CARPEL FACTORY (CAF) και έχει ήδη κλωνοποιηθεί 

(Jacobsen et al., 1999). Η πέψη του dsRNA δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά στο κυτταρόπλασµα αλλά φαίνεται να γίνεται και στο 

πυρήνα. Οι ενδείξεις για αυτό είναι οι εξής: πρώτον siRNAs παράγονται 

στο φυτό και µετά από µόλυνση µε ιοειδή παρόλο που αυτά µένουν 

σχεδόν αποκλειστικά στο πυρήνα (Papaefthimiou et al., 2001). 

∆εύτερον, το CAF απαντάται σε δύο τύπους. Ο ένας έχει ένα σήµα 

τοποθέτησης στον πυρήνα (nuclear localization signal, NLS) ενώ ο 

δεύτερος όχι (Jacobsen et al., 1999). Είναι πιθανόν λοιπόν ο πρώτος 

τύπος να διασπά dsRNA στον πυρήνα προερχόµενο είτε από κατασκευές 

που παράγουν ds και hpRNA είτε από ιοειδή και µεταθετά στοιχεία 

(Matzke et al., 2001).  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναγνώριση και πέψη του ssRNA από το σύµπλοκο RISC 

δηµιουργεί δύο κοµµάτια εκτρόπων RNA. Αυτά τα µέρη είτε γίνονται 

στόχος νέων συµπλεγµάτων RISC για περαιτέρω αποδόµηση 

(Waterhouse et al., 2001) ή αποτελούν το υπόστρωµα για τη δράση ενός 

συµπλόκου µε δράση RdRp.  

Το σύµπλοκο της RdRp στη A.thaliana αποτελείται πιθανώς από 

τα προϊόντα των γονιδίων α) SGS2/SDE1 (Dalmay et al., 2000; 

Mourrain et al., 2000), µε τη κύρια δράση της RdRp, β) του SGS3 µε 

άγνωστη δράση (Mourrain et al., 2000), γ) του SDE3, µε δράση 

ελικάσης (Dalmay et al., 2001), και δ) του AGO1 που είναι πρωτεΐνη µε 

Σχ. (3). Μοντέλο για τη PTGS όπως απεικονίζεται από τον Ο.Voinnet (Voinnet, 
2001). Το υπόστρωµα της DICER είναι dsRNA που παράγεται µε διάφορους 
τρόπους. Οι ιοί παράγουν dsRNA ή και έκτροπα RNA στη περίπτωση του PVX
και CMV. Το σύµπλοκο της φυτικής RdRp παίζει ρόλο επιτήρησης και 
πολλαπλασιασµού της διαδικασίας. Αναφέρονται και οι ιικοί καταστολείς µε τα
πιθανά σηµεία δράσης τους.  



 

 

δοµές PAZ/Piwi (Fagard et al., 2000; Cerutti et al., 2000). Η δράση του 

συµπλόκου είναι κατά πάσα πιθανότητα η µετατροπή ssRNA σε dsRNA 

που θα κατεργαστούν από τη CAF/DICER και RISC. Επίσης πρόσφατα 

αναφέρθηκε ότι ο ιός CMV ίσως παράγει έκτροπα RNA και άρα µπαίνει 

στη διαδικασία της PTGS στο σηµείο της RdRP (Voinnet, 2001). Η πιο 

σηµαντική δράση της ίσως είναι στο πολλαπλασιασµό του σήµατος που 

φτάνει στα υπόλοιπα κύτταρα οπότε και ενεργοποιεί την άµυνά τους 

(Waterhouse et al., 2001). 

Στο ερώτηµα ποιο είναι το µεταφερόµενο σήµα η απάντηση προς 

το παρόν είναι ασαφής. Αρχικά είχε προταθεί ότι τα siRNAs αποτελούν 

το σήµα που επάγει τη µεθυλίωση των διαγονιδίων στο πυρήνα (Mette et 

al., 2000) ή και το διασυστηµατικό σήµα (Voinnet et al., 1998). Νεότερα 

στοιχεία φαίνεται να υποστηρίζουν ότι τα siRNAs που παράγονται κατά 

τη PTGS δεν είναι το µετακινούµενο σήµα (Mallory et al., 2001). Οι 

εναλλακτικές υποθέσεις αναφέρουν ότι αυτό µπορεί να είναι ένα 

µεγαλύτερο dsRNA που µε τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών µεταφέρεται 

στα άλλα κύτταρα όπου διασπάται και η RdRp χρησιµοποιεί τα νέα 

siRNA και τα οµόλογα ssRNA σαν υπόστρωµα για σχηµατισµό νέων 

µεγαλύτερων dsRNA (Waterhouse et al., 2001). Μια απλούστερη θεωρία 

από την ίδια οµάδα διατυπώνει ότι τα siRNAs είναι τελικά τα µόρια-σήµα 

αλλά σε πολύ µικρές και καταλυτικές ποσότητες ώστε δεν είναι 

ανιχνεύσιµες στην εργασία των Mallory et al.  

 

Ιικοί καταστολείς της PTGS 
 

Με δεδοµένο ότι ο φυσιολογικός ρόλος της PTGS φαίνεται να είναι 

κυρίως η άµυνα απέναντι στους ιούς είναι λογικό οι ιοί να έχουν 

εξελιχθεί έτσι ώστε να αντιµετωπίζουν και αυτή την άµυνα του φυτού. 

Έτσι, ανάµεσα στα γονίδια που διαθέτουν υπάρχουν και κάποια που σαν 

επιπρόσθετη ιδιότητα έχουν να εµποδίζουν σε κάποιο σηµείο τη 

διαδικασία αναγνώρισης ή διάσπασης των RNA τους ή και τη δηµιουργία 

και µεταφορά του διακυτταρικού σήµατος. Τα µόρια που έχουν 

αναγνωριστεί ως τώρα είναι σχετικά λίγα αλλά επειδή έχουν µεγάλη 



 

 

σηµασία για την επιβίωση των ιών είναι βέβαιο ότι σύντοµα θα βρεθούν 

και σε άλλους, λιγότερο µελετηµένους ιούς.  

Αυτό που ανακαλύφθηκε πρώτο ήταν η δράση του γονιδίου ΗC-

Pro (helper component- protease) των ιών Poty που καταστέλλει τη 

PTGS του ξενιστή, είναι  παράγοντας παθογένειας και παράγοντας 

µετακίνησης του ιού (Vance et al., 1995). Το σηµείο δράσης φαίνεται να 

είναι πριν το σχηµατισµό των siRNAs µιας και σε φυτά που είναι ενεργό 

το ΗC-Pro δεν παράγονται (ή δεν µπορούν να ανιχνευθούν) τα siRNAs 

(Llave et al., 2000; Mallory et al., 2001). Ο τρόπος µε τον οποίο δρα δεν 

έχει διευκρινιστεί. Μια υπόθεση είναι ότι επηρεάζει τη dsRNάση είτε 

άµεσα (Carrington et al., 2001) είτε µέσω µιας πρωτεΐνης που µοιάζει µε 

καλµοδουλίνη του φυτού που φαίνεται να είναι απαραίτητη για το 

µηχανισµό της σίγησης (Anandalakshmi et al., 2000; Voinnet, 2001).                           

              Ένας άλλος ιικός καταστολέας είναι η πρωτεΐνη 2b του CMV 

(Brigneti et al., 1998). Ο κύριος ρόλος της είναι η µετακίνηση του ιού , 

ωστόσο εντοπίζεται στο πυρήνα του κυττάρου (Lucy et al., 2000). Ο 

τρόπος δράσης της εικάζεται ότι είναι στο διασυστηµατικό σήµα επειδή η 

καταστολή της σίγησης παρατηρείται µόνο στα νέα φύλλα (Voinnet, 

2001). Άλλη άποψη (Carrington et al., 2001) αναφέρει ότι αλλάζει την 

ενδογενή έκφραση των γονιδίων.. 

 Τέλος, ιικός καταστολέας έχει βρεθεί ότι κωδικοποιείται από τον ιό 

Χ της πατάτας (potato virus X, PVX) και ονοµάζεται p25. Αυτός φαίνεται 

να εµποδίζει το διαµοριακό σήµα που παράγεται κατά τη δράση της 

φυτικής RdRp (στη περίπτωση για παράδειγµα των διαγονιδιακών φυτών) 

αλλά όχι σε µόλυνση µε ιό, όπου ο ρόλος της RdRP πιθανά εκτελείται 

από την  ίδια τη πολυµεράση του ιού,  γεγονός που τοποθετεί τη δράση 

της στο σύµπλοκο της RdRp (Voinnet et al., 2000).  

 Σε γενικές γραµµές οι ιικοί καταστολείς µπορούν δυνητικά να 

δρουν σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδικασίας σίγησης µιας και 

διαφορετικοί ιοί θα έχουν αναπτύξει διαφορετικές αποκρίσεις. Αυτό τους 

καθιστά πολύτιµα ερευνητικά εργαλεία για την αποσαφήνιση του 

µονοπατιού και την εύρεση του βιολογικού ρόλου του κάθε συστατικού 

του.  



 

 

Σκοποί και στόχοι της εργασίας 
  

 Σε αυτή την εργασία έγινε η προσπάθεια να χρησιµοποιηθεί η 

µετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων για τη παραγωγή διαγονιδιακών 

φυτών του είδους Nicotiana benthamiana ανθεκτικών σε φυτικούς ιούς. 

Ο τρόπος που επιλέχθηκε προκειµένου να επαχθεί η PTGS ήταν η 

µεταµόρφωση των N.benthamiana µε κατασκευές που παράγουν 

hpRNA, δηλαδή κατασκευές όπου ένα τµήµα γονιδίου  κλωνοποιείται σε 

δύο αντίθετες κατευθύνσεις µε τη παρεµβολή ενός µη οµόλογου 

τµήµατος DNA. Το RNA που παράγεται έχει ένα τµήµα συµπληρωµατικό 

και ένα τµήµα συνδετικό που ονοµάζεται διαχωριστής (spacer). Σε αυτή 

την εργασία οι κατασκευές ονοµάζονται και pan-handles (PH), όνοµα 

που απεικονίζει τη µορφή του RNA και που δόθηκε και από τους 

(Waterhouse et al., 1998). Οι ιοί-στόχοι που χρησιµοποιήθηκαν στην 

εργασία ήταν τρεις: Ο ιός της ευλογίας της δαµασκηνιάς (plum pox 

virus, PPV) o PVX και ο PVY. Στόχος ήταν να ελεγχθεί η 

αποτελεσµατικότητα των κατασκευών σε ένα φυτό µε γρήγορο ρυθµό 

ανάπτυξης και εύκολο στην αναγέννηση και να συγκριθεί η 

συµπεριφορά του απέναντι στους τρεις ιούς. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε ιού και κατασκευής περιγράφονται παρακάτω.  

 

PPV 
 O ιός PPV προκαλεί την ασθένεια σάρκα (sharka) (Atanassov, 

1932) σε δεντρώδη φυτά του γένους Prunus όπως η δαµασκηνιά (Prunus 

domestica), η ροδακινία (P.percika), η βερυκοκιά (P.armeniaca) και η 

κερασιά (P.cerasus) (για ανασκόπηση (Kegler et al., 1998)). Στη φύση 

µεταδίδεται µέσω αφίδων ενώ µε την επέµβαση του ανθρώπου και µε 

µηχανική µόλυνση έχει βρεθεί ότι είναι µολυσµατικός για 60 περίπου 

άλλα είδη. Τα συµπτώµατα που προκαλεί µπορούν να φανούν στα 

φύλλα, όπως χλωρωτικές κηλίδες ή δακτύλιοι (εικ. 1), καθώς και στους 

καρπούς καθιστώντας τους ακατάλληλους για κατανάλωση ή 

βιοµηχανική χρήση. Στις µέρες µας η ασθένεια sharka είναι ευρύτατα 

διαδεδοµένη σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και τη λεκάνη της Μεσογείου. Η 



 

 

προσπάθεια περιορισµού της εξάπλωσης γίνεται µε φυτικό υλικό 

απαλλαγµένο από ιούς καθώς και µε εκρίζωση των µολυσµένων δέντρων 

(Ravelonadro and Dunez, 1995). Στη Ελλάδα αποτελεί το κύριο ιικό 

πρόβληµα των δέντρων Prunus καθιστώντας τη καταπολέµησή του 

σηµαντική αγρονοµική προτεραιότητα.   

 

 

 

  

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 Το γένωµα του ιού αποτελείται από ένα µονόκλωνο RNA θετικής 

κατεύθυνσης (ssRNA(+)) µε µήκος περίπου 10 κιλοβάσεων (kb) στους 

ιούς της οικογένειας Potiviridae. Αυτό µετά τη µόλυνση µεταγράφεται σε 

µία πολυπρωτεΐνη που αυτοτεµαχίζεται για να δώσει όλες τις ιικές 

πρωτεΐνες (Lopez-Moya et al., 2000). Μια από αυτές είναι η ιική RdRp 

που χρησιµοποιεί τη (+) αλυσίδα σαν µήτρα για τη παραγωγή της 

συµπληρωµατικής (-). Στη συνέχεια η ίδια RdRp χρησιµοποιεί την (-) 

αλυσίδα για να φτιάξει ένα σηµαντικό αριθµό (+) αλυσίδων. Τα γονίδια 

του PPV διατάσσονται στο γένωµα όπως φαίνεται στο σχήµα 3, ενώ τα 

προϊόντα τους δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Riechmann et al., 

1992). 

 

 

    

Εικ.(1).  Φύλλα βερικοκιάς µολυσµένα µε PPV. ∆ιακρίνονται οι περιοχές 
χλώρωσης κυρίως από τις φλέβες των φύλλων.   

Σχ.(3). ∆ιάταξη των γονιδίων πάνω στο γένωµα του PPV και οι αντίστοιχες 
πρωτεΐνες.    



 

 

Όνοµα Λειτουργία 

P1 Βοηθητικός παράγοντας αντιγραφής  

HC/Pro Αυτό-τεµαχιζόµενη πρωτεάση, παράγοντας 

διασυστηµατικής µετάδοσης, καταστολέας σίγησης 

P3 Παράγοντας παθογένειας 

6K1/K2 Παράγοντας αντιγραφής 

CI RNA ελικάση 

NIa πρωτεάση, N-άκρο για VPg, C-άκρο για πρωτεάση 

NIb RNA-εξαρτώµενη RNA πολυµεράση 

CP Καψιδιακή πρωτεΐνη 

 

Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί η χρήση γενετικά 

τροποποιηµένων δέντρων P.domestica για τη δηµιουργία ανθεκτικότητας 

στον PPV. Κατά την εργασία αυτή αρχικά, φυτά N.benthamiana 

µεταµορφωµένα µε το γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης (CP) 

αποδείχθηκαν ανθεκτικά στο PPV (Ravelonantro et al., 1993). Στη 

συνέχεια η ίδια κατασκευή και στρατηγική χρησιµοποιήθηκε για τον 

µετασχηµατισµό φυτών δαµασκηνιάς, είδος που επίσης είναι ικανό για 

µετασχηµατισµό και αναγέννηση (Scorza et al, 1994) και παράχθηκαν 

φυτά ανθεκτικά στο PPV (Ravelonadro et al, 1997). Η µελέτη του 

φαινοµένου έδειξε ότι το πιο ανθεκτικό φυτό περιείχε πολλά αντίγραφα 

του CP και εκδήλωνε PTGS (Ravelonandro et al., 2000).          

Το γονίδιο που επιλέχτηκε για τη hpRNA κατασκευή ήταν το Nib, 

που όπως φαίνεται κωδικοποιεί την RdRp, και συγκεκριµένα το 3� άκρο 

του το οποίο είναι και το πιο συντηρηµένο ανάµεσα στα διάφορα στελέχη 

του ιού που έχουν αλληλουχηθεί. Ανάµεσα στα δύο αντίγραφα του NIb 

παρεµβάλλονταν ένα τµήµα του γενώµατος του λ φάγου (µεταξύ των 

θέσεων 31301 και 32745 στο DNA του) που έπαιξε το ρόλο του 

διαχωριστή στο RNA. Παράλληλα δηµιουργήθηκε και µία άλλη 

κατασκευή που περιείχε ολόκληρο το NIb σε θετικό προσανατολισµό 

µαζί µε το ίδιο τµήµα λ DNA.   

Οι δύο κατασκευές χρησιµοποιήθηκαν για µετασχηµατισµό φυτών  

N.benthamiana και ελέγχθηκε η ανθεκτικότητά τους στον ιό µέσω 



 

 

επαγωγής της PTGS και στις δύο σειρές φυτών, τόσο στη Τ0 όσο και στη 

Τ1. 

 

PVX και PVY 

Η ίδια στρατηγική ακολουθήθηκε και για τους ιούς PVX και PVY. 

O PVX είναι ένα από τους πιο µελετηµένους ιούς και χρησιµοποιείται 

σαν φορέας για την εισαγωγή γονιδίων και µελέτη της PTGS (πρώτη 

χρήση από (Baulcombe et al., 1994)). Ο PVY ανήκει στην ίδια 

οικογένεια µε τον PPV και έχει να ίδια γενωµικά χαρακτηριστικά. Έχει 

χρησιµοποιηθεί τόσο για κατασκευές hpRNA (Waterhouse et al., 1998) 

όσο και για hpRNA µε παρεµβολή ιντρονίου (Smith et al., 2000). Και οι 

δύο ιοί έχουν σηµαντική αγρονοµική σηµασία µιας και αποτελούν 

παθογόνα της πατάτας, ιδιαίτερα δε ο PVY πλήττει όλες τις καλλιέργειες 

σολανωδών.   

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας δηµιουργήθηκε για το PVX µια 

hpRNA κατασκευή που σαν διαχωριστή είχε µια µη συµπληρωµατική 

αλληλουχία RNA του ίδιου του ιού. Για το PVY δηµιουργήθηκε µια 

hpRNA κατασκευή µε ιντρόνιο σαν διαχωριστή. Οι λεπτοµέρειες όλων 

των κατασκευών περιγράφονται στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων.  

ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 

Σε κάθε περίπτωση οι κατασκευές προορίζονταν να 

µεταµορφώσουν φυτά µε τη χρήση του Agrobacterium tumefaciens. Για 

να συνδεθούν µε τις κατασκευές εκείνα τα στοιχεία που θα τις 

καθιστούσαν ικανές να εισέλθουν στο αγροβακτήριο, να 

πολλαπλασιαστούν σε αυτό, να εκφραστούν στο φυτό καθώς και να γίνει 

επιλογή των µεταµορφωµένων βακτηρίων και φυτών χρησιµοποιήθηκαν 

δύο ειδικοί φορείς: Ο φορέας pART7 και ο pART27. 

Ο pART7 είναι ένα πλασµίδιο που πολλαπλασιάζεται σε υψηλό 

αριθµό αντιγράφων σε κύτταρα Eccherichia coli. Περιέχει τον υποκινητή 

CaMV35S, ένα πολυσυνδέτη (multiple cloning site, MCS) και τη 

περιοχή λήξης της µεταγραφής του γονιδίου της συνθάσης οκταπίνης 

(ocs 3�) µεταξύ δύο θέσεων περιορισµού του ενζύµου Not Ι. Ολόκληρη η 



 

 

περιοχή µεταξύ αυτών (υποκινητής-κλωνοποιηµένο ένθεµα-τερµατιστής 

µεταγραφής) µπορεί να αποκοπεί µε πέψη µε Not I και να µεταφερθεί 

στον pART27.  

Ο pART27 είναι ένας δυαδικός φορέας που αποτελείται από δύο 

λειτουργικά µέρη: ι) το σκελετό που περιλαµβάνει µια περιοχή έναρξης 

της αντιγραφής στην E.coli (ColEI), µία για το αγροβακτήριο (RΚ2) και το 

γονίδιο ανθεκτικότητας στη σπεκτινοµυκίνη (Spc) και στρεπτοµυκίνη 

(Str) T17 για επιλογή σε E.coli και A.tumefaciens. ιι) τη περιοχή T-DNA 

που βρίσκεται µεταξύ των δεξιών και αριστερών άκρων και περιλαµβάνει 

το γονίδιο lacZ για επιλογή σε µέσο µε β-γαλακτοσιδάση και το 

χειµερικό γονίδιο ανθεκτικότητας στη καναµυκίνη (Km) (nopaline 

synthase promoter-neomycin phosphotranseferase gene-nopaline 

synthase terminator) που προσδίδουν ανθεκτικότητα στα 

µετασχηµατισµένα φυτικά κύτταρα.  

Το σύστηµα των δυαδικών φορέων αποτελείται από δύο πλασµίδια. 

Το ένα φέρει τη περιοχή του T-DNA του A.tumefaciens και το άλλο τα 

γόνιδια vir. Τα ογκογονίδια του βακτηρίου αγρίου τύπου έχουν 

αφαιρεθεί από το T-DNA. Με τη µέθοδο της τριγονικής σύζευξης ο 

φορέας pART27 µεταφέρεται σε ένα στέλεχος  A.tumefaciens που 

περιέχει πλασµίδιο µόνο µε τα vir γονίδια. Προκειµένου να γίνει η 

µόλυνση του πληγωµένου φυτού ενεργοποιούνται τα γονίδια vir (µέσω 

ανίχνευσης φαινολικών µορίων στο περιβάλλον του βακτηρίου που 

προέρχονται από το πληγωµένο φυτικό κύτταρο), το T-DNA αποκόβεται 

µεταξύ του δεξιού και αριστερού άκρου και ένα µονόκλωνο DNA 

καλυµµένο µε vir πρωτεΐνες µεταφέρεται από το βακτήριο στο φυτικό 

κυτταρικό πυρήνα και ενσωµατώνεται στο γένωµα. Στη συνέχεια ο 

υποκινητής 35S µπορεί να επάγει τη µεταγραφή του ενθέµατος και 

εποµένως επιτρέπει την επιλογή των µετασχηµατισµένων κυττάρων σε 

θρεπτικό µέσο µε Km.  



 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
Υλικά  
 

Ένζυµα 

• Περιοριστικά ένζυµα (Μinotech, New England Biolabs) 

• Τροποποιητικά ένζυµα DNA και πολυµεράσες:  

Τ4 DNA λιγάση, αλκαλική φωσφατάση (Calf intestinal alkaline 

phosphatase, CIP), DNA πολυµεράση I Klenow fragment (Klenow 

DNA pol), T3 RNA πολυµεράση (New England Biolabs) 

Τaq DNA πολυµεράση (Μinotech, GIBCO BRL ). 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΩΝ 
 Χρησιµοποιήθηκαν τα παρεχόµενα από τον προµηθευτή 

ρυθµιστικά διαλύµατα που συνόδευαν τα αντίστοιχα ένζυµα. 

 

Εκκινητές   

��art7FW: 5� ACA TCT CCA CTG ACG TAA GGG 3� 

art7REV: 5� ATC ATG CGA TCA TAG GCG TCT 3�  (Μinotech) 

��λ ACC FW: 5� GCA CTT CAC GCT TCA TAC GCG G 3�  

λ ACC REV: 5� AGG TTT GCA CCG GTG TGG CTC CGG A 3� 

(MWG-Biotech)  

 
Νουκλεοτίδια 

��∆εσοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs) (dATP, dGTP, dTTP, dCTP): HT 

Biotechnology 

��Ριβονουκλεοτίδια (rNTPs) (rATP, rGTP, rUTP, rCTP): GIBCO BRL 

��[α-32P]UTP: Amersham Life Science.   

 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 

��Πολυκλωνικό IgG anti-PPV coat protein αντίσωµα: ΒIOREBA 

��Πολυκλωνικό ΙgG anti-PPV συζευγµένο µε αλκαλική φωσφατάση: 

ΒΙΟREBA.  

 



 

 

ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 
 Μεµβράνες υβριδισµού: Schleicher & Schuell 

 Φιλµ αυτοραδιογραφίας: Kodak  

 

Θρεπτικά µέσα βακτηρίων:  

LB (Luria Bertani) ,1Lt : 10g bactotryptone, 5g bacto-yeast 

extract, 10g NaCl µε τη προσθήκη 15g αγαρ για το στερεό µέσο. 

 

Θρεπτικά µέσα ιστοκαλλιέργειας  

��MS, 1Lt: Όπως περιγράφεται από τους Murashige και Scoog, 1962 

µε τη προσθήκη 30gr σουκρόζης και 8g άγαρ για το στερεό µέσο: 

 

��Μέσο καλλογένεσης: MS συµπληρωµένο µε 1,6 βενζυλ-

αµινοπουρίνη (ΒΑΡ) (1mg/l), ναφθαλιν-οξικό οξύ (ΝΑΑ) (0.1mg/l) 

και µε 100mg/lt καναµυκίνη, 250mg/lt σεφοταξίµη. 

��Μέσο ριζογένεσης: ΜS συµπληρωµένο µε 100mg/lt καναµυκίνη, 

250mg/lt σεφοταξίµη. 

   

 

Μικροστοιχεία 
(1000χ) 

mgr 
/lt 

Μακροστοιχεία 
(10χ) 

gr/l Βιταµίνες 
(1000χ) 

mg
/lt 

CoCl2.6H2O 0.025 NH4NO3 16.5 Γλυκίνη 2 

CuSO4.5H2O 0.025 KNO3 19 Μυο-
ινοσιτόλη 

100

FeNaEDTA 36.7 CaCl2.2H2O 4.4 Νικοτινικό 
οξύ 

0.5 

H3BO3 6.20 MgSO4.7H2O 3.7 Πυριδοξίνη 
ΗCl  

0.5 

KI 0.83 KHPO4 1.7 Θυαµίνη HCl 0.1 

MnSO4.2H2O 16.9     

Na2MoO4.7H2O 0.25     

ZnSO4.7H2O 8.6     



 

 

Βακτηριακά στελέχη και ανθεκτικότητες σε αντιβιοτικό. 

 

Όνοµα Οργανισµός Ανθεκτικότητα1 Βιβλιογραφία

DH5a E.coli Amp, Km* (Sambrook et 

al., 1989) 

JM83 E.coli Amp, Km* (Vieira and 

Messing, 

1982) 

LBA4404 A. 

tumefaciens  

Rf  (Hoekema et 

al., 1983)  

HB101::PRK2013 E.coli Km (Ditta et al., 

1980) 

1Amp: Αµπικιλίνη, Km: Καναµυκίνη, Rif: Ριφαµπικίνη 

*εξαρτάται από το πλασµίδιο που εισάγεται. 

 

Πλασµιδιακοί φορείς.  

 

 

Όνοµα Οργανισµός Ανθεκτικότητα Βιβλιογραφία 

Bluescript 
(BS) KS 

E.coli Amp Strategene, 

1997 

PT3T7 E.coli Amp Boehringer-

Mannheim, 

1997 

pART7 E.coli Amp (Gleave, 1992) 

pART27 E.coli/A.tumefaciens Km, Spr, Str (Gleave, 1992) 

pRK2013 E.coli  Km (Ditta et al., 

1980) 
pT20 E.coli Amp Boehringer-

Mannheim,1997

pGEM-T 
easy 

E.coli Amp Promega, 1997 



 

 

Μάρτυρες µεγέθους 

Ο µάρτυρας που χρησιµοποιήθηκε ήταν DNA βακτηριοφάγου λ 

που είχε επωαστεί µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoR I/Hind III και Bste II. 

Για µικρότερα µεγέθη ζωνών χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο pRB322 

επωασµένο µε Hinf I. Τα πρότυπα περιορισµού τους και τα µήκη των 

ζωνών σε ζεύγη βάσεων (base pairs, bp) φαίνονται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BSTE II EcoR I/ Hind III pRB322 / Hinf I 

 
 
1631 
 
 
 
 
 
 
 
517/ 506 
 
398 
344 
298 
 
221/220 
 
154 [74] 
 

2% αγαρόζη 



 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

 
Παρασκευή κυττάρων  E.coli ικανών για µετασχηµατισµό 
 

Μία αποικία κυττάρων E.coli στελέχους JM83 ή DH5a 

χρησιµοποιείται για εµβολιασµό 5ml LB και αφήνεται στους 37°C για 

>12h. 500µl από αυτή τη καλλιέργεια εµβολιάζουν νέο LB όγκου 100ml 

που βρίσκονται σε φιάλη 2lt. Η καλλιέργεια παραµένει στους 37°C µέχρι 

η οπτική πυκνότητά της στα 550nm να φτάσει µεταξύ 0.6-0.8. Αυτό η 

τιµή αντιστοιχεί σε  κυττάρα που βρίσκονται σε εκθετική φάση 

ανάπτυξης και µε πυκνότητα  ~108/ml. Η καλλιέργεια φυγοκεντρείται 

για 10min στις 2500rpm (1630g σε κεφαλή RT-720 KUBOTA) στους 

4°C. Στη συνέχεια τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 30ml κρύου 

διαλύµατος ΤFB I (0.3M CH3COOK, 0.5M MnCl2, 1M KCl, 0.1Μ CaCl2, 

15% γλυκερίνη) και αφήνονται στο πάγο για 60min. Tα κύτταρα 

φυγοκεντρούνται για 8min στις ίδιες συνθήκες και επαναδιαλύονται σε 

4ml κρύου TFB II (0.1M MOPS pH 7, 0.75M CaCl2, 0.1M KCl, 15% 

γλυκερίνη). Τέλος το κυτταρικό εναιώρηµα διαµοιράζεται σε σωλήνες των 

1.5ml (Eppendorf) ανά 100µl, που είναι ο όγκος των κυττάρων για κάθε 

αντίδραση µετασχηµατισµού. Οι σωλήνες ψύχονται στιγµιαία σε υγρό 

άζωτο και µεταφέρονται για αποθήκευση στους �80°C.   

 
Μετασχηµατισµός κυττάρων E.coli µε τη µέθοδο του θερµικού σοκ 
 

 Κύτταρα Ε.coli ικανά για µετασχηµατισµό  από τα στελέχη που 

αναφέρθηκαν παραπάνω µεταφέρονται από τους �80°C σε πάγο και 

<100mg πλασµιδιακού DNA ή 5µl αντίδρασης λιγάσης προστίθονται σε 

100µl κυτταρικού εναιωρήµατος. Μετά από 30min τα κύτταρα 

µεταφέρονται στους 40°C για 1min και µετά ξανά στον πάγο για 2-3min. 

Προστίθενται στο σωλήνα 400µl LB και µεταφέρεται στους 37°C για 45-

60min. Μετά από σύντοµη φυγοκέντρηση η βακτηριακή πελέτα 

επαναδιαλύεται σε 150µl LB και απλώνεται σε τριβλίο petri που περιέχει 

στερεό LB µε το κατάλληλο αντιβιοτικό.  



 

 

 

 
Μικρής κλίµακας αποµόνωση βακτηριακού πλασµιδιακού DNA µε 

τη µέθοδο της αλκαλικής λύσης 
 

 Μια αποικία ανασυνδιασµένων κυττάρων E.coli αναπτύσσεται 

µέχρι κορεσµού στους 37°C σε 2ml LB που περιέχει το κατάλληλο 

αντιβιοτικό, ανάλογα µε την ανθεκτικότητα που φέρει το εισαγόµενο 

πλασµίδιο. Στη παρούσα εργασία τα πλασµίδια φέραν ανθεκτικότητα 

στην αµπικιλίνη ή/και καναµυκίνη και τελική συγκέντρωσή τους ήταν 

50mg/ml.  1.5ml της καλλιέργειας φυγοκεντρείται σε 10000g για 30sec, 

αφαιρείται το θρεπτικό µέσο και η βακτηριακή πελέτα επαναδιαλύεται 

σε 100µl ∆ιαλύµατος Ι ((50mM glucose, 25mM Tris-Cl (pH 8), 10mM 

EDTA (pH 8)) και ακολούθως προστίθονται 200µl ∆ιαλύµατος ΙΙ  (0.2N 

NaOH, 1% SDS), οι σωλήνες αναδεύονται µε αναστροφή και 

τοποθετούνται στο πάγο για 2-3min. Στη συνέχεια προστίθενται 150µl 

∆ιαλύµατος ΙΙΙ (3M potassium acetate, 1.15% glacial acetic acid 99%), 

τα δείγµατα παραµένουν στο πάγο για 5min και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στις 10000g για 5min. Στο υπερκείµενο προστίθεται ίσος 

όγκος φαινόλης/χλωροφορµίου και µετά από φυγοκέντρηση στις ίδιες 

συνθήκες το DNA που περιέχεται στο νέο υπερκείµενο κατακρηµνίζεται 

µε προσθήκη 2,5 όγκων αιθανόλης, ανάµιξη και φυγοκέντρηση στις 

10000g για 10min σε θερµοκρασία δωµατίου. Το DNA επαναδιαλύεται 

τελικά σε 50µl H2O. 

 

 
Μέθοδος τριγονικής σύζευξης 

  

Η µέθοδος τριγονικής σύζευξης που περιγράφεται από τους 

Horsch (Horsch et al., 1985) και Draper (Drapper et al., 1988) 

χρησιµοποιείται για τη σύζευξη των µετασχηµατισµένων πλασµιδιακών 

φορέων από τα στελέχη της E.coli στο Α.tumefaciens. Προκειµένου να 

επιτευχθεί αυτό ο φορέας pART27 που περιέχει το προς µεταφορά 



 

 

τµήµα DNA, γονίδια-µάρτυρες ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη και 

στρεπτοµυκίνη/σπεκτινοµυκίνη και τα Αριστερό και ∆εξιό όριο του T-

DNA εισάγεται στο στέλεχος-βοηθό που περιέχει το πλασµίδιο-βοηθό 

pRK2013. Aυτό προσδίδει στο κύτταρο ανθεκτικότητα στη καναµυκίνη 

και την ικανότητα να µεταφέρει το pART27 και τον εαυτό του στο 

A.tumefaciens µέσω σύζευξης. Το pRK2013 δεν µπορεί να αναπαραχθεί 

στο Αγροβακτήριο και έτσι δεν διατηρείται στα αναδιπλασιαζόµενα 

βακτήρια. Τα συζευγµένα κύτταρα επιλέγονται µε βάση την 

ανθεκτικότητα τόσο στην καναµυκίνη/ στρεπτοµυκίνη/σπεκτινοµυκίνη 

όσο και στη ριφαµπικίνη (που προσδίδεται από µεταλλαγή σε γονίδιο του 

γενώµατος του αγροβακτηρίου. 

 Η διαδικασία της µεθόδου είναι η ακόλουθη: Κύτταρα των 

δύο στελεχών Ε.coli επωάζονται στους 37°C σε 3ml LB+Km (50mg/ml) 

για >12h ενώ το στέλεχος του Α.tumefaciens LBA4404 επωάζεται στους 

28°C σε 3ml LB+Rf επίσης για >12h, θερµοκρασία που είναι η βέλτιστη 

για την ανάπτυξη του βακτηρίου και που επιτρέπει την έκφραση των 

γονιδίων vir . 100µl από τη κάθε καλλιέργεια αναµειγνύονται σε σωλήνα 

Eppendorf και σταγόνες όγκου 10µl ρίχνονται σε τριβλία µε LB. Το 

τριβλίο επωάζεται για >12h στους 28°C. Με τη χρήση στείρας στεφάνης 

συλλέγονται κύτταρα και διαλύονται σε 500µl LB, 100µl εκ των οποίων 

απλώνονται σε στερεό µέσο LB+Km-Rf και επωάζονται για 2 µέρες στους 

28°C. 

 

 
Μετασχηµατισµός φυλλικών δίσκων µέσω Αγροβακτήριου 

 

Η διαδικασία του µετασχηµατισµού περιγράφεται εδώ εν συντοµία 

και αποτελεί προσαρµογή του πρωτοκόλλου των Horsch et al, 1985 

(Horsch et al., 1985).  

Νεαρά φύλλα από Nicotiana benthamiana αποκόπτονται από το 

µίσχο και αφήνονται σε διάλυµα 70% αιθανόλης για 2min. Τα φύλλα 

αποστειρώνονται σε µείγµα 10% ενεργού χλωρίου και 0.1% Tween για 

10min και πλένονται 3 φορές µε αποστειρωµένο Η2Ο. Στη συνέχεια 



 

 

αποκόπτονται φυλλικοί δίσκοι διαµέτρου ~5mm µέσα σε τριβλίο που 

περιέχει υγρό ΜS χωρίς ορµόνες και αντιβιοτικά. Για κάθε 

µετασχηµατισµό χρησιµοποιούνται 50-100 φυλλικοί δίσκοι. Η 

καλλιέργεια του Αγροβακτήριου (~20ml) στο οποίο έχει εισαχθεί η 

επιθυµητή κατασκευή φυγοκεντρείται για 5min στις 3500rpm (2330g σε 

κεφαλή RT-720 KUBOTA) και η βακτηριακή πελέτα επαναδιαλύεται σε 

5ml MS. Οι φυλλικοί δίσκοι µπαίνουν στο κυτταρικό εναιώρηµα και 

προσθέτεται MS  µέχρι τελικού όγκου 50ml. Εναλλακτικά η συνεπώαση 

µπορεί να γίνει σε στείρο γυάλινο τριβλίο. Οι δίσκοι και τα 

Αγροβακτήρια συνεπωάζονται σε θερµοκρασία δωµατίου για 20min µε 

συχνή ανάδευση. Το πλεονάζον υγρό αποκρίνεται από τους δίσκους 

χρησιµοποιώντας αποστειρωµένο χαρτί Whatmann. Στη συνέχεια αυτοί 

τοποθετούνται σε τριβλία µε στερεό MS συµπληρωµένο µε τις ορµόνες 

ανάπτυξης του καπνού 1,6 βενζυλ-αµινοπουρίνη (ΒΑΡ) (1mg/l) και 

ναφτιλ-οξικό οξύ (ΝΑΑ) (0.1mg/l) και επωάζονται στο θάλαµο ανάπτυξης 

υπό 16h φως (24°C), 8h σκοτάδι (18°C) για 2 ηµέρες. Οι παραπάνω 

αναλογίες ορµονών ευνοούν την καλλογένεση καθώς και την επιµήκυνση 

του βλαστού. Μετά τη πάροδο των 2 ηµερών οι δίσκοι ξεπλένονται από τα 

Αγροβακτήρια µέσα σε υδατικό διάλυµα του αντιβιοτικού σεφοταξίµη 

(Cf) (500mg/ml) το οποίο αναστέλλει την ανάπτυξη των υπολειπόµενων 

βακτηρίων και τέλος τοποθετούνται σε MS+Km/Cf µέσο προς επιλογή 

των µετασχηµατισµένων αναγεννηµένων φυτικών κυττάρων.   

 

 
Μηχανική µόλυνση φυτών Ν.benthamiana 

 
Σε φύλλα φυτών Ν.benthamiana ηλικίας  περίπου 60 ηµερών 

µετά την εκβλάστηση ρίχνεται σκόνη µείγµατος άνθρακα-πυριτίου 

(carborundum) που διευκολύνει τη δηµιουργία πληγών στο φύλλο 

προκειµένου να εισχωρήσει ο ιός. Σαν υλικό µόλυνσης 

χρησιµοποιούνται φύλλα από φυτά προσβεβληµένα µε τον ιό (σε αυτή 

την εργασία µε PPV) τα οποία λειοτριβούνται σε γουδί σε διάλυµα Νa �

φωσφορικών αλάτων 50mM (για 1Μ pH 8, 93.2ml Na2HPO4 1Μ, 6.8ml 



 

 

NaH2PO4 1M). Μερικές σταγόνες από το εκχύλισµα τρίβονται στα φύλλα 

και τελικά µετά από 2-3min ξεπλένονται από το carborundum µε 

ράντισµα µε νερό.  

 
 

Αποστείρωση και εκβλάστηση σπόρων διαγονιδιακών φυτών 
N.benthamiana. 

 

Οι σπόροι που συλλέγονται από τα διαγονιδιακά φυτά απλώνονται 

σε θρεπτικό µέσο που περιέχει Κm. Έτσι επιλέγονται εκείνα που έχουν 

ενσωµατώσει στο γένωµά τους και εκφράζουν τουλάχιστον ένα αντίγραφο 

της κασέτας  διαγονιδίο-γονίδιο ανθεκτικότητας στη Km. Αφού γίνει η 

επιλογή µεταφέρονται σε µέσο χωρίς αντιβιοτικό προκειµένου να 

αναπτυχθούν πριν µεταφερθούν σε χώµα. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν 

τη σπορά είναι η αποστείρωση των σπόρων τόσο από το σύνολο των 

µικροοργανισµών που περιέχουν όσο και από πιθανή µόλυνση µε τον ιό 

της µωσαϊκής του καπνού (ΤMV) που µπορεί και µεταδίδεται από 

εξωτερική επιµόλυνση των σπόρων.  

Η απολύµανση από τον ΤΜV γίνεται µε πλύσιµο των σπόρων µε 

διάλυµα 10% Νa3PO4 12H2O για 10-15min. Στη συνέχεια ξεπλένονται 3 

φορές µε απεσταγµένο και αποστειρωµένο Η2Ο και µπαίνουν σε διάλυµα 

10% ενεργού χλωρίου, 0.1% Τween 20 για 10min. Μετά από νέο 

ξέπλυµα µε H2O όπως παραπάνω  οι σπόροι αφήνονται να στεγνώσουν 

υπό στείρες συνθήκες. Ακολούθως, 30-35 σπόροι απλώνονται σε τριβλία 

που περιέχουν θρεπτικό µέσο MS χωρίς ορµόνες και Km σε 

συγκέντρωση 125µg/ml. Τα τριβλία µπαίνουν στο θάλαµο σταθερών 

συνθηκών και µετά από 7 περίπου µέρες παρατηρείται εκβλάστηση των 

σπόρων. Η επιλογή των ανθεκτικών ωστόσο γίνεται αντιληπτή µετά από 

15 µέρες περίπου µια και µέχρι τότε τα φυτάρια τρέφονται από τις 

κοτυλιδόνες τους και όχι από το θρεπτικό µέσο. Τελικά, τα φυτάρια 

µεταφέρονται σε µεγαλύτερα δοχεία ιστοκαλλιέργειας που δεν περιέχουν 

αντιβιοτικό για να αναπτύξουν το ριζικό τους σύστηµα που θα τα 

επιτρέψει να επιβιώσουν στο χώµα.                



 

 

 
Αποµόνωση γενωµικού DNA από φυτικό υλικό 

 

Περίπου 0.5gr υλικού από φύλλα οµογενοποιείται σε υγρό άζωτο, 

µεταφέρεται σε falcon των 50ml και προστίθονται 15ml διαλύµατος 

έκλουσης (100mM Tris pH 8, 50mM EDTA pH 8, 500mM NaCl, 10mM 

β-µερκαπτοαιθανόλη) και 2ml 10% SDS και αφήνονται στους 65°C για 

10min. Στη συνέχεια προστίθονται 5ml CH3COOK 5Μ, τα δείγµατα 

ανακατεύονται µε ανακίνηση και αφήνονται σε πάγο για 30min. Μετά 

από αυτό το διάστηµα φυγοκεντρούνται στις 20.000g (10.000rpm για 

κεφαλή SS34 Sorval) για 10min και το υπερκείµενο διυλίζεται µε 

αποστειρωµένο φίλτρο. Σε αυτό προστίθονται 10ml ισοπροπανόλης και 

τα falcon ανακατεύονται και αφήνονται στους �20°C για 20min. 

Ακολουθεί νέα φυγοκέντρηση στις 3500rpm (σε κεφαλή Κubota) για 

30min oπότε και το υπερκείµενο αποµακρύνεται και το ίζηµα αφήνεται 

να στεγνώσει. Σε αυτό προστίθονται 0.7ml 50mM Tris pH 8, 10mM 

EDTA pH 8 και µεταφέρεται σε σωλήνες Eppendorf που 

φυγοκεντρούνται για 10min στις 12000g. Τα υπερκείµενα µεταφέρονται 

σε νέα Eppendorf, προστίθεται ίσος όγκος φαινόλης/χλωροφορµίου και 

φυγοκεντρούνται στις 12000g για 10min. Η υδατική φάση συλλέγεται σε 

αυτή προστίθονται 75µl CH3COONa 3M και 500µl ισοπροπανόλης και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15min στις 12000g. Τελικά το 

κατακρηµνισµένο DNA πλένεται µε 70% αιθανόλη και επαναδιαλύεται 

σε 100µl TE για 4-5 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου ή για >12 στους 

4°C.              

 

 

Παρασκευή όξινης φαινόλης 
 

Για την αποµόνωση φυτικού RNA χρησιµοποιήθηκε πρωτόκολλο που 

απαιτούσε τη χρήση φαινόλης µε όξινο pH , σε αντίθεση µε τη κοινά 

παρασκευαζόµενη φαινόλη που έχει ουδέτερο pH.  



 

 

Ζυγίζεται 0.5kg φαινόλης που αφήνεται να γίνει υγρή στους 65°C. 

Παράλληλα ετοιµάζεται διάλυµα CH3COONa 2M pH 4. Στη συνέχεια 

προστίθενται στη φαινόλη 0.5gr υδροξικινολίνης και ίσος όγκος (~500ml) 

CH3COONa 50mM. Το διάλυµα αναδεύεται για 30min και αφήνεται 

προκειµένου να διαχωριστούν οι δύο φάσεις για >12h. Η πάνω φάση 

αποµακρύνεται και προστίθενται άλλα 500ml CH3COONa 50mM. 

Επαναλαµβάνεται η ανάδευση και ο διαχωρισµός των φάσεων και στη 

συνέχεια µετρείται το pH της πάνω φάσης. Αν το pH δεν είναι ίσο µε 4 

επαναλαµβάνεται η ανταλλαγή της υδατικής φάσης. Τελικά η υδατική 

φάση αποµακρύνεται εκτός από ένα µέρος της όγκου ~100ml που 

αφήνεται πάνω από τη φάση της φαινόλης για να αποφευχθεί η οξείδωσή 

της.   

 
 

Αποµόνωση RNA από φυτικό υλικό 

 

 Συλλέγονται φύλλα Ν.benthamiana µάζας ~0.5gr που µπαίνουν 

άµεσα σε υγρό άζωτο. Ακολούθως λιοτριβούνται και η σκόνη µπαίνει σε 

σωλήνες falcon. Σε αυτά προστίθεται µείγµα όξινης φαινόλης pH 4 

(0.5kg φαινόλη σε 0.5lt CH3 COONa 50mM,pH 4 + 1� υδροξικινόλη) 

και διαλύµατος εκχύλισης (0.1Μ LiCl, 100mM Tris-Cl pH 8, 10mM 

EDTA pH 8, 1% SDS)  σε αναλογία 1:1 και όγκου 5ml που έχει 

προηγουµένως οµογενοποιηθεί µε θέρµανση στους 80°C. Τα δείγµατα 

αναδεύονται ισχυρά για 30sec και προστίθονται 2.5ml CHCl3. Ακολουθεί 

νέα ισχυρή ανάδευση για 30sec και φυγοκέντρηση στις 3500rpm για 

15min. Στο υπερκείµενο προστίθεται ίσος όγκος φαινόλης (~2.5ml) και 

µετά από φυγοκέντρηση στις 3500rpm στο νέο υπερκείµενο προστίθεται 

ίσος όγκος CHCl3. H πάνω φάση συλλέγεται, αναµειγνύεται µε 2 όγκους 

100% ΕtOH, αφήνεται στους �20°C για 30min και φυγοκεντρείται στις 

ίδιες συνθήκες για 30min.  

 H πελέτα που σχηµατίζεται περιέχει ολικό RNA του φυτού. Σε 

αυτή την εργασία απαιτούνταν ο εµπλουτισµός και αποµόνωση από  

εναιώρηµα του ολικού RNA των µικρότερων σε µέγεθος µορίων RNA. 



 

 

Αυτό επιτυγχάνεται µε κατεργασία µε LiCl. Συγκεκριµένα η 

σχηµατισµένη πελέτα επαναδιαλύεται σε 1ml LiCl 8M και αφήνεται να 

αναδεύεται ισχυρά για >12h. Το διάλυµα φυγοκεντρείται στις 3500rpm  

για 30min και συλλέγεται το υπερκείµενο που περιέχει τα µικρότερα 

RNAs. Αυτά κατακριµνίζονται µε προσθήκη 2 όγκων 100% ΕtOH, ψύξη 

στους �20°C 30min και φυγοκέντρηση στις 3500rpm για 30min. Το 

ίζηµα πλένεται δύο φορές µε 70% EtOH για αποµάκρυνση των αλάτων 

και τελικά το RNA επαναδιαλύεται σε 100µl Η2Ο. 

 

 
In vitro µεταγραφή και καθαρισµός ραδιοσηµασµένων 

µεταγράφων. 
 

 Κατά την ανάλυση κατά Northern (βλ. παρακάτω) σαν µόριο-

ανιχνευτή χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία ένα ραδιοσηµασµένο 

µετάγραφο RNA. Η παρασκευή και αποµόνωσή του γίνεται ως εξής: 

 Σαν µήτρα για η µεταγραφή χρησιµοποιείται ~1µg κατάλληλου 

πλασµιδιακού DNA. Η αντίδραση γίνεται σε όγκο 20µl και επιπλέον 

περιλαµβάνει: 

• Ρυθµιστικό διάλυµα µεταγραφής (RNA pol buffer, NEB), 

• 10 units αναστολέα RNAσών,   

• Μείγµα ριβονουκλεοτιδίων τελικής συγκέντρωσης 1mM για τα 

rATP, rGTP, rCTP και 10µM για το rUTP, 

• [α-32Ρ]UTP ενεργότητας 200µCi, 

• 50 units κατάλληλη RNA πολυµεράση. 

Η πολυµεράση που χρησιµοποιείται εξαρτάται από τον υποκινητή που 

περιέχεται στο πλασµιδιακό DNA. Εδώ έχει χρησιµοποιηθεί η Τ3 RNA 

πολυµεράση.  Υπόστρωµα DNA πλασµίδιο Τ3T7 που είχε 

κλωνοποιηµένο το 3� τµήµα του NIb του PPV (βλ. Αποτελέσµατα, Μέρος Ι 

σχ.4) και είχε επωαστεί µε το ένζυµο Sph I.     

 Η αντίδραση επωάζεται στους 37°C για 1h. Περίπου 15min πριν 

συµπληρωθεί αυτό το διάστηµα προστίθεται DNAάση που διασπά τη 



 

 

µήτρα της µεταγραφής. Η αντίδραση σταµατά µε προσθήκη 80µl H2O 

και εκχύλιση µε ίσο όγκο φαινόλης.  

 Η αποµόνωση των ακέραιων σηµασµένων µεταγράφων γίνεται µε 

στήλη χρωµατογραφίας διήθησης. Η στήλη αποτελείται από πορώδη 

σφαιρίδια αγαρόζης (Βio-gel ® A-0.5 gel, BIORAD) µέσα σε πιπέτα 

Pasteur φραγµένη στο κάτω µέρος από υαλονήµα. Το πακετάρισµα των 

σφαιριδίων γίνεται µε τη βοήθεια της βαρύτητας ενώ η εξισορρόπηση της 

στήλης γίνεται µε πλύσιµο µε περίπου 5ml 1χTE (1M Tris-Cl, pH 8, 

100mM EDTA για συγκέντρωση 100χ). Η λειτουργία της στήλης 

βασίζεται στο ότι τα αδέσµευτα νουκλεοτίδια περνούν µέσα από τους 

πόρους των νουκλεοτιδίων ενώ τα µεγαλύτερα σε µέγεθος µετάγραφα 

περνούν από έξω από αυτά καθώς γίνεται η έκλουση. Έτσι τα µικρά 

µόρια επιβραδύνονται και εποµένως, πρώτα συλλέγονται τα 

ολοκληρωµένα µετάγραφα και στη συνέχεια εκλούονται και τα 

αδέσµευτα νουκλεοτίδια.  

 Στην εξισορροπηµένη στήλη προστίθεται η αντίδραση της 

µεταγραφής µαζί µε 500µl 1χΤΕ. Το κλάσµα συλλέγεται σε σωλήνα 

Εppendrof 1.5ml, η στήλη µεταφέρεται σε νέο σωλήνα και προστίθονται 

100µl TΕ. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να συλλεχθούν 

συνολικά 9 κλάσµατα των 100µl. Τα σηµασµένα RNAs βρίσκονται στο 3ο 

έως το 6ο κλάσµα στη πλειονότητά τους, ενώ στα 2-3 τελευταία 

περιέχονται τα νουκλεοτίδια και τα ανολοκλήρωτα µετάγραφα. Η 

ενεργότητα του ανιχνευτή µετράται σε µετρητή σπινθηρισµού.  

 

 

Ανάλυση κατά Northern σε αποδιατακτικό πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης 

 

Ηλεκτροφόρηση 

Τα αποµονωθέντα από το φυτικό υλικό RNA ηλεκτροφορούνται σε 

πήκτωµα πολυακρυλαµίδης που περιέχει ουρία η οποία εν µέρει 

αποδιατάσει τα νουκλεϊκά οξέα. Η περιεκτικότητα σε ακρυλαµίδη είναι 

12%, συγκέντρωση που επιτρέπει τον διαχωρισµό και τον εντοπισµό 



 

 

µικρών σε µέγεθος µορίων RNA της τάξεως των 23-25 βάσεων. Το µείγµα  

αποτελείται από µονοµερή και bis-ακρυλαµίδη σε αναλογία 38:2. Η δι-

ακρυλαµίδη βοηθά στον πολυµερισµό του µείγµατος. Επιπλέον το 

πήκτωµα περιέχει 0.5χΤΒΕ, 8Μ ουρία, 0.04% ΑPS (Ammonium 

persulfate) (250µl από διάλυµα 10%), 50µl TEMED (N�N�N�N�-

tetramethylethylen-diamin) και συµπληρώνεται µέχρι όγκου 60ml µε 

Η2Ο. Πριν φορτωθούν τα δείγµατα, το πήκτωµα προθερµαίνεται µε 

ηλεκτροφόρηση στα 45-50mA µέχρι θερµοκρασία 55-60°C. Η 

οµοιόµορφη θέρµανση εξασφαλίζεται µε χρήση µεταλλικής πλάκας που 

τοποθετείται πάνω στη συσκευή.   

Στα δείγµατα των  RNA προστίθεται ίσος όγκος διαλύµατος φόρτωσης 

(95% φορµαµίδη, 1mM EDTA pH 8, 0.1% κυανού της βρωµοφαινόλης, 

0.1% κυανού του ξυλενίου.) και θερµαίνονται µε βρασµό για 4-5min. 

Πριν µπουν στο πήκτωµα τα πηγάδια ξεπλένονται από την ουρία που 

περιέχουν η οποία θα εµπόδιζε την καθίζηση των δειγµάτων.  Η 

ηλεκτροφόρηση γίνεται σε τάση 800 Volts και ένταση 45mA µε τη 

θερµοκρασία του πηκτώµατος να κυµαίνεται µεταξύ 50-55°C και 

συνολικά διαρκεί ~45-60min µέχρις ότου η µπλε χρωστική να φτάσει 

κοντά στο κάτω άκρο του πηκτώµατος     

 

Αποτύπωση (blotting) 

Το πήκτωµα µετά την ηλεκτροφόρηση µεταφέρεται σε συσκευή 

αποτύπωσης. Η διάταξη είναι η εξής: Το πήκτωµα µπαίνει πάνω σε 3 

χαρτιά Whatmann που έχουν κοπεί στις ίδιες διαστάσεις. Πάνω στο 

πήκτωµα τοποθετείται ίσων διαστάσεων nylon µεµβράνη Nytran και 

άλλα 3 χαρτιά Whatmann. Η όλη διάταξη µπαίνει σε κασέτα µεταφοράς 

και αυτή στη συσκευή αποτύπωσης που περιέχει 0.5χ ΤΒΕ. Τα RNAs 

µεταφέρονται στη µεµβράνη µε την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου έντασης 

40mA και τάσης 10volt σε θερµοκρασία 4°C για >12h. Μετά από αυτό 

το διάστηµα η µεµβράνη στεγνώνεται και τα νουκλεϊκά οξέα 

µονιµοποιούνται πάνω της µε επίδραση UV έντασης 120mJoules.  

 

 



 

 

Υβριδοποίηση.  

Η µεµβράνη προϋβριδοποιείται για >1h περιστρεφόµενη σε 

θερµοκρασία 53°C  σε διάλυµα όγκου 10ml που αποτελείται από 5χSSC 

( 20%: 3M NaCl, 0.3M Sodium Citrate, pH 7 µε χρήση ΝaOH), 1% 

SDS, 1x διάλυµα Denhards (50x: 10% φικόλη, 10% BSA, 10% PVP) και 

0.25mg/ml tRNA. Στη συνέχεια προστίθεται στον κύλινδρο της 

υβριδοποίησης ο ραδιοσηµασµένος ανιχνευτής που έχει προηγουµένως 

θερµανθεί µε βρασµό για 3-4min. Συνολικά στην αντίδραση οι κρούσεις 

ανά λεπτό (cpm) του ανιχνευτή είναι µεταξύ 5χ105-106cpm/ml 

διαλύµατος υβριδοποίησης. Η µεµβράνη αφήνεται στην ίδια 

θερµοκρασία για >12h. Στη συνέχεια αποµακρύνεται το διάλυµα 

υβριδοποίησης και στον ίδιο κύλινδρο η µεµβράνη ξεπλένεται από τα µη 

δεσµευµένα ραδιενεργά µόρια µε δύο διαδοχικά πλυσίµατα µε διάλυµα 

2χSSC, 0.2% SDS διάρκειας 15-20min στη θερµοκρασία 

υβριδοποίησης. Τέλος η µεµβράνη σφραγίζεται σε πλαστικό περιτύλιγµα 

και τοποθετείται σε κασέτα αυτοραδιογραφίας µε κατάλληλο φιλµ στους 

�80°C για 5-15 ηµέρες.    

 

 

ELISA για ανίχνευση φυτικών ιών από εκχύλισµα φύλλων 
 
 Ο τύπος της αντίδρασης ELISA που χρησιµοποιήθηκε εδώ είναι 

του διπλού αντισώµατος (double antibody sandwich (DAS) ELISA) και 

χρησιµεύει στην ανίχνευση ίων από φύλλα φυτών πιθανά µολυσµένων ή 

για την εκτίµηση της ποσότητας των υπαρχόντων ιών. Κατά τη DAS 

ELISA αρχικά µονιµοποιείται το πρώτο αντίσωµα στο στερεό υπόστρωµα 

και στη συνέχεια προστίθεται το αντιγόνο που δεσµεύεται από το 

αντίσωµα. Το αντιγόνο σε αυτή την εργασία ήταν η καψιδιακή πρωτεΐνη 

του ιού PPV. Ακολουθεί η προσθήκη και του δεύτερου αντισώµατος που 

επίσης προσδένεται στο αντιγόνο. Αυτό το αντίσωµα έχει προσδεδεµένο 

το ένζυµο της αλκαλικής φωσφατάσης. Μετά από κατάλληλα πλυσίµατα 

των πηγαδιών της αντίδρασης για την αποµάκρυνση των µη 

προσδεδεµένων µορίων προστίθεται το χρωµοφόρο-υπόστρωµα του 



 

 

ενζύµου που η διάσπασή του από το ένζυµο προσδίδει στην αντίδραση 

ένα χαρακτηριστικό χρώµα. Το ποσοστό της διάσπασης που αντιστοιχεί 

στα δεσµευµένα αντισώµατα και άρα στα υπάρχοντα ιοσωµάτια µετράται 

µε ειδικό φίλτρο σε συσκευή ανάγνωσης ELISA (ELISA reader, εδώ 

DigiScan Microplate Reader, ASYS Hitech GmbH).  

 Η αντίδραση γίνεται σε ειδικά πιάτα των 96 πηγαδιών µε επίπεδο 

πυθµένα. Κάθε δείγµα ελέγχεται για µεγαλύτερη πιστότητα δύο φορές σε 

γειτονικά πηγάδια. Αρχικά µονιµοποιείται στα πηγάδια το πρώτο 

αντίσωµα που είναι πολυκλωνικό IgG anti-PPV coat protein 

παρασκευασµένο µε ανοσοποίηση κουνελιού. Σε κάθε πηγάδι 

προστίθονται 200µl αντισώµατος αραιωµένου 1000χ από το αρχικό 

απόθεµα (όπως παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρία ΒΙΟREBA) 

σε διάλυµα επίστρωσης (coating buffer) ( 1lt σε Η2Ο: 1.59gr Na2CO3, 

2.93gr NaHCO3) και αφήνεται στους 30°C για 4h. Tα πηγάδια 

αδειάζονται και πλένονται 3 φορές µε διάλυµα πλυσίµατος (0.5ml Tween 

20 σε 1lt PBS 1x, για 1 lt PBS pH 7.4: 8gr NaCl, 0.2gr KH2PO4, 1.15gr 

Na2HPO4, 0.2gr KCL σε απεσταγµένο H2O). Σε αυτά µπορεί να προστεθεί 

ο ιστός-δείγµα.    

Από τα προς µελέτη φυτά Ν.benthamiana αποκόπτονται 4 φυλλικοί 

δίσκοι από διαφορετικά φύλλα που µπαίνουν σε Εppendorf των 1.5ml. 

Οι δίσκοι οµογενοποιούνται µε υγρό άζωτο και αµέσως προστίθονται 

500µl διαλύµατος έκλουσης (20gr πολυβυνιλ-πυρολιδόνη (PVP) ΜΒ 

24000, 0.5ml Tween 20 σε 1lt PBS 1x). Οι σωλήνες φυγοκεντρούνται 

στις 12000rpm και σε κάθε πηγάδι αντίδρασης προστίθονται 200µl από 

το υπερκείµενο. Το πιάτο αφήνεται στους 4°C για >12h και πλένεται 

όπως και παραπάνω. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο να µην υπάρξει 

ανάµιξη των περιεχοµένων των πηγαδίων, πράγµα που θα αλλοίωνε τα 

αποτελέσµατα της αντίδρασης. Στη συνέχεια στη κάθε αντίδραση 

προστίθονται 200µl αραίωσης 1000χ πολυκλωνικού αντισώµατος IgG 

αντι-PPV συζευγµένο µε αλκαλική φωσφατάση και αφήνεται για 5h 

στους 30°C. Ακολουθεί νέο πλύσιµο και προσθήκη 200µl διαλύµατος p-

νιτροφαινυλ-φωσφόρου συγκέντρωσης 1mg/ml  που έχει αραιωθεί σε 

διάλυµα υποστρώµατος ( 97ml διεθανολαµίνη σε 1lt H2O, pH 9.8 



 

 

ρυθµισµένο µε HCl). Η ουσία αυτή αποτελεί το υπόστρωµα του ενζύµου 

και σε αντίδρασή της µε αυτό διασπάται δίνοντας έγχρωµο προϊόν. Το 

πιάτο αφήνεται 45-90min σε σκοτεινό µέρος και στη συνέχεια η 

ποσότητα του χρωµοφόρου φωτοµετρείται στην προαναφερθείσα συσκευή 

σε µήκος κύµατος 405nm. 



 

 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Πλασµιδιακές κατασκευές που παράγουν µονόκλωνο και 

δίκλωνο RNA του ιού PPV 
 

 Στο πρώτο µέρος της εργασίας δηµιουργήθηκαν δύο ειδών 

πλασµιδιακές κατασκευές. Η πρώτη µεταγραφόµενη στο κύτταρο 

παρήγαγε µονόκλωνο RNA του γονιδίου NIb που κωδικοποιεί  ολόκληρη  

(περιείχε κωδικόνιο ΑUG) την ιική  RNA εξαρτώµενη RNA πολυµεράση, 

ενώ η δεύτερη παρήγαγε δίκλωνο RNA του 3� άκρου του ίδιου γονιδίου. 

Και οι δύο κλωνοποιήθηκαν αρχικά σε ενδιάµεσους φορείς για να 

καταλήξουν στον φορέα pART27 µε τον οποίο µεταφέρθηκαν στο 

A.tumefaciens.  

 Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν να δηµιουργηθεί καταρχήν  

µια κοινή κατασκευή στον φορέα pT3T7. Αυτή περιελάµβανε:  

��Ολόκληρη την µεταγραφόµενη περιοχή του NIb σε θετικό (sense) 

προσανατολισµό µε µήκος 1577bp {NIb(+)},  

��Ένα τµήµα DNA του λ φάγου µήκους 1444bp, 

��Το 3� άκρο του NIb σε αρνητικό (antisense) προσανατολισµό 

µήκους 503bp {Nib(-)}. 

To τµήµα του λ φάγου αποτελούσε τον διαχωριστή (spacer) των δύο 

αντίθετα τοποθετηµένων τµηµάτων του Νib και θα υπήρχε και στις δύο 

κατασκευές. Αυτό µαζί µε το ΝΙb(+) είχαν ήδη εισαχθεί στον pΤ3Τ7. To 

NIb(+) είχε εισαχθεί στις θέσεις περιορισµού Sac I και BamH I του 

πολυσυνδέτη του πλασµιδίου ενώ ο λ spacer στη θέση Acc I (Σχ.4). 

Ταυτόχρονα, το ΝIb (-) είχε κλωνοποιηθεί στη θέση Hind III σε άλλο 

όµοιο πλασµίδιο. Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή έπρεπε να 

συναρµολογηθούν τα επιµέρους τµήµατα στο ίδιο πλασµίδιο και αυτό 

που επιλέχτηκε ήταν να µεταφερθεί το ΝIb(+)-λ spacer κοµµάτι στο 

pT3T7 πλασµίδιο που είχε ήδη το NIb(-). Έτσι και οι δύο φορείς 

επωάστηκαν µε τα ένζυµα Sac I και Sph I. Η αντιδράσεις περιορισµού 

ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα µε περιεκτικότητα σε αγαρόζη 0.8%. Το 

τµήµα του πλασµιδίου που περιείχε τα δύο κοµµάτια είχε µήκος 3079 

βάσεις και αποµονώθηκε από το πήκτωµα µε χρήση των αντιδραστηρίων 



 

 

του GENECLEAN ΙΙΙ (ΒΙΟ101) ακολουθώντας της οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρίας. Το ίδιο έγινε και µε το ΝIb(-) πλασµίδιο που 

µε τη πέψη είχε γίνει ευθύγραµµο προκειµένου να διαχωριστεί από 

τυχόν άπεπτα µόρια.  

 

               

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nib(+)-spacer-t3t7
5755bp

EcoRI (5) SacI (15)KpnI (21)

EcoRI (177)

XmnI (181)

NcoI (684)

HindIII (1022)

ClaI (1313) 
HindIII (1473) 

EcoRV (1518) 
HindIII (1525) 
BamHI (1591) 
XbaI (1597) 

SmaI (1921) 
EcoRI (2049) 

ClaI (2293) 
PstI (2311)

PstI (2558)
PstI (3057)SphI 

HindIII (3065) 

XmnI (4949) 

AccI (1603) 

AccI (3054)

spacer

NIb(+)

T3T7 NIB(-)
3249bp

EcoRI (5)
SacI (15)

KpnI (21)
SmaI (23)

BamHI (26) XbaI (32)
SalI (38)

PstI (48) SphI (54)
HindIII (56)

EcoRV (67)
HindIII (108)

ClaI (270)

HindIII (559)

DraI (1710)
DraI (1729)

DraI (2421)
XmnI (2443)

SspI (2648)

NdeI (3015)

NIb (-)

Σχ. ( 4). Σχηµατική απεικόνιση των Τ3Τ7 πλασµιδίων µε α) τα ΝIb(+)-λ spacer, β) το 
NIb(-) µε ορισµένες θέσεις περιορισµού.     

α) 

β) 



 

 

 

 Το ένθεµα ΝΙb(+)-λ spacer και ο NIb(-) φορέας στη συνέχεια 

συγκολλήθηκαν µε αντίδραση λιγάσης έχοντας αναλογία µορίων 3:1. 

Αυτή χρησιµοποιήθηκε για να µετασχηµατίσει ικανά κύτταρα Ε.coli του 

στελέχους JM83 και η επιλογή των µετασχηµατισµένων κυττάρων έγινε 

σε τριβλία µε LB+Amp. Από τις ανθεκτικές αποικίες αποµονώθηκε 

πλασµιδιακό DNA µε τη µέθοδο της αλκαλικής λύσης. Για να ελεγχθεί 

αν η συγκόλληση ήταν επιτυχής τα πλασµίδια επωάστηκαν µε EcoR V 

και EcoR I. Οι αναµενόµενες ζώνες περιορισµού ήταν 1341, 531, 1027, 

172 και 3187 βάσεις (εικ. 2) 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κλώνος 6 είχε το σωστό πρότυπο περιορισµού και αναλύθηκε 

επιπλέον µε πέψεις µε τα ένζυµα 1)BamH I/Sph I, (πάραγεται ζώνη 

1472+4786bp ο υπόλοιπος φορέας)  2) Cla I (980+986bp), 3)EcoR V 

(1558bp) και 4)Κpn I/Xba I (1576bp) (εικ. 3).   

Τα πρότυπα ήταν τα αναµενόµενα και πλέον ολόκληρο η PPV-

hpRNA (ή PPV-PH, pan-handle) κατασκευή είχε κλωνοποιηθεί στο 

pT3T7 (σχ.5). Εξαίρεση ήταν η πέψη µε Cla I όπου το πρότυπο δείχνει 

να λείπει η θέση µέσα στο λ spacer και έτσι δίνει πρότυπο 1966+4292bp 

          

 
 
 
 

  λ 
ΒstEII  1     2    3    4    5     6     7    8

Εικ. (2). Υποψήφιοι κλώνοι  pT3T7-PPV-hpRNA (PPV-PH) που έχουν 
επωαστεί µε EcoR V-EcoR I.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Αυτή έπρεπε να υποκλωνοποιηθεί στον φορέα pART7 όπου 

εκατέρωθεν του πολυσυνδέτη υπάρχει ο ισχυρός ιικός υποκινητής 

CaMV35S και η περιοχή λήξης της µεταγραφής του γονιδίου της 

συνθάσης της οκτoπίνης (octopine synthase 3�, ocs 3� ). Επειδή δεν 

υπήρχαν κατάλληλες µοναδικές θέσεις περιορισµού για την αποµόνωση 

είτε του µέρους που δίνει το µονόκλωνο NIb RNA (που ονοµάστηκε PPV-

    λ        BamHI  ClaI   EcoRV   KpnI        
H3/RI      Sph                           XbaI 

Εικ. (3). Πέψεις ελέγχου του 
κλώνου 6 της εικ.1 µε τα 
ένζυµα που φαίνονται.  
Μάρτυρας= λ Hind III/EcoR I. 
Το πρότυπο της πέψης µε Cla Ι 
δείχνει ότι η αντίστοιχη θέση 
στον λ spacer δεν υπάρχει.   

Σχ. (5). Σχηµατική απεικόνιση του πλασµιδίου pT3T7 µε 
κλωνοποιηµένη ολόκληρη τη PPV-PH κατασκευή. Η Cla I στη θέση 
2293 παρόλο που παρουσιάζεται από το πρόγραµµα DNAMan δεν 
υπάρχει µε βάση το πρότυπο περιορισµού.  
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(+) gene, µια και είχε το NIb σε θετική κατεύθυνση) είτε ολόκληρου του 

PPV PH εφαρµόστηκε η εξής στρατηγική: 

1) Το PPV-(+) gene αποµονώθηκε µε πλήρη πέψη µε Kpn I και εν 

συνεχεία µε µερική πέψη µε Hind III. Η µερική πέψη ενός DNA 

επιτυγχάνεται µε µείωση της συγκέντρωσης του ενζύµου, του 

χρόνου πέψης ή και των δύο. Ο στόχος ήταν το Hind III να κόψει 

µόνο µία από τις συνολικά έξι θέσεις περιορισµού και 

συγκεκριµένα στη θέση 3065 (σχ.5). Προέκυψε έτσι ένα τµήµα 

µήκους 3050bp που περιλαµβάνε το NIb(+) και το λ spacer που 

θα µπορούσε να αποµονωθεί από πήκτωµα αγαρόζης και στη 

συνέχεια να κλωνοποιηθεί στις θέσεις Kpn I- Hind III του pART7.  

2) Το PPV-PH αποµονώθηκε µε µερική πέψη µε Hind III. Εδώ 

στόχος ήταν να κόψει το ένζυµο δύο φορές, µια στη θέση 1022 και 

µια στη θέση 3568. Μεταξύ αυτών περιέχονται 550bp του 3� 

άκρου του NIb(+), o λ spacer και 504bp NIb(-). Το συνολικό 

µήκος ήταν 2546bp και κλωνοποιήθηκε στη θέση Hind III του 

pΑRΤ7. 

 

Κατασκευή PPV-(+)gene 

 Σε πρώτη φάση 3µg DNA pT3T7-PPV-PH επωάστηκαν πλήρως µε 

Kpn I. Ακολούθως, 5 units του HinD III προστέθηκαν στην αντίδραση 

και µετά από 10min επώαση στους 37°C 2µl από αυτή 

ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 0.8%, ενώ το υπόλοιπο 

µείγµα παρέµεινε στον πάγο για να εµποδιστεί περαιτέρω δράση του 

ενζύµου.  

            

 

 

 

 

 

 

 

   λ       /ΗIII      λ 
Η3/RI partial BstEII

Εικ (4).Μερική (partial) 
πέψη του pT3T7-PPV 
PHDL /Kpn I µε 5 units  
Hind III. To βέλος 
υποδεικνύει την 
επιθυµητή ζώνη. 



 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4, η επιθυµητή ζώνη των 3547bp φαίνεται 

στο πήκτωµα οπότε και η υπόλοιπη αντίδραση ηλεκτροφορήθηκε και το 

DNA αποµονώθηκε από αυτό. Παράλληλα, το pART7 επωάστηκε πλήρως 

µε τα ίδια ένζυµα και ακολούθησε συγκόλληση των δύο τµηµάτων.  

 Τα πλασµίδια των µετασχηµατισµένων αποικιών ελέγχθηκαν για 

την επιτυχή εισαγωγή µε πέψεις µε BamH I. Η επιθυµητή ζώνη είχε 

µήκος 1449bp και περιέχει το λ spacer, όπως φαίνεται και στο χάρτη 

του σχ.6 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το DNA από ένα θετικό κλώνο επωάστηκε µε Not I µε σκοπό να 

αποµονωθεί ολόκληρη η ¨κασέτα¨ υποκινητής-κατασκευή-ocs 3� και να 

υποκλωνοποιηθεί στον επωασµένο µε το ίδιο ένζυµο φορέα pART27. Για 

Σχ. (6). Σχηµατική απεικόνιση της pART7-PPV-(+)gene 
κατασκευής.  
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να διευκολυνθεί η αντίδραση συγκόλλησης τα ελεύθερα µόρια 

φωσφόρου, που δηµιουργήθηκαν στα ανοιγµένα από το Not I 3� άκρα 

του  πλασµιδίου, αποκόπηκαν µε δράση του ενζύµου αλκαλική 

φωσφατάση (CIP).  

 Μετά τη συγκόλληση έγινε µετασχηµατισµός κυττάρων DH5α και 

επιλογή σε τριβλία µε LB+Km. Τα πλασµίδια των ανθεκτικών αποικιών 

αναλύθηκαν µε πέψεις µε Not I. Οι θετικοί κλώνοι έδιναν ζώνη µήκους 

5226bp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 O κλώνος 4 επιλέχτηκε για τριγονική µέθοδο σύζευξης µαζί µε: α) 

Το στέλεχος E.coli HB101 που περιείχε το πλασµίδιο-βοηθό pRB2013 

και β) Το στέλεχος Α.tumefaciens LBA4404 του οποίου το Τi-πλασµίδιο 

περιέχει µόνο τη vir περιοχή. Κάποιες από τις µετασχηµατισµένες 

αποικίες των Αγροβακτηρίων επωάστηκαν σε υγρό µέσο LB+Km/Rif και 

τα πλασµίδιά τους (µετασχηµατισµένα pART27) αποµονώθηκαν µε τη 

µέθοδο της αλκαλικής λύσης. Ο αριθµός όµως των πλασµιδίων που έχει 

κάθε κύτταρο αγροβακτηρίου είναι µικρός επειδή αυτά διπλασιάζονται 

µε πολύ πιο αργούς ρυθµούς από ότι τα E.coli, οπότε τελικά δεν 

καταλήγουµε να αποµονώνεται αρκετό DNA που µε πέψη του να είναι 

ορατό σε πήκτωµα αγαρόζης. Για να διαπιστωθεί λοιπόν η επιτυχία της 

εισαγωγής ένα µέρος της αποµόνωσης επανεισάγεται σε E.coli και 

ελέγχεται µε τις ίδιες διαδικασίες. Εναλλακτικά, τα αποµονωθέντα από 

το A.tumefaciens πλασµίδια ελέγχονται µε PCR.  

         Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για την αντίδραση 

υβριδοποιούταν: α) Στον υποκινητή CaMV35S (art7FW) και β) στη ocs 

      M      1       2       3       4       5

Εικ (5). Κλώνοι PPV-(+)gene-pART27 /Not I. Η 
κάτω ζώνη  σε όλα τα δείγµατα έχει µήκος  5226bp. 
M= λ/ Hind III-EcoR I. 



 

 

περιοχή (art7REV). To προϊόν της αντίδρασης εποµένως αντιστοιχεί σε 

όλη τη PPV-(+)gene κατασκευή.  

 Το διάλυµα της αντίδρασης καθώς και οι συνθήκες της ήταν οι 

εξής:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος του προϊόντος ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα αγαρόζης 1%. Σαν  

δείγµα θετικού ελέγχου είχε χρησιµοποιηθεί πλασµίδιο PPV-(+)gene-

pART7.  Όπως φαίνεται στην εικόνα 6, δύο από τα δείγµατα είχαν ίδιο 

µέγεθος µε το θετικό control και η καλλιέργεια του Α.tumefaciens που 

αντιστοιχούσε στο κλώνο 5 χρησιµοποιήθηκε για µετασχηµατισµό  

φυλλικών δίσκων N.benthamiana.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΓΜΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ  
 
2µl DNA (από 50µl  αλκαλικής 
λύσης.) 
2.5µl PCR buffer (200mM Tris-
HCl, 500mM KCl)  
1.5µl MgCl (Cτελ = 3mM) 
0.25µl dNTPs (Cτελ = 0.1mM) 
0.6 µl εκκινητή 1(Cτελ= 2.4nM) 
0.6 µl εκκινητή 2(Cτελ = 2.4nM)
0.2µl Taq pol.  (1 unit) 
 
Τελικός όγκος 25µl  
  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ 
 
95oC   7min 
 
94oC   1min 
50oC   30sec      30 κύκλοι 
72oC   2min 
 
72oC   10min 

       λ 
  BstE I   1    2    3     4      5     6    (-)   (+) 

Εικ. (6). PCR προϊόντα από 6 πλασµίδια αποµονωµένα από αποικίες 
αγροβακτηρίων.  (-)= αρνητικό control, (+) = θετικό control. Το 
αναµενόµενο µέγεθος  ήταν ~3100bp. 



 

 

 

 

Κατασκευή PPV-PH 

 Όπως περιγράφηκε παραπάνω, το PPV-PH προέκυψε µε µερική 

πέψη του πλασµιδίου pΤ3T7 που έφερε ολόκληρο το NΙb γονίδιο σε 

θετική κατεύθυνση µαζί µε το λ spacer και 504bp του 3� άκρου του NIb  

σε αντίθετο προσανατολισµό. Συγκεκριµένα, έγινε µερική πέψη µε το 

ένζυµο Hind III σε συνθήκες όµοιες µε αυτές που περιγράφηκαν για το 

PPV-(+)gene (3µg DNA, 5units ένζυµο) µε τη διαφορά ότι η επώαση έγινε 

για 30min. Τα επιθυµητά σηµεία κοπής ήταν στη θέση 1022 και 3568. 

Η επιθυµητή ζώνη των 2546 βάσεων ήταν ορατή κατά την 

ηλεκτροφόρηση της πέψης (εικ. 7) και αποµονώθηκε προκειµένου να 

υποκλωνοποιηθεί στην αντίστοιχη θέση Hind III του pART7, αφού 

προηγουµένως είχε επωαστεί µε CIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από µετασχηµατισµό έγινε έλεγχος των ανθεκτικών αποικιών µε 

EcoR I. Επειδή η κατασκευή µπορούσε να εισαχθεί στη θέση Hind ΙΙΙ µε 

δύο προσανατολισµούς οι πιθανές ζώνες είχαν µέγεθος είτε 1548bp ή 

980bp. Όπως φαίνεται στην εικόνα 8, ο κλώνος 5 δίνει ένα κοµµάτι 

~1500 βάσεων, οπότε η κατασκευή PPV-PH-pART7 είχε τη δοµή που 

φαίνεται στο σχήµα (7).  

  λ             Hind III partial 
Η3/RΙ 

Εικ. (7). Μερική Hind III πέψη 
του pT3T7-PPV PH. H ζώνη 
των 2546bp υποδεικνύεται από 
τα βέλη.   

     λ 
Η3/R1  1        2      3       4       5       6      7       8  

Εικ (8). Πέψη των υποψήφιων PPV-PH-pART7 µε 
EcoR I  



 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O κλώνος 5 ελέγχθηκε περαιτέρω µε πέψεις µε 1) Cla I (1966, 297bp), 

2) BamH I (575bp), και 3) Xba Ι/Χho Ι (587, 2006bp) (εικ. 9) που 

επιβεβαίωσαν τον προσανατολισµό που φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. 

Επαλήθευση των πέψεων έγινε και µε αλληλούχηση και των δύο PPV  

κατασκευών από το εργαστήριο Γενωµικής του ΙΜΒΒ. Στη πέψη µε Cla I 

δε φαίνεται για άλλη µια φορά να υπάρχει η θέση περιορισµού µέσα στο 

λ spacer, ενώ και η ζώνη των 297bp είναι ορατή σε αυτό το πήκτωµα. 

 

 

 

 

 

 

 

      

     λ                            XhoI 
  Η3/RI  ClaI  BamHI  XbaI  EcoRI  

Εικ. (9). Πέψεις 
ελέγχου του  pART7-

Σχ. (7). Σχηµατική απεικόνιση του PPV-PH-pART7  

PPV PH pART7
7588bp

XbaI (778) BamHI (784)

HindIII (790)
ClaI (1081)

HindIII (1241)

HindIII (1293)
BamHI (1359)
XbaI (1365)

EcoRI (1817)

ClaI (2061)

HindIII (2833)

HindIII (2885)
ClaI (3047)

HindIII (3336)
ClaI (3343)

KpnI (3363)

EcoRI (3365)
XhoI (3371)

NotI (4724)

Not I 

ocs 3' 

Nib(+) 

spacer

Nib(-)CaMV35S

 
297bp
 PPV PHDL µε τα 
ένζυµα που φαίνονται. 



 

 

 

 

Στη συνέχεια έγινε και πάλι πέψη µε Not I, συγκόλληση µε όµοια 

κοµµένο pART27, και µετασχηµατισµός κυττάρων. Στα αποµονωθέντα 

πλασµίδια έγιναν πέψεις ελέγχου µε Not I. Το τµήµα που εισήχθηκε είχε 

µήκος 4724bp και υπάρχει στους τρεις από τους τέσσερις κλώνους της 

εικόνας 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ο κλώνος 3 επιλέχθηκε για τριγονική σύζευξη, όµοια µε το PPV-

(+)gene. Το πλασµιδιακό DNA που αποµονώθηκε από δύο αποικίες 

A.tumefaciens (κλώνοι 1 και 6) χρησιµοποιήθηκε για 

επαναµετασχηµατισµό  κυττάρων E.coli προκειµένου να ελεγχθεί αν 

έγινε επιτυχής σύζευξη.  

 

 

 

 

 

 

Τρεις αποικίες από κάθε νέα µεταµόρφωση ελέγχθηκαν µε Not I. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 11 σε πέντε περιπτώσεις η σύζευξη ήταν επιτυχής. 

Ο κλώνος 1 του αγροβακτηρίου επιλέχθηκε για µεταµόρφωση φυλλικών 

δίσκων N.benthamiana.   

    

   

Η3/RI    1       2       3      4 

Εικ. (10). Πέψεις 
υποψήφιων PPV-PH-
pART27 µε Not I 

 Η3/RI    1      2      3      4     5       6

Εικ. (11). Πέψεις PPV-PH-pART27 από 
επανεισαγωγή σε E.coli µε Not I. Τα 
δείγµατα 1-3 προέρχονται από το κλώνο 1 
του µετασχηµατισµένου αγροβακτηρίου, 
ενώ τα 4-6 από το κλωνο 6. 



 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 

∆ηµιουργία διαγονιδιακών φυτών 
Ν.benthamiana  µε τις κατασκευές PPV-PH και 

PPV-(+)gene. 
 

 Οι καλλιέργειες των A.tumefaciens που είχαν µετασχηµατιστεί µε 

τις δύο κατασκευές PPV+gene και PPV-PH χρησιµοποιήθηκαν για τη 

µεταµόρφωση 60-80 φυλλικών δίσκων νεαρών φύλλων N.benthamiana. 

Η διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο των υλικών και µεθόδων. Η 

αλλαγή των τριβλίων µε το ίδιο θρεπτικό µέσο γινόταν αρχικά κάθε 7 

ηµέρες και µετά από τις τρεις πρώτες αλλαγές κάθε 14 µέρες. Οι 

αδιαφοροποίητοι κάλλοι άρχιζαν να εµφανίζονται 2-3 εβδοµάδες µετά τη 

µεταµόρφωση. Κάθε φυλλικός δίσκος έδωσε κατά µέσο όρο δύο 

διαφορετικούς κάλλους καθένας από του οποίους αποτελούσε και 

διαφορετικό συµβάν αναγέννησης (εικ 12). Οι κάλλοι διαχωρίζονταν από 

το υπόλοιπο φύλλο και συνέχιζαν να αναπτύσσονται αυτόνοµα στο ίδιο 

θρεπτικό µέσο. Προοδευτικά άρχισε η διαφοροποίηση των ιστών και 

αναπτύχθηκαν βλαστοί και φυλλάρια. Οι κάλλοι που έφεραν τα φυτάρια 

µεταφέρθηκαν σε δοχεία ιστοκαλλιέργειας (pots) µε µεγαλύτερη 

χωρητικότητα στο ίδιο θρεπτικό µέσο µετά από 6-7 εβδοµάδες από τη 

µετασχηµατισµό προκειµένου να ευνοηθεί η ανάπτυξή τους.  

Τελικά, από κάθε κάλλο, που συνιστούσε διαφορετικό γεγονός 

αναγέννησης, αποκόπηκαν 4-5 φυτάρια που αποτελούταν από 

διαµορφωµένο βλαστό και φύλλα και µεταφέρθηκαν σε ξεχωριστά η 

κάθε οµάδα σε δοχεία µε το ίδιο µέσο (εικ. 13) χωρίς όµως ορµόνες. 

Αυτό το στάδιο είναι το κύριο στάδιο επιλογής µιας και τα φυτάρια 

πρέπει να επιβιώσουν αυτοτελώς στη Km, ενώ όσο βρίσκονταν στο 

υπόλοιπο κάλλο υπήρχε περίπτωση να επιβιώνουν επειδή γειτονικά σε 

αυτά κύτταρα διασπούσαν την Km και δηµιουργούσαν έτσι µια περιοχή 

που δεν ασκούταν πίεση από το αντιβιοτικό για µετασχηµατισµένα 

κύτταρα. 



 

 

 

Εικ. (12). Αδιαφοροποίητοι κάλλοι από
φυλλικούς δίσκους N.benthamiana  σε 
τριβλία µε ΜS+Km,Cf, ορµόνες.  

Εικ. (13). ∆ιαγονιδιακά φυτάρια 
N.benthamiana σε δοχείο 
ιστοκαλλιέργειας  µε ΜS+Km,Cf.  

Εικ. (14). ∆ιαγονιδιακό φυτό 
N.benthamiana PPV-(+)gene 
µολυσµένο µε PPV. Είναι εµφανή 
στα φύλλα οι χαρακτηριστικές 
χλωρώσεις του ιού.   

Εικ. (15). Φυτό PPV-(+)gene 
7-6.  Τα φύλλα δεν 
παρουσιάζουν εµφανή 
συµπτώµατα του PPV.  



 

 

Μετά από 1-2 εβδοµάδες στα δοχεία τα φυτάρια είχαν αναπτύξει 

ρίζες και µπορούσαν να µεταφερθούν σε χώµα. Αρχικά παρέµειναν 

σκεπασµένα µε διαφανή πλαστικά καλύµµατα και τοποθετήθηκαν στο 

θάλαµο σταθερών συνθηκών προκείµενου να γίνει ο εγκλιµατισµός στις 

συνθήκες περιβάλλοντος. Τέσσερις µέρες περίπου αργότερα τα 

καλύµµατα αποκόπτονταν στις άκρες τους και έτσι να φυτά εκτίθονταν 

στη υγρασία και θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αφού δεν 

παρατηρήθηκε σηµαντική νέκρωση τα φυτά µεταφέρθηκαν στο 

θερµοκήπιο για το τελευταίο στάδιο εγκλιµατισµού. Εκεί τελικά 

αφαιρέθηκαν τελείως τα καλύµµατα και τα φυτά µετά από 5 περίπου 

ηµέρες και συνολικά 4-5 µήνες από την µεταµόρφωση ήταν έτοιµα για 

την επιµόλυσνη µε PPV και περαιτέρω ανάλυση.  

Τα αποτελέσµατα της µεταµόρφωσης και της επιµόλυνσης των 

διαγονιδιακών φυτών κάθε κατασκευής παρουσιάζονται αναλυτικά 

παρακάτω.  

 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Κάθε γεγονός µεταµόρφωσης που έδωσε τελικά πλήρως 

ανεπτυγµένα φυτά αποτελούσε µια σειρά στην οποία δόθηκε ένας 

αριθµός. Τα φυτά που προερχόταν από την ίδια σειρά ονοµάστηκαν µε 

τον αριθµό της σειράς και ένα ακόµα νούµερο, συνήθως από 1 έως 4. 

Έτσι για παράδειγµα, τα φυτά που περιείχαν τη κατασκευή PPV-PH και 

άνηκαν στη σειρά 18 ονοµάστηκαν PPV PH 18-1, 18-2  κ.ο.κ. 

 

∆ιαγονιδιακά φυτά µεταµορφωµένα µε PPV-(+)gene 
Πρώτα χρονολογικά δηµιουργήθηκαν τα φυτά µε την  PPV-(+)gene 

κατασκευή. Από 70 αρχικούς φυλλικούς δίσκους προέκυψαν συνολικά 

43 φυτά που άνηκαν σε 18 διαφορετικές σειρές. Η στρατηγική που 

ακολουθήθηκε ήταν τα φυτά να µολύνονται µε PPV όταν βρισκόταν στη 

κατάλληλη ηλικία και να παρακολουθείται η πορεία εµφάνισης ή µη των 

συµπτωµάτων. Παράλληλα, πριν τη µόλυνση συλλέγονταν φυτικό υλικό 

µάζας ~1gr που θα χρησιµοποιούνταν για περαιτέρω αναλύσεις. 



 

 

Στον πίνακα 1 φαίνονται συνοπτικά οι σειρές, τα επιµέρους φυτά, 

η ηµεροµηνία µόλυνσης και εµφάνισης συµπτωµάτων του PPV καθώς 

και οι επιµέρους αναλύσεις που έγιναν σε ορισµένα. 

 

 

  

     

     

 

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός 
σειράς  

Αριθµός 
φυτού 

Ηµερ/ια 
µόλυνσης

Ηµερ. 
Παρατήρησης 
συµπτωµάτων

Επιπλέον 
ανάλυση 

1 1-1 9/11 18/11 ? ELISA, PCR 
2 2-1 9/11 18/11  
 2-2 9/11 18/11  
3 3-2 No No  
4 4-2 9/11 18/11 PCR 
 4-3 9/11 18/11  
 4-4 No No  
 4-5 No No  
 4-6 No No  
6 6-1 1/11 7/11  
 6-2 9/11 18/11  
 6-3 9/11 18/11  
 6-4 9/11 18/11  
7 7-1 1/11 7/11 PCR 
 7-2 9/11 18/11  
 7-3 1/11 7/11  
 7-4 1/11 7/11 PCR 
 7-6 9/11 18/11 ? ELISA,PCR 
8 8-2 9/11 18/11  
 8-3 No No  
 8-4 9/11 18/11 ? ELISA, PCR 
9 9-1 9/11 18/11  
 9-2 9/11 18/11  
 9-3 9/11 18/11  
10 10-1 9/11 18/11  
 10-3 9/11 18/11  
14 14-1 9/11 18/11  
15 15-1 9/11 18/11  
 15-2 No No ELISA, PCR 
16 16-1 9/11 18/11  
 16-2 No No  
 16-4 No No  
22 22-2 9/11 18/11  
25 25-1 9/11 18/11  
24 24-1 9/11 18/11  
 24-2 9/11 18/11  
 24-3 9/11 18/11  
27 27-1 No No  
 27-2 9/11 18/11  
29 29-1 9/11 18/11  
 29-2 9/11 18/11  
 29-3 9/11 18/11  
30 30-1 9/11 18/11  

Πίνακας 1. 
Κατάσταση 

PPV-(+)gene 
φυτών 



 

 

Όπως φαίνεται και στο πίνακα όσα από τα φυτά µολύνθηκαν µε 

τον ιό παρουσίασαν συµπτώµατα το αργότερο 9 µέρες µετά τη µηχανική 

µόλυνση (εικ. 14). Τρία φυτά ωστόσο, τα 1-1, 7-6 και 8-4, δεν ήταν 

ξεκάθαρο αν παρουσίαζαν συµπτώµατα (εικ.15). Προκειµένου να φανεί 

αν είχαν µολυνθεί ή όχι µε τον ιό έγινε σε εκχυλίσµατά τους αντίδραση 

ELISA.  

Tα αντίσωµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν πολυκλωνικό IgG 

anti-PPV που αναγνώριζε την καψιδιακή πρωτεΐνη του ιού, όπως 

περιγράφονται στο κεφάλαιο των υλικών και µεθόδων. Τα εκχυλίσµατα 

των φύλλων προέρχονταν από φυλλικούς δίσκους αποκοµµένους και 

από φύλλα που ήταν δότες θρεπτικών υλικών (source leaves) και από 

δέκτες (sink leaves). Η διάταξη των δειγµάτων και τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων ήταν όπως φαίνονται στον πίνακα 2 και στη γραφική 

παράσταση 1.  

∆είγµα  
(αριθµός φυτού) 

Αποτέλεσµα  
(Μ.Ο. 
φωτοµέτρησης) 

 

Τα φυτά 7

του ιού) και αρν

τα τρία υπό εξέτ

επιβεβαιώθηκε 

συµπτώµατα. Τα

Αποτελ
Πίνα
κας 
2 
έσµατα 
Τυφλό control 
(χωρίς αντιγόνο) 

0.188 

Φυτό 7-1 
(θετικό control) 

1.660 

Φυτό 15-1 
(αρνητικό control) 

0.212 

Φυτό 1-1 0.212 

Φυτό 7-6 0.193 

Φυτό 8-4 1.875 

-1 και 15-1 αποτελούσαν το θετικό (έντονα συµπτώµατα 

ητικό (µη µολυσµένο µε ιό) έλεγχο της αντίδρασης. Από 

αση φυτά το 8-4 έδειξε να περιέχει τον ιό, γεγονός που 

όταν τελικά παρουσίασε πιο χαρακτηριστικά 

 άλλα δύο δεν έδειξαν να περιέχουν αρκετά ιοσωµάτια, 



 

 

πράγµα που µπορεί να ερµηνευθεί είτε ότι δεν έγινε επιτυχής µόλυνση 

είτε ότι είναι ανθεκτικά στον ιό.  

0,1950,18

1,624
1,696

0,210,214
0,1930,2310,1890,196

1,913
1,836

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

OD (405nm)

no Ag φυτ 7-1 φυτ 15-1 φυτ 1-1 φυτ 7-6 φυτ 8-4
αριθµός φυτού

Γραφ. Παρ 1. ΕLISA PPV-(+)gene φυτών

τιµή 1ου δείγµατος
τιµή 2ου δείγµατος

 

 Για να ελεγχθεί αν τα φυτά είναι πράγµατι διαγονιδιακά έγινε από 

ορισµένα αποµόνωση γενωµικού DNA και πραγµατοποιήθηκε PCR. Οι 

εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν (λ-ACC FW και λ-ACC REV) 

υβριδοποιούταν στο λ spacer και έδιναν προϊόν µήκους 363bp. Οι 

συνθήκες και η σύσταση της αντίδρασης ήταν τα εξής: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ  
 
1µl DNA (από αποµόνωση 
γενωµικού) 
2.5µl PCR buffer (200mM Tris-
HCl, pH 8.4, 500mM KCl)  
1µl MgCl (Cτελ = 2mM) 
0.25µl dNTPs (Cτελ = 0.1mM) 
1 µl εκκινητή 1(Cτελ= 4nM)  
1 µl εκκινητή 2(Cτελ = 4nM) 
0.2µl Taq pol.  (1 unit) 
 
Τελικός όγκος 25µl  
  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ 
 
95oC   7min 
 
94oC   1min 
63oC   1min      30 κύκλοι 
72oC   2min 
 
72oC   10min 



 

 

Τα φυτά που ελέγχθηκαν στην αντίδραση ήταν τα 1-1, 6-1, 7-1, 7-

6, 8-4, 15-1 από τα PPV-(+)gene καθώς και το 3-1 από τα PPV-PH. Σαν 

αρνητικό control υπήρχε DNA από φυτό αγρίου τύπου (wt). Όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 16, τα δείγµατα δίνουν το επιθυµητό µέγεθος, 

εκτός του 1-1. Ταυτόχρονα όµως, µία ζώνη µικρότερης έντασης υπάρχει 

και στο wt φυτό η οποία παρόλη τη προσπάθεια βελτιστοποίησης των 

συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να εξαλειφθεί. Η υπόθεση είναι ότι οι 

εκκινητές προσδένονται σε µια παρόµοια αλληλουχία στο γένωµα. Η 

ένταση ωστόσο των ζωνών των δειγµάτων έδινε τη σταθερή εντύπωση ότι 

τα φυτά πράγµατι περιείχαν το λ spacer.  

   

 

 

 

 

 

 

Από όλα τα φυτά συλλέχθηκαν σπόροι. ∆εδοµένο ότι η 

προσπάθεια επικεντρώνονταν στη δηµιουργία ανθεκτικότητας και στη 

σύγκριση µε τα PPV-PH φυτά, αποφασίστηκε να πάρουµε φυτά Τ1 

γενιάς µόνο από τα δύο πιθανά ανθεκτικά, τα 1-1 και 7-6.  

Στους σπόρους που δίνουν τη Τ1 γενιά η αναµενόµενη αναλογία 

ανθεκτικών:ευαίσθητων στη Km φυτών είναι 3:1 στη περίπτωση που έχει 

εισαχθεί το διαγονίδιο σε ένα αντίγραφο και µεγαλύτερη από αυτή σε 

περίπτωση εισαγωγής περισσοτέρων αντιγράφων σε διαφορετικούς 

γενετικούς τόπους. Για τα φυτά 1-1 και 7-6 οι αναλογίες ήταν: 

 

Φυτό Αναλογία (ανθ:ευαισθ.) 

1-1 31:1 

7-6 21:7 (3:1) 

    

       
        pBR   (-)       wt     1-1   3-1  7-6    7-1     6-1    8-4    15-2 

Εικ. (16). PCR φυτών PPV-(+)gene
και PPV-PH (3-1). PBR= pBR322 
/Hinf I. (-)= αντίδραση χωρίς DNA. 



 

 

Η αναλογία των απογόνων δείχνουν α) ότι και τα δύο φυτά είναι 

διαγονιδιακά και  β) ότι το 1-1 έχει πολλαπλά διαγονίδια ενώ το 7-6 

µόνο ένα. 

Από τα διαγονιδιακά φυτά της Τ1 του 7-6, µεταφέρθηκαν για 

ριζοβολία 5 φυτάρια. Αφού έφτασαν σε ηλικία περίπου 60 ηµερών από 

την ηµέρα που τοποθετήθηκαν στο τριβλίο για εκβλάστηση µολύνθηκαν 

µε εκχύλισµα φύλλων µε PPV. Και τα 5 φυτά µετά από 8 ηµέρες 

παρουσίασαν έντονα συµπτώµατα µόλυνσης, πράγµα που σήµαινε ότι η 

κατασκευή που έφεραν δεν µπορούσε να παράσχει προστασία από τον 

ιό. Κατά αναλογία, είναι το πιθανότερο ότι ούτε και το µητρικό φυτό ήταν 

ανθεκτικό αλλά δεν είχε γίνει σε αυτό κατάλληλη µηχανική µόλυνση.  

 

 

∆ιαγονιδιακά φυτά µεταµορφωµένα µε PPV-PH 
 

Από 80 φυλλικούς δίσκους προέκυψαν τελικά 74 διαγονιδιακά 

φυτά N.benthamiana που άνηκαν σε 34 διαφορετικές σειρές. Και σε 

αυτή τη περίπτωση µόλις τα φυτά ήταν σε κατάλληλη ηλικία µολύνονταν 

µε PPV, ενώ ταυτόχρονα συλλέγονταν φυτικό υλικό για περαιτέρω 

ανάλυση. Επειδή τα φυτά έβγαιναν από το στάδιο της ιστοκαλλιέργειας 

σε διαφορετικές ηµεροµηνίες οι µολύνσεις έγιναν επίσης σταδιακά.  

Στον παρακάτω πίνακα 3 φαίνονται οι σειρές των φυτών, τα φυτά 

της κάθε σειράς που µολύνθηκαν ή έµειναν αµόλυντα και η ηµεροµηνία 

µόλυνσης και εµφάνισης συµπτωµάτων.  

 

Αριθµός 
σειράς 

Μη-
µολυσµένα 

Μολυσµένα Ηµερ. µόλυνσης 
(No φυτού) 

Συµπτώµατα 
(ηµερ. παρατ) 

1 - 1-1 3 /4 - 
2 - 2-1 3 /4 29/6 
3 - 3-1 24 /1 - 
4 - 4-2 27 /2 - 
5 5-2,5-3 5-1, 5-4 7/5 - 
6 6-1 6-2, 6-3 27 /2 (6-3) 

3 /4 (6-2) 
15/5 

8 8-3 8-1, 8-2, 8-5 27/2 (8-1,8-2) 
28/3 (8-5) 

8-2 (28/3) 
8-1 (5/4) 
8-5 (23/4) 



 

 

Αριθµός 
σειράς 

Μη-
µολυσµένα 

Μολυσµένα Ηµερ. µόλυνσης 
(No φυτού) 

Συµπτώµατα 
(ηµερ. παρατ) 

9 9-3, 9-4 9-1, 9-2 27/2 (9-1) 
28/3 (9-2) 

- 

10 10-2 10-1 5/4 - 
11 11-3 11-1 3 /4 - 
12 - 12-1  5/4 - 
13 - 13-3 5/4 - 
14 14-2 14-1 27/2 28/3 
17 - 17-1,17-

2,17-3 
28/3 (17-3) 

5/4 (17-1, 17-2)  
17-1 (23/4) 
17-2 (30/4) 

18 18-2 18-1, 18-3 7/5 - 
19 19-1, 19-4 19-2, 19-3 5/4 - 
20 - 20-1 3 /4 - 
21 - 21-1 28/3 - 
22 22-1, 22-2 22-3 5/4 - 
23 23-3 23-1 3 /4 - 
24 24-1 24-2 7/5 - 
26 26-1,  26-2, 26-3 7/5 - 
27 - 27-1 7/5 - 
28 - 28-1 7/5 8/6 
29 29-2 29-1 5/4 29/6 
31 31-3 31-1,31-

2,31-4 
28/3 - 

32 32-3, 32-4 32-2 5/4 6/6  
33 - 33-1 3 /4 23/4 
34 34-1,34-2 34-3 5/4 - 
35          35-2 35-1 7/5 - 
36 - 36-1 7/5 17/5 
37 - 37-1 7/5 - 
39 39-3, 39-4 39-2, 39-5 3 /4 (39-2), 

7/5(39-5) 
23/4 (39-2) 

41 - 41-1 7-5 - 
    

     

Συνολικά από τις 34 σειρές παρουσιάστηκαν συµπτώµατα στις 12 

(ποσοστό 35.2%) ενώ 22 έδειξαν ανθεκτικότητα (ποσοστό 64.8%). Η 

παρατήρηση διάρκησε µέχρι τις 5/7/2001, οπότε τα φυτά είχαν 

µολυνθεί πριν από 2-6 µήνες (φυτό 3-1). Τα φυτά που ανήκουν στη ίδια 

σειρά θεωρητικά είναι απόλυτα όµοια γενετικά και παρουσίασαν την ίδια 

συµπεριφορά. Εξαίρεση αποτέλεσε η σειρά 39 όπου το 39-5 δεν έδειξε 

συµπτώµατα µέχρι τη παραπάνω ηµεροµηνία, ενώ το 39-2 έδειξε 

συµπτώµατα 3 εβδοµάδες µετά τη µόλυνση. Στη περίπτωση της 

Πίνακας 3. Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης PPV-PH φυτών. 
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σειράς17, το 17-3 προσβλήθηκε από τον ιό της µωσαϊκής του καπνού 

(ΤΜV) και νεκρώθηκε πριν γίνουν ασφαλείς παρατηρήσεις.   

 Η παρουσία ή όχι ιών στα φυτά που παρουσίαζαν ανθεκτικότητα  

µέχρι τις 28/6 διαπιστώθηκε µε αντίδραση ELISA σε ένα αντιπρόσωπο 

από κάθε σειρά. Σαν θετικό control µπήκε το µολυσµένο φυτό 17-1 και 

σαν αρνητικό ένα φυτό αγρίου τύπου. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα και γραφική παράσταση .   

    

∆είγµα 
(αρ φυτού) 

Χωρίς αντιγόν
Wt 
2-1 
3-1 
4-2 
5-1 
9-2 
10-1 
11-1 
13-3 
18-1 
19-2 
20-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Αποτελέσµατα ELISA PPV-PH φυτών
1-
1

2-
1

3-
1

4-
2

5-
1

9-
2

10
-1

11
-1

13
-3
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-1

19
-2

20
-1

21
-1

24
-2

26
-2

27
-1

29
-1

31
-1

33
-1

34
-3

35
-1

41
-1

αριθµός φυτού

Γραφική παρ. 2 ELISA PPV-PH T0 φυτών

Μ.Ο. 
φωτοµέτρησης 

∆είγµα 
(αρ φυτού) 

Μ.Ο. 
φωτοµέτρησης 

ο 0.134 17-1(+control) 0.717 

0.149 1-1 0.142 

0.484 21-1 0.158 

0.147 24-2 0.151 

0.133 26-2 0.163 

0.141 27-1 0.188 

0.147 29-1 1.155 
0.162 31-1 0.136 

0.156 33-1 0.126 

0.152 34-3 0.141 

0.136 35-1 0.146 

0.132 41-1 0.157 

0.136   



 

 

 

 

Όπως φαίνεται στο πίνακα σηµαντικές τιµές παρουσίασαν τα 2-1 

και 29-1 που µέχρι εκείνο το σηµείο δεν είχαν δείξει εξωτερικά 

συµπτώµατα, πράγµα που έγινε τελικά τις επόµενες µέρες. 

 

Ανάλυση κατά Northern για εντοπισµό siRNAs  

 

Το φυτικό υλικό που είχε συλλεχθεί πριν τη µόλυνση 

χρησιµοποιήθηκε για αποµόνωση RNA και ανάλυση κατά Northern για 

τον εντοπισµό µορίων RNA µεγέθους 23-25nt ενδεικτικά της PTGS. Αυτά 

τα ¨µικρά RNAs¨ (siRNAs) έχει βρεθεί ότι παράγονται από διαγονιδιακά 

φυτά µεταµορφωµένα µε dsRNA κατασκευές πριν έρθουν σε επαφή µε 

τον ιό (Kalantidis et al, υπό προετοιµασία). Η ανίχνευσή τους αποτελεί 

σηµαντική ένδειξη ότι τα διαγονιδιακά φυτά θα είναι ανθεκτικά απέναντι 

στον ιό.  

  Τα siRNAs αποτελούν προϊόντα διάσπασης της εισαχθείσας 

κατασκευής και εποµένως ο εντοπισµός τους στην ανάλυση κατά 

Northern γίνεται µε ραδιοσηµασµένο RNA  ανιχνευτή που αποτελεί 

µέρος της. Εδώ χρησιµοποιήθηκε το RNA του 3΄ άκρου του NIb και 

συγκεκριµένα το ίδιο κοµµάτι που είχε εισαχθεί µε antisense 

προσανατολισµό. Το DNA υπόστρωµα ήταν ο πλασµιδιακός φορέας T3T7 

στον οποίο είχε κλωνοποιηθεί το εν λόγω τµήµα του NIb (σχ.4β). Το RNA 

παράχθηκε µε in vitro µεταγραφή. Η πολυµεράση και κατ΄ επέκταση ο 

υποκινητής που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η Τ3 RNA πολυµεράση. Με 

αυτόν τον τρόπο τα µετάγραφα που παράγονται είναι του sense 

προσανατολισµού, αφού ο Τ3 υποκινητής βρίσκεται στο 3΄ άκρο του 

ενθέµατος (σχ.8)  

Για να σταµατήσει η µεταγραφή ο φορέας επωάστηκε µε το ένζυµο 

Sph I η θέση του οποίου βρίσκεται µετά το τέλος του NIb. Παράχθηκε 

έτσι ένα µετάγραφο µήκους 507bp που είχε σηµανθεί µε [α-32P]-UTP. 

Τα φυτά που ελέγχθηκαν ήταν ή ήδη µολυσµένα (και είχαν δείξει 

ανθεκτικότητα) ή δεν είχαν µολυνθεί καθόλου. Χρησιµοποιήθηκε ~0.5gr 



 

 

σε κάθε περίπτωση και στο RNA έγινε εµπλουτισµός για µικρού 

µεγέθους µόρια µε κατεργασία µε LiCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ποσοτικοποίηση των RNAs έγινε σε πήκτωµα αγαρόζης (εικ. 17) 

. Λόγω της µικρής ποσότητας των siRNAs οι µεµβράνες υβριδοποίησης 

αφέθηκαν για έκθεση για 10-16 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα της 

αυτοραδιογραφίας καθώς και τα φυτά που ελέγχθηκαν φαίνονται στις 

εικόνες παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

    

  

20-1  19-2  24-2   27-1  36-1  22-3  41-1  32-2   9-2   1-1   31-4  13-3   

Εικ. (17). Ηλεκτροφόρηση PPV-PH RNAs µετά από επεξεργασία µε LiCl (5µl/100µl). Φαίνεται ο 
εµπλουτισµός σε µικρού µεγέθους RNAs. Το δείγµα 27-1 είχε πολύ µικρή ποσότητα και δεν 
χρησιµοποιήθηκε.   

Wt  3-1  5-1   12-1   

Κατεύθυνση  µεταγραφής 

 Τ7 υποκινητής 
3� ΝΙb

 Τ3 υποκινητής 

Sense ΝΙb RNAT3 
RNA 
pol 

Sph I 

Σχ. (8). Σχηµατική απεικόνιση παραγωγής ΝIb (+) 
RNA από τον φορέα Τ3Τ7-NIb(-).   

Wt 20-1 (-) M 41-1 36-1 32-2

Εικ. (18).  Ανάλυση κατά Northern φυτών που µολύνθηκαν µε PPV. Τα παραπάνω φυτά ήταν 
όλα ανθεκτικά πλην του 36-1. Μάρτυρας µεγέθους= ολιγονουκλεοτίδιο µε µέγεθος 22nt. Το 
wt φυτό είχε µολυνθεί µε PPV όταν αποµονώθηκε το RNA.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα φυτά που αναλύθηκαν ήταν ανθεκτικά στο PPV εκτός του 

36-1. Με βάση αυτά τα πειράµατα δεν είναι απόλυτα συσχετισµένα η 

παρουσία siRNAs πριν τη µόλυνση µε την ανθεκτικότητα. Ωστόσο δεν 

µπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο µιας και µπορεί η παρουσία των 

siRNAs να επηρεάζεται από τη ποσότητα και τη ποιότητα του 

αποµονωθέντων RNA. Κατά τη διάρκεια τη εργασίας υπήρχαν ενδείξεις 

ότι η ποιότητα της αποµόνωσης RNA επηρεάζεται από τη ηλικία του 

φυτού, µε τα νεαρότερα φυτά να δίνουν καλύτερης ποιότητας RNA και 

να είναι εφικτός ο εντοπισµός των siRNAs. 

Από τα διαγονιδιακά αυτά φυτά που ανήκαν στην T0 γενιά 

συλλέχθηκαν σπόροι. Οι σπόροι ενός αντιπροσώπου από κάθε σειρά, 

    M          Wt             3-1         5-1        12-1

    M          Wt             3-1         5-1        12-1

Εικ. (19).  Ανάλυση κατά 
Northern φυτών που µολύνθηκαν 
µε PPV. τα φυτά ήταν ανθεκτικά 
στον PPV. Μάρτυρας= 
ολιγονουκλεοτίδιο µε µέγεθος 
22nt. Το wt φυτό είχε µολυνθεί µε 
PPV όταν αποµονώθηκε το RNA. 



 

 

κατά προτίµηση ενός φυτού που είχε µολυνθεί µε τον PPV, απλώθηκαν 

σε τριβλία µε MS+ Km χωρίς ορµόνες. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε 

επίσης να εκτιµήσουµε τον αριθµό των αντιγράφων των εισαχθέντων 

διαγονιδίων και ενώ φυσικά παράγονται και φυτά της Τ1 γενιάς. 

 

Φυτά PPV-PH T1 γενιάς 
 

Οι παρατηρηθήσες αναλογίες ανθεκτικών:ευαίσθητων στη Km 

φυτών µετά από ~20 ηµέρες επιλογής ήταν οι παρακάτω. 

 

Αριθµός φυτού Αναλογία Αριθµός φυτού Αναλογία 

1-1 27:9 (3:1) 13-3 56:2 (28:1) 

2-1 38:11 (3.4:1) 14-1 19:8 (2.3:1) 

3-1 25:9 (2.8:1) 17-3 33:12 
(2.75:1) 

4-2 29:4 (7.25:1) 18-1 34:9 (3.7:1) 

5-4 48:2 (24:1) 19-2 30:2 (15:1) 

6-3 26:8 (3.25:1) 20-1 31:3 (10.3:1) 

8-4 32:9 (3.5:1) 21-1 30:3 (10:1) 

9-1 36:3 (12:1) 22-1 22:7 (3.1:1) 

10-1 31:8 (3.9:1) 23-3 42:14 (3:1) 

11-1 29:11 (2.6:1) 24-2 39:2 (19.5:1) 

26-3 31:0 34-3 27:7 (3.9:1) 

27-1 26:0 35-1 35:9 (3.9:1) 

28-1 32:12 (2.7:1) 36-1 27:8 (3.4:1) 

29-1 28:5 (5.6:1) 37-1 26:4 (6.5:1) 

31-4 32:1 39-2 24:8 (3:1) 

32-2 39:0 41-1 33:11 (3:1) 

33-1 25:5 (5:1)   

 

 

Από τα 33 φυ

έως 4:1. Με βάσ
Πίνακας 5. Αναλογίες σπόρων PPV-PH T0 φυτών
τά που εξετάστηκαν τα 17 είχαν αναλογία από 2.5:1 

η αυτό µπορούµε να διατυπώσουµε µε αρκετή 



 

 

βεβαιότητα την υπόθεση ότι περιείχαν ένα αντίγραφο της PPV-PH 

κατασκευής. Τα υπόλοιπα 16 φυτά είχαν µεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης 

και εποµένως είχαν περισσότερα αντίγραφα.  

Για να διαπιστωθεί αν η ανθεκτικότητα στο PPV παραµένει και 

στην επόµενη γενιά καθώς και αν η ανθεκτικότητα συσχετίζεται µε τον 

αριθµό των αντιγράφων ορισµένες σειρές επιλέχθηκαν για να δώσουν 

πλήρως ανεπτυγµένα φυτά Τ1 γενιάς. Επιπλέον στα φυτά µε πολλαπλά 

αντίγραφα µπορούσε να διερευνηθεί η πιθανότητα να συσχετίζεται η 

ανθεκτικότητα µε την ένθεση σε ένα συγκεκριµένο γενετικό τόπο. Έτσι, 

καθώς θα διαχωρίζονται τα γονίδια στην Τ1 γενιά θα µπορούσε η 

ανθεκτικότητα να ¨ακολουθεί¨  ένα διαγονίδιο και να αποσυνδέεται από 

ένα άλλο. Η υπόθεση θα ίσχυε αν παρατηρούταν διάσχιση στην 

ανθεκτικότητα σε µια σειρά που προερχόταν από γονέα µε πολλαπλά 

αντίγραφα PPV-PH.  

Τα φυτά που επιλέχθηκαν ήταν  

��Με ένα αντίγραφο PPV-PH : 10-1 
��Με πολλαπλά αντίγραφα: 4-2, 9-1, 19-2, 21-1, 31-4 

��Ευαίσθητο σε PPV (για control): 14-1 

Καλλιεργήθηκαν 5 φυτά από κάθε γονέα. Αυτά ονοµάστηκαν από 

το νούµερο του γονέα και µε ένα γράµµα πχ 14-1-Α, 14-1-Β έως 14-1-

Ε. Με δεδοµένο ότι η Τ1 προκύπτει µε αυτογονιµοποίηση των 

N.benthamiana της Τ0 τα φυτά της Τ1 δεν είναι όµοια γενετικά µεταξύ 

τους ( όπως τα φυτά µιας σειράς στη Τ0) αλλά ακολουθούν τη Μεντελική 

κληρονοµικότητα µε τη διαφορά ότι τα φυτά που ήταν οµόζυγα στην 

έλλειψη του διαγονιδίου δεν επιβίωσαν στη Κm. Στην Τ1 εποµένως θα 

αναµέναµε µόνο οµόζυγα ή ετερόζυγα στο διαγονίδιο φυτά.  

Τα φυτά αναπτύχθηκαν µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε και για 

τα Τ0. Σε ηλικία 60 περίπου ηµερών από την ηµεροµηνία που 

τοποθετήθηκαν για εκβλάστηση µολύνθηκαν µε PPV. Η διαφορά µε τη 

Τ0 ήταν ότι όλα ήταν στο ίδιο αναπτυξιακό στάδιο όταν έγινε η µόλυνση, 

γεγονός που επέτρεψε την εξαγωγή συµπερασµάτων για το ρόλο της 

ηλικίας στη συµπεριφορά απέναντι στον ιό.  



 

 

 
 Εικ.(20). Φυτό αγρίου τύπου µολυσµένο µε
PPV 9 µέρες µετά τη µόλυνση. Τα
συµπτώµατα διακρίνονται στα επάνω µικρά
φύλλα.   
Εικ. (21). Φυτό 21-1-Α PPV-PH-T1. ∆εν 
παρουσιάζει συµπτώµατα  παρά τη µόλυνση µε 
τον ιό.  
Εικ. (22) Φυτό 31-4-Α. 
Παρουσιάζει συµπτώµατα  9 µέρες 
µετά τη µόλυνση.    

Εικ. (23). Φυτό 10-1-Β. ∆εν 
παρουσιάζει συµπτώµατα, 
ωστόσο υπάρχει µια ελαφρά 
χλώρωση στα φύλλα.   



 

 

 

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα 2 µήνες µετά τη µόλυνση ήταν τα 

παρακάτω (πίνακας 6).  

Οµάδα φυτών Φαινότυπος 

14-1-Α έως 14-1-Ε (control) Όλα ευαίσθητα σε PPV 

10-1-Α έως 10-1-Ε(µονογονιδιακή) 4 ανθεκτικά 1 ευαίσθητο (10-1-Ε)

4-2-Α έως 4-2-Ε Όλα ευαίσθητα σε PPV 

9-1-Α έως 9-1-Ε Όλα ανθεκτικά 

19-2-Α έως 19-2-Ε Όλα ανθεκτικά 

20-1-Α έως 20-1-Ε Όλα ανθεκτικά 

21-1-Α έως 21-1-Ε Όλα ανθεκτικά 

31-4-Α έως 31-4-Ε 4 ανθεκτικά 1 ευαίσθητο (31-4-Α)
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 Πίνακας 6. Φαινότυπος PPV-PH Τ1 φυτών 2 µήνες µετά από µόλυνση µε PPV
α ευαίσθητα φυτά τα συµπτώµατα εµφανίστηκαν  8 ηµέρες µετά 

όλυνση, όπως ακριβώς δηλαδή και στο wt φυτό που µολύνθηκε 

λα για έλεγχο (εικ 20-23). Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα Τ0 

υ τα συµπτώµατα είχαν εµφανιστεί µέχρι και 2 µήνες µετά τη 

. 

ως φαίνεται και στο πίνακα 6 οι απόγονοι του 4-2 δεν 

ασαν ανθεκτικότητα γεγονός που έθεσε εν αµφιβόλω τον αρχικό 

ο ανθεκτικότητας.  

α να διαπιστωθεί και βιοχηµικά η παρουσία ή όχι ιοσωµατίων σε 

ά και ευαίσθητα φυτά έγινε αντίδραση ELISA σε δύο 

ώπους από κάθε σειρά µε εγχυλίσµατα που προερχόταν από 

 φύλλα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω (πίνακας 7 και 

  παράσταση 3).  

 φυτού Μ.Ο φωτοµετρ. Αριθµός φυτού Μ.Ο φωτοµετρ.

ντιγόνο 0,296 14-1-Γ 9,999 

υσµένο 9,999 14-1-∆ 9,999 

t 0,297 19-2-∆ 0,310 

-Α 3,085 19-2-Ε 0,373 



 

 

Αριθµός φυτού Μ.Ο φωτοµετρ. Αριθµός φυτού Μ.Ο φωτοµετρ.

4-2-Β 9,999 20-1-Β 0,656 

7-6-Α* 9,999 20-1-∆ 0,341 

7-6-Β* 9,999 21-1-Β 0,315 

9-1-Γ 0,461 21-1-∆ 0,253 

9-1-∆ 0,473 31-4-Α 3,111 

10-1-Β 0,316 31-4-Γ 0,229 

10-1-Ε 9,999   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι µετρήσεις των µολυσµένων φυτών ήταν έξω από τη κλίµακα του 

φίλτρου (>4). Τα φυτά 9-1-Γ, 9-1-∆ και 20-1-Β παρουσιάζουν υψηλό 

τίτλο ιοσωµατίων χωρίς ωστόσο να παρουσίαζαν συµπτώµατα µέχρι και 2 

µήνες µετά τη µόλυνση. Οι τιµές µπορεί να οφείλονται σε ιούς που 

παραµένουν σε µέρη του φυτού χωρίς ωστόσο να µπορούν να διαδοθούν, 

ενδεικτικό της άµυνας που προβάλει ο οργανισµός στη µόλυνση.  

Για να διαπιστωθεί και σε αυτή τη σειρά φυτών η σχέση µεταξύ 

ύπαρξης siRNAs και ανθεκτικότητας έγινε ανάλυση κατά Northern µε 
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Γραφική παράσταση 4. ELISA PPV-PH T1

τιµή 1ου δείγµατος
τιµή 2ου δείγµατος

Πίνακας 7. Αποτελέσµατα ELISA σε PPV-PH T1 και PPV-(+)gene φυτά (7-6-Α και Β) 



 

 

υλικό που συλλέχθηκε πριν τη µόλυνση α) στα φυτά της σειράς 10-1 

που είναι µονογονιδιακά και παρουσιάζουν διάσχιση στον φαινότυπο της 

ανθεκτικότητας β) στα 31-4-Β και 31-4-∆ όπου ανήκουν σε 

πολυγονιδιακή ως προς το διαγονίδιο σειρά και παρουσιάζουν επίσης 

διάσχιση στο φαινότυπο. Κι εδώ χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος ανιχνευτής ενώ 

ο χρόνος έκθεσης ήταν 16 ηµέρες.    

 

 

 

 

 

         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    31-1               10-1 
 

  ∆     Α      Β       Γ      ∆       E     M      Wt  

Εικ. (24). Ανάλυση κατά
Northern σε φυτά PPV-PH T1.
τα siRNAs διακρίνονται στο
κάτω µέρος του φίλµ
αυτοραδιογραφίας 

Εικ. (25). Λεπτοµέρεια εικ. 24. ∆ιακρίνονται siRNAs σε όλα τα 
δείγµατα εκτός από το 31-4-Α.     

31-4                              10-1  
      
     ∆        Α        Β           Γ            ∆            Ε            Μ         Wt        



 

 

 

 

 

 

Από τα δύο φυτά που είναι ευαίσθητα στον ιό το 10-1-Ε δείχνει να 

παράγει siRNAs, κάτι που δε παρατηρήθηκε σε αυτή την ανάλυση για το 

31-4-Α που είναι επίσης ευαίσθητο. 

Τέλος, από τα PPV-PH-T1 φυτά συλλέχθηκαν σπόροι που θα 

δώσουν τη Τ2 γενιά.   



 

 

PVX202A
9890bp

NcoI (708)

EcoRI (733)

XmnI (1390)

XmnI (1931)

HindIII (2247)

NcoI (3210)

EcoRI (3349)

HindIII (3452)

XmnI (3896)

ApaI (4949)

EcoRI (6817)

XmnI (7605)

HindIII (9452)
XmnI (9759)

Replicase

M1 M2 M3

Duplicated seq

Coat protein

CaMV 35S

nos ter

Σχ. (9). Σχηµατική αναπαράσταση του φορέα PVX202A (9890bp) καθώς και 
ορισµένων θέσεων περιορισµού.   

Μέρος ΙΙΙ 
 

Πλασµιδιακές κατασκευές και διαγονιδικά φυτά που 
εκφράζουν δίκλωνο RNA του ιού PVX 

 
Σκοπός των πειραµάτων ήταν να δηµιουργηθεί κατασκευή που 

παράγει hpRNA του ιού PVX και θα έδινε ανθεκτικότητα σε φυτά 

µεταµορφωµένα µε αυτή. Η κατασκευή βασίστηκε στο πλασµίδιο 

PVX202A (σχ.9), το οποίο υπήρχε διαθέσιµο στο εργαστήριο. Τα 

επιλεγµένα τµήµατα του γενώµατος αποκόπηκαν µε περιοριστικά ένζυµα 

και υποκλωνοποιήθηκαν κατάλληλα στον φορέα pT20 όπου και 

ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Η δοµή του PVX202A µε τα ανοιχτά 

πλαίσια ανάγνωσης του ιού φαίνονται στο σχήµα. Επίσης στον φορέα 

υπάρχει ο υποκινητής CaMV35S και περιοχή λήξης της µεταγραφής 

(nos ter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Περιληπτικά, η σειρά των κλωνοποιήσεων ήταν η εξής: Αρχικά το 

πλασµίδιο επωάστηκε µε τα περιοριστικά ένζυµα ΕcoR I και Xmn I 

ανάµεσα στις θέσεις αναγνώρισης των οποίων περιλαµβάνονται 547bp 

του συµπλέγµατος της ρεπλικάσης (RNA dependend RNA polymerase, 

RdRp)  κοντά στο 3΄ άκρο. Αυτό το τµήµα DNA υποκλωνοποιήθηκε στον 

πολυσυνδέτη του pΤ20 (σχ.10) που είχε επωαστεί µε τα ένζυµα EcoR I 

και Sma I. Τα ένζυµα Χmn I και Sma I αφήνουν λεία άκρα κατά την 

κοπή του DNA οπότε είναι δυνατή η επανασυγκόλλησή τους κατά την 

αντίδραση συγκόλλησης από το ένζυµο Τ4 DNA λιγάση. Στη συνέχεια, 

PVX202A και pT20 επωάστηκαν µε τα ένζυµα Nco I και Apa I και το 

τµήµα 1739bp DNA του PVX που περιέχεται µεταξύ αυτών των θέσεων 

στο πρώτο πλασµίδιο υποκλωνοποιήθηκε στις ίδιες θέσεις στο δεύτερο. 

Μέσα σε αυτό το τµήµα του ιού περιέχεται το τµήµα µεταξύ των EcoR I-

Xmn I καθώς και µέρος του τριπλού µπλοκ γονιδίων Μ1 Μ2 Μ3 που 

βρίσκεται πιο κάτω στο γένωµα. ∆εδοµένου όµως ότι το ΕcoR I-Xmn I 

κοµµάτι εισήχθηκε στο ρΤ20 µε φορά αντίθετη από αυτή που βρισκόταν 

στο ιικό γένωµα όταν µεταγραφεί η κατασκευή τα δύο ίδια αλλά 

αντίστροφα εισαγµένα τµήµατα DNA θα παράγουν συµπληρωµατικό 

RNA µήκους 547bp. Το δε υπόλοιπο παραγόµενο RNA µήκους ~1073bp 

θα αποτελεί τον διαχωριστή των συµπληρωµατικών τµηµάτων. Το σχήµα 

(11) δίνει την εικόνα της τελικής κατασκευής. Η κλωνοποιηµένη ένθεση 

µεταφέρεται στη συνέχεια αρχικά στο φορέα pART7 και τελικά στο 

φορέα pART27 µέσω του οποίου θα εισαχθεί στο στέλεχος του 

Α.tumefaciens LBA4404.  

Αναλυτικά, τα επιµέρους στάδια της κατασκευής περιγράφονται 

παρακάτω. Η πέψη του PVX202A µε EcoR I-Xmn I δίνει ζώνες µήκους 

2921,2154, 1418, 866, 788, 657, 541 και 547 βάσεων (σχ.9). Η 

αντίδραση ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5% που επιτρέπει 

µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα σε ζώνες <1000bp µια και η 

επιθυµητή ζώνη έχει µήκος 547bp.  Παράλληλα, το pΤ20 επωάστηκε        

 

        

 

  

 
Σχ. ( 10 ) Πολυσυνδέτης του πλασµιδίου pΤ20.
T3
 T7



 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
διαδοχικά µε τα ένζυµα EcoR I-Sma I. Η ζώνη που δείχνει το βέλος στην 

εικ. 26 κόβεται από το πήκτωµα και το DNA καθαρίζεται µε χρήση του 

αντιδραστηρίου GENECLEAN ΙΙΙ (BIO101) ακολουθώντας τις οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρίας.  Αυτή περιέχει εκτός από την επιθυµητό 

τµήµα της RdRp και µια 541 βάσεων η οποία όµως προέρχεται από 

περιορισµό µεταξύ δύο διαδοχικών Xmn I θέσεων οπότε δεν έχει 

συµβατά άκρα συγκόλλησης µε το pΤ20.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pVXPHDL-pT20
5375bp

HindIII (7) NcoI (13) EcoRI (152)

HindIII (255)

XmnI (699)

ApaI (1752)
KpnI (1758)

NotI (1761)

AflII (1768)
BamHI (1780)

HindIII (2227)

EcoRI (2330)
PvuII (2375)

BglI (2377)

SphI (4945)

SspI (4483)

BglI (3799)

PvuI (4049)

ScaI (4159)

XmnI (4278)
Replicase

(+) strand

M1 M2 M3

(-) strand

Spacer

Σχ. (11). Σχηµατική αναπαράσταση της PVX hpRNA κατασκευής στο pΤ20. Τα βέλη δείχνουν τον 
προσανατολισµό των τµηµάτων του DNA από τα οποία θα µεταγραφεί κωδικό και αντικωδικό RNA.   

Μ 1 2

Εικ. (26 ). 
∆ιαδροµές 1&2: 
PVX202A /EcoRI-
Xmn I (~3µg) 
∆ιαδροµή 3: pT20 
/EcoR I-Sma I 
(~1µg) 
Μ=µάρτυρας λ 
/Hind III, EcoR I 

  Μ         1          2

Εικ (27).  
Ποσοτικοποίηση 
DNA µετά από 
καθαρισµό µε 
GENECLEAN 
∆ιαδρ. 1: 
pΤ20,  ∆ιαδρ. 2: 
PVX RdRp /EcoRI-
XmnI. Μ=Ηind IΙΙ, 
EcoRI 
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    831 
 
    564 
 



 

 

 

Μετά την αποµόνωση, 1µl από κάθε DNA ηλεκτροφορήθηκε σε 

αγαρόζη για να γίνει εκτίµηση της ποσότητας (εικ.27) και τελικά 1µl από 

το καθένα χρησιµοποιήθηκε για αντίδραση συγκόλλησης. Εκτιµώντας τις 

ποσότητες σε µg και γνωρίζοντας τα µεγέθη των ζωνών η τελική αναλογία 

µορίων στην αντίδραση ήταν περίπου 1:10 ένθεµα:φορέα. Η αντίδραση 

έµεινε στους 16οC για ~4h και ακολούθησε µετασχηµατισµός κυττάρων 

E.coli του στελέχους JM83 και επίστρωση σε LB+Amp. Από 12 

ανθεκτικές αποικίες έγινε αποµόνωση πλασµιδιακού DNA και 

ελέγχθηκαν για το αν περιείχαν την ένθεση µε πέψη µε ΗinD III. Σε 

επιτυχή µετασχηµατισµό αναµένονταν δύο ζώνες µεγέθους 3156 και 524  

βάσεων και αντιστοιχεί σε πλασµίδιο στο οποίο το κλωνοποιηµένο µέρος 

της RdRp έχει εισαχθεί µε αντίθετο προσανατολισµό (pΤ20-RdRp(-)). Η 

αποικία 9 παρουσιάζει τα αναµενόµενα µεγέθη (εικ.28) και 

επανελέγχτηκε µε πέψη µε i) BamH I-Nde I (αναµενόµενες ζώνες: 

830+2850bp), ii) BamH I-EcoR I ( 550+3130bp), iii) Hind III-Ssp I 

(524+899+2257bp) (εικ.  29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η δεύτερη κλωνοποίηση 

παραπάνω, την εισαγωγή στο ρΤ20-R

περιλαµβάνει το 3� τµήµα της RdRp

µπλοκ γονιδίων του PVX που στο σχεδ

παρήγαγε το θετικής κατεύθυνσης RNA

  8       9       10     11    12      13     Μ

Εικ (28). Πέψη υποψήφιων pT20-
RdRp (-) µε HinD III. Ο κλώνος 9 
δίνει το αναµενόµενο πρότυπο.  Μ= 
Η ΙΙΙ/RI 
M (i) M (iii) (ii)

 
 
 
 
 
 
 
    947
    831
 
   564
αφορούσε, όπως περιγράφεται 

dRp (-) του τµήµατος DNA που 

 µαζί µε ένα µέρος του τριπλού 

ιασµό της hpRNA κατασκευής θα 

 (RdRp (+)) καθώς και το RNA του 

Eικ. (29). Πέψη κλώνου 9 µε 
ι)ΒamH I-Nde I,ii) BamH I-EcoR I 
iii) Hind III-Ssp I, M=HIII/RI 



 

 

διαχωριστή. Έτσι, το PVX202A και το pT20 �RdRp (-) πλασµίδιο 

επωάστηκαν  µε Νco I-Apa I. Η επιθυµητή ζώνη του πρώτου είναι 

µεγέθους 1739 βάσεων ενώ προκύπτουν και δύο ακόµα ζώνες µεγέθους 

5648 και 2502 βάσεων (εικ. 30).  

 

   

 

 

 

 

 

 

Μετά από αποµόνωση του DNA από το πήκτωµα αγαρόζης και 

ποσοτικοποίηση έγινε αντίδραση συγκόλλησης των δύο τµηµάτων και 

µετασχηµατισµός κυττάρων E.coli. Τα πλασµίδια των ανθεκτικών κλώνων 

ελέγχθηκαν για την ύπαρξη του νέου ενθέµατος µε πέψη µε EcoR I (εικ. 

31). Τυχόν θετικοί κλώνοι θα είχαν ολόκληρη την PVX hpRNA 

κατασκευή και το αναµενόµενο πρότυπο περιορισµού ήταν 

2178+3197bp.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπω

αναµενόµ

H3/RI     (i)     (ii) 

Εικ. (30). Πέψη 
PVX202A (i) και
pT20-RdRp(-) (ii)
µε Nco I- Apa I. Το 
βέλος δείχνει την 
επιθυµητή  ζώνη 
των 1739bp   

4  
H3/RΙ  1       2      3       
 
2027 
1904 
 
1584 
1375 
 

ς φαίνεται και στην ε

ενο πρότυπο. Ο κλώνος 4 

Eικ. (31). Υποψήφιοι 
κλώνοι PVX hpRNA. 
Πέψη µε EcoR I.    
Μ    (i)   (ii)    M     (iii)    (iv)
ικόνα και οι 4 κλώνοι δίνουν το 

ελέγχθηκε επιπλέον µε τα ένζυµα: α) 

Εικ.(32). Πέψη PVX hpRNA-pT20 
µε i)EcoR I, ii) Hind III, iii) Nco I-
Not I, iv) Pvu II-Not I. M=H3/RI 



 

 

Hind III (1972+3403bp), β) Nco I-Not I (1748+3627bp), γ) Not I-Pvu II 

(614+4761) και έδωσε το επιθυµητό πρότυπο (εικ.32).  

Προτού η κατασκευή µεταφερθεί στον φορέα pART7 έπρεπε να 

καταστραφεί η θέση περιορισµού Not I που περιείχε µιας και θα 

εµπόδιζε την επόµενη υποκλωνοποίηση στον pART27. Προκειµένου να 

επιτευχθεί αυτό το πλασµίδιο επωάστηκε µε Not I, το DNA αποµονώθηκε 

από πήκτωµα αγαρόζης και έγινε αντίδραση συµπλήρωσης µε το ένζυµο 

DNA πολυµεράση Klenow fragment που έχει την ιδιότητα να 

συµπληρώνει µε νουκλεοτίδια τα 5' προεξέχοντα άκρα που δηµιουργεί η 

δράση ορισµένων περιοριστικών ενζύµων. ∆ηµιουργούνται έτσι λεία άκρα 

τα οποία επανασυγκολλούµενα µεταξύ τους έχουν διαφορετική 

νουκλεοτιδική αλληλουχία και δεν αναγνωρίζονται πλέον από το αρχικό 

περιοριστικό ένζυµο.  

Η αντίδραση έγινε σε ~2µg PVX hpRNA-pT20 ακολουθώντας τις 

οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας. Μέρος της αντίδρασης 

χρησιµοποιήθηκε για µεταµόρφωση κυττάρων E.coli. Οι ανθεκτικές στην 

αµπικιλίνη αποικίες ελέγχθηκαν µε πέψη µε Νot I-Νco I. Σε περίπτωση 

καταστροφής της θέσης Not I θα προέκυπτε ανοιχτό ευθύγραµµο 

πλασµίδιο χωρίς αποκοπή ζώνης ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα 

προέκυπτε µια επιπλέον ζώνη µεγέθους 1747bp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 33 και οι τέσσερις κλώνοι δίνουν 

µία ζώνη στη διπλή πέψη. Στη εικόνα 34 Οι κλώνοι 1 και 4 ελέγχθηκαν 

µε πέψη µόνο µε Νot Ι. Σε επιτυχηµένη καταστροφή της θέσης η πέψη 

µε Νot I  το πλασµίδιο θα παρέµενε κυκλικό και θα είχε διαφορετικό 

H3/RI     1        2        3        4 

Eικ. (33). Πέψη PVX-pT20 (-
Not) µε Not I-Nco I.  

Εικ. (34). Πέψη κλώνων 1 και 4 µε 
Νot Ι. control= PVX ds RNA (+ 
Not) 

Η3/RI     1          4        control 



 

 

πρότυπο µετανάστευσης σε ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη σε σχέση µε το 

ίδιο πλασµίδιο στο οποίο η θέση περιορισµού δεν καταστράφηκε. Η 

σύγκριση έγινε µε πλασµίδιο PVX hpRNA-pT20 στο οποίο δεν είχε γίνει 

καταστροφή και συµπλήρωση της θέσης Not Ι (εικ. 34). Όπως φαίνεται 

και οι δύο κλώνοι δεν έχουν το πρότυπο µετανάστευσης του 

ευθυγραµµισµένου πλασµιδίου.  

Αφού καταστράφηκε η θέση αναγνώρισης της Νot I, o κλώνος 4 

επωάστηκε µε ΕcoR I. H ζώνη των 2262 βάσεων που προκύπτει 

αντιστοιχεί σε 507bp του γονιδίου της RdRp µε θετική κατεύθυνση 

εισαγωγής, 547bp RdRp αρνητικής κατεύθυνσης και 1124bp που θα 

δώσουν το διαχωριστή µεταξύ των δύο συµπληρωµατικών τµηµάτων 

RNA. Αυτή η ζώνη κλωνοποιήθηκε στη αντίστοιχη θέση του φορέα 

pART7. O pART7 εκατέρωθεν του πολυσυνδέτη περιέχει τον ισχυρό ιικό 

υποκινητή της µεταγραφής CaMV35S και την περιοχή λήξης της 

µεταγραφής οcs.  

Πριν την αντίδραση της λιγάσης έγινε στον pART7 

αποφωσφορυλίωση των 3' φωσφορικών ριζών των ακραίων νουκλεοτιδίων 

που είχαν µείνει αδέσµευτα µετά τη πέψη µε EcoR I. Με αυτό τον τρόπο 

αποτρέπεται η επανασυγκόλληση των ελεύθερων άκρων του ίδιου του 

πλασµιδίου, αντίδραση που ευνοείται πολύ περισσότερο κινητικά από 

την αντίδραση συγκόλλησης ενθέµατος-φορέα. H αποφωσφορυλίωση 

γίνεται από το ένζυµο αλκαλική φωσφατάση (Calf Intestine Phoshatase, 

CIP) σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρίας. 

Η µισή αντίδραση της λιγάσης χρησιµοποιήθηκε για 

µετασχηµατισµό E.coli και οι ανθεκτικές στην αµπικιλίνη αποικίες 

ελέγχονται µε πέψη του πλασµιδιακού DNA  µε EcoR I. Το αναµενόµενο 

πρότυπο είναι δύο ζώνες µεγέθους 2183 και 5042bp (εικ. 35).   

              

 

 

 

 

 

     Η3/RI     1       2     3 

Εικ. (35). Πέψη υποψήφιων PVX 
hpRNA-pART7 EcoR I. 3µl από 
συνολικά 50µl DNA.    



 

 

 

 

 

Και οι τρεις κλώνοι ήταν θετικοί. Το DNA του κλώνου 3 επωάστηκε 

µε Νot I οπότε το τµήµα που αποσπάται από τον pART7 περιέχει εκτός 

από την hpRNA  κατασκευή και τον υποκινητή µεταγραφής CaMV35S 

και τη περιοχή λήξης της µεταγραφής ocs 3΄ (σχ.12). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τµήµα αυτό αφού αποµονώθηκε από αγαρόζη, συγκολλήθηκε 

µε τον φορέα pART27 που είχε επωαστεί µε το ίδιο ένζυµο. Και εδώ ο 

φορέας είχε προηγουµένως επωαστεί µε CIP. Η θέση αναγνώρισης του 

ενζύµου βρίσκεται µέσα στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τη β-

γαλακτοσιδάση. Όταν το γονίδιο είναι ακέραιο, η παραγόµενη πρωτεΐνη 

µεταβολίζει ένα ειδικό χρωµοφόρο (X-Gal) που µπορεί να έχει απλωθεί 

στο θρεπτικό µέσο και οι αποικίες που αναπτύσσονται χρωµατίζονται 

µπλε. Όταν καταστραφεί το αναγνωστικό πλαίσιο της πρωτεΐνης οι 

PVX-pART7
7225bp

NotI (4361)

XhoI (3008)

EcoRI (3002)
HindIII (2894)

XmnI (2454)

XbaI (778) BamHI (784) HindIII (790)

ClaI (797)
XmaI (808)

SmaI (810)
KpnI (817)

EcoRI (819)
HindIII (922)

NotI (1388)

Not I (1)

ocs 3' 

PVX (-)

spacer

PVX (+)
CaMV 35S

Σχ. (12).  Σχηµατική αναπαράσταση της PVX hpRNA κατασκευής στο pART7. Η θέση αναγνώρισης 
της Not I  στη θέση 1388 έχει καταστραφεί. Το τµήµα που αποκόπτεται µε   επώαση µε Not I 
περιλαµβάνει επιπλέον τον υποκινητή CaMV35S και την περιοχή λήξης µεταγραφής ocs3�  



 

 

αποικίες παραµένουν λευκές. Η εισαγωγή ενός τµήµατος DNA στη θέση 

Not I, προκαλεί µια τέτοια καταστροφή του αναγνωστικού πλαισίου και η 

ύπαρξη λευκών αποικιών αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι ο 

µετασχηµατισµός του φορέα ήταν επιτυχηµένος.  

Μετά τη µεταµόρφωση τα κύτταρα απλώθηκαν σε θρεπτικό µέσο 

LB+Spectinomycin που επιλέγει τους κλώνους στους οποίους εισήχθηκε 

ο pART27, ενώ επιπλέον στο αιώρηµα των κυττάρων προστέθηκαν 30µl 

X-Gal και 15µl IPTG, ουσία που βοηθά στην επαγωγή της β-

γαλακτοσιδάσης.  

 Οι ανθεκτικοί κλώνοι ελέγχθηκαν µε πέψεις µε Not I, όπου 

αναµενόταν µεγέθη 4361 και 11660 βάσεων (εικ.36).  

  

 

 

 

 

 

 

  Από τους θετικούς κλώνους ο 3 επιλέχτηκε για τη τριγονική 

µέθοδο σύζευξης κατά την οποία το µετασχηµατισµένο πλασµίδιο 

pART27 µεταφέρεται στο A.tumefaciens. Η διαδικασία της σύζευξης 

περιγράφεται στο κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι. Από τις αποικίες 

αγροβακτηρίου που αναπτύχθηκαν αποµονώθηκε το πλασµιδιακό DNA 

από 6 από αυτές µε την µέθοδο της αλκαλικής λύσης. Επειδή όµως το 

αποµονωθέν DNA δεν είναι αρκετό ώστε να ελεγχθεί µε περιοριστικά 

ένζυµα και να καταστεί ορατό σε πήκτωµα αγαρόζης, ένα µέρος της 

αποµόνωσης χρησιµοποιείται για µετασχηµατισµό κυττάρων E.coli. Το 

πλασµιδιακό DNA (pART27) που αποµονώνεται από αυτά είναι ίδιο µε 

αυτό που περιέχεται στα Αγροβακτήρια. 

Πλασµιδιακό DNA από δύο αποικίες A.tumefaciens 

µετασχηµατίστηκε σε E.coli. Τρεις αποικίες E.coli ελέγχθηκαν από κάθε 

µεταµόρφωση µε πέψεις του pART27-PVX hpRNA µε Not I. Kαι οι έξι 

αποικίες ήταν θετικές πράγµα που σήµαινε ότι και οι δύο αρχικές 

H3/RI 1 2 3

Eικ. ( 36). Πέψεις υποψηφίων 
pART27-PVX hpRNA µε Not I 



 

 

καλλιέργειες αγροβακτηρίων περιείχαν την κατασκευή. Η αποικία  

επιλέχτηκε για µετασχηµατισµό φυλλικών δίσκων από Ν.benthamiana. 

Μετά την αρχική παραµονή των φυλλικών δίσκων σε θρεπτικό 

µέσο ΜS χωρίς αντιβιοτικά για δύο µέρες µεταφέρθηκαν σε τριβλία µε 

MS συµπληρωµένο µε  καναµικίνη και σεφατοξαµίνη όπως περιγράφεται 

στα "Υλικά και Μέθοδοι" όπου παρέµειναν περίπου 5 µέρες. Στη 

συνέχεια µεταφέρθηκαν σε νέα τριβλία µε το ίδιο µέσο. Η διαδικασία 

επαναλήφθηκε πλέον κάθε 14 µέρες. Μετά από 4-5 εβδοµάδες άρχισε ο 

σχηµατισµός κάλλων, καθένας από τους οποίους αποτελεί διαφορετικό 

φαινόµενο αναγέννησης. 

Μέσα στις επόµενες 2-3 εβδοµάδες οι κάλλοι διαφοροποιήθηκαν 

σε έκφυτα µε βλαστό και φύλλα. Αυτά µεταφέρθηκαν σε θρεπτικό µέσο 

ΜS συµπληρωµένο µε τα ίδια αντιβιοτικά, χωρίς όµως ορµόνες. Αυτή η 

σύσταση ευνοεί τη δηµιουργία ριζών. Όταν σχηµατίστηκαν πλέον οι 

ρίζες, τα έκφυτα µεταφέρθηκαν σε χώµα και στο θερµοκήπιο. 

 

∆ιαγονιδιακά φυτά µε τη PVX-PH κατασκευή.  

 Τα φυτά που τελικά έφτασαν σε στάδιο ανάπτυξης στο θερµοκήπιο 

ήταν συνολικά 22 και άνηκαν σε 10 σειρές. Η ονοµατολογία είναι ίδια 

που ακολουθήθηκε και µε τις προηγούµενες σειρές διαγονιδιακών 

φυτών. Αυτή η Τ0 γενιά δεν ελέγχθηκε για ανθεκτικότητα στον PVX. 

Συλλέχτηκαν ωστόσο σπόροι και ένα φυτό από κάθε σειρά επιλέχθηκε 

για να δώσει φυτά της Τ1 γενιάς. Η επιλογή έγινε όµοια µε τα φυτά της 

PPV-PH κατασκευής σε τριβλία µε θρεπτικό µέσο ΜS συµπληρωµένο µε 

Km. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 8.  

 

Αριθµός φυτού Αναλογία ανθεκτικών:ευαίσθητα 

1-4 30:2 (15:1) 

5-1 25:10 (2.5:1) 

10-1 31:8 (3.9:1) 

11-3 38:9 (4.2:1) 

12-4 26:5 (5.2:1) 



 

 

Αριθµός φυτού Αναλογία ανθεκτικών:ευαίσθητα 

15-2 27:2 (13.5:1) 

16-1 30:9 (3.3:1) 

17-1 31:6 (5.2:1) 

 

  

 

Από κάθε τριβλίο που έγινε η επιλογή µεταφέρθηκαν 4 φυτάρια σε 

µεγαλύτερα δοχεία µε MS χωρίς αντιβιοτικό για να αναπτυχθούν και να 

ριζοβολήσουν. Στη συνέχεια αυτά τα 32 φυτά της Τ1 γενιάς 

µεταφέρθηκαν στο θερµοκήπιο για να γίνει η σκληραγώγησή τους και 

τελικά θα ακολουθήσει η µόλυνσή τους µε PVX και η ανάλυση της 

ανθεκτικότητάς τους.   

Πίνακας 8. ∆ιάσχιση ανθεκτικότητας σε σπόρους από φυτά PVX-PH T0.   



 

 

Μέρος IV 
 

∆ηµιουργία πλασµιδιακής κατασκευής που παράγει 
δίκλωνο RNA του ιού PVY µε χρήση ιντρονίου σαν 

διαχωριστή. 

  

Στο τέταρτο µέρος της εργασίας δηµιουργήθηκε πλασµιδιακός 

φορέας στο οποίο είχαν κλωνοποιηθεί τµήµατα DNA που µεταφραζόµενα 

παρήγαγαν RNA του ιού PVY τόσο στον θετικό (sense) όσο και στο 

αρνητικό (antisense) προσανατολισµό. Καινοτόµο στοιχείο αποτελούσε η 

χρήση ενός ιντρονίου σαν διαχωριστή των δύο τµηµάτων DNA.  

Το RNA που αντιστοιχεί στο ιντρόνιο, κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του συνολικού RNA της κατασκευής στο µεταµορφωµένο 

φυτό, αποκόπτεται και αποµένουν µόνο τα συµπληρωµατικά τµήµατα 

που υβριδοποιούνται µεταξύ τους. Μια τέτοια κατασκευή, όπως 

περιγράφηκε και στην εισαγωγή προάγει την επαγωγή της µετα-

µεταγραφικής σίγησης (PTGS) των διαγονιδίων σε µεγαλύτερο βαθµό από 

ότι κατασκευές όπου διατηρείται ο διαχωριστής (σχ.13).  

 

 

 

Σχ. (13). Σχηµατική απεικόνιση τρόπου δράσης της PVY-hpRNA κατασκευής
µε τη αποκοπή του ιντρονίου κατά την ωρίµανση του RNA µέσα στο φυτικό
κύτταρο.    
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Προέλευση PVY DNA και ιντρονίου 

Το τµήµα του PVY που επιλέχθηκε να κλωνοποιηθεί άνηκε στο 5� 

µέρος του γονιδίου NIb που κωδικοποιεί την ιική RNA εξαρτώµενη RNA 

πολυµεράση (RdRP). Ολόκληρο το γονίδιο είχε ήδη κλωνοποιηθεί στον 

φορέα pT3T7 και έχει µήκος 1600 βάσεις ενώ το επιλεγµένο τµήµα 

βρισκόταν µεταξύ των θέσεων περιορισµού των ενζύµων EcoR I και Nde I, 

µε το πρώτο να αποτελεί το σηµείο του πολυσυνδέτη του pT3T7 που 

εισήχθηκε το NIb (σχ.14), και είχε µήκος 504bp. 

 

 

   Το ιντρόνιο προέρχεται από το γονίδιο της α υποµονάδας της 

γλουταµινικής αφυδρογονάσης (GDH) του σταφυλιού (Vitis vinifera). 

Είναι το  ιντρόνιο 2 κλωνοποιηµένο στον φορέα pGEM-T easy και 

παρασχέθηκε από τον κ. ∆αµιανό Σκοπελίτη. Χρησιµοποιήθηκε για τη 

κατασκευή ολόκληρο το µήκος του καθώς και ορισµένες βάσεις από τα 

εξόνια 2 και 3 που ήταν απαραίτητες για την αναγνώριση από το 

σύµπλοκο ωρίµανσης, οπότε το συνολικό µήκος του ενθέµατος ήταν 

550bp. Για την αποκοπή χρησιµοποιήθηκαν τα ένζυµα EcoR I και 

BamH I (σχ.15). 
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Σχ.(15). Σχηµατική απεικόνιση του ιντρονίου από το γονίδιο GDH. Το 
µήκος του ιντρονίου ήταν 524 βάσεις και µεταξύ των θέσεων των δύο 
ενζύµων 550 βάσεις.    

Σχ.(14). Απεικόνιση 
PVY NIb µεταξύ των 
υποκινητών Τ3 και Τ7. 



 

 

Κατασκευή PVY-PH 

Το τµήµα του PVY ήταν κλωνοποιηµένο στον φορέα BlueScript KS 

(BS) στη θέση EcoR V (σχ.16) αφού προηγουµένως τα άκρα των EcoR I 

και Nde I είχαν συµπληρωθεί µε δράση της Klenow πολυµεράσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φορά ένθεσης στο BS ήταν: 

 θέση Kpn I-PVY sense (+) προσανατολισµός- θέση Sac I. 

Ο φορέας που συναρµολογήθηκε η κατασκευή ήταν ο pT3T7. Αρχικά το 

ένθεµα του PVY από το BS αποκόπηκε µε τα ένζυµα Kpn I- EcoR Ι και 

κλωνοποιήθηκε στις ίδιες θέσεις του pT3T7 όπου η διάταξή τους πάνω 

στον πολυσυνδέτη είναι η αντίστροφη (εικ 37).   

   

 

 

 

 

 

 

Μετά τη συγκόλληση φορέα και ενθέµατος, τη µεταµόρφωση 

κυττάρων E.coli JM83 και την αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από τις 

ανθεκτικές στην Amp αποικίες, έγινε πέψη µε τα ένζυµα EcoR I και 

BamH I για να διαπιστωθεί η επιτυχής συγκόλληση. Το αναµενόµενο 

µέγεθος της πέψης ήταν ~580bp.  

 

 

Σχ. (16). Πολυσυνδέτης του φορέα Bluescript KS. Το τµήµα 
του PVY είχε κλωνοποιηθεί στη θέση EcοR V.  

Εικ.(37). Πέψη BS-PVYκαι  pT3T7 
µε Kpn I- EcoR  I.  Το µέγεθος του 
PVY ενθέµατος ήταν ~510bp.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 28, ο κλώνος 3 έδινε το σωστό µέγεθος. 

Για επιβεβαίωση έγιναν πέψεις µε τα ένζυµα α) Hind III (αναµενόµενες 

ζώνες 150+70bp), β) Ssp I- Stu I (930bp) και γ) Stu I- Sph I (220bp) 

(εικ.39).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να αποµονωθεί ολόκληρο το ιντρόνιο από τον pGEM-T easy, 

έγινε πλήρη πέψη του µε EcoR V και µερική µε BamH Ι αφού υπήρχε 

άλλη µία θέση περιορισµού στο εσωτερικό του (σχ17).  

 

       

 

 

 

 

  1           2         3          4       5         H3/RI  

Εικ. (38). Πέψη υποψήφιων 
pΤ3Τ7-PVY µε EcoR I- BamH I. 
O κλώνος 3 δίνει το αναµενόµενο 
µέγεθος.  Μάρτυρας = λ / Hind 
EcoR I.  

     pBRB   Hind   Stu I                          Ssp I 
      /HinF    III      Sph  I      H3/RI        Stu I      

Εικ. (39). Πέψεις Τ3Τ7-
PVY µε τα ένζυµα που 
φαίνονται. Στη πρώτη 
φωτογραφία το πήκτωµα 
είναι 2% περιεκτικότητα 
σε αγαρόζη, ενώ στην 
άλλη 1%.   

1 1100

EcoRI (107)
XmaI (144)

SmaI (146)ApaI (348)
EcoRV (368)

XmnI (757) BamHI (773)
XmnI (881)

BamHI (906)

SalI (961)

BglII (961

intron 2

Σχ. (17).  Το ιντρόνιο 2 της GDH στο pGEM-T easy µε ορισµένα ένζυµα περιορισµού  



 

 

Μετά από 10min µερικής πέψης η αντίδραση ηλεκτροφορήθηκε 

σε πήκτωµα 2% µαζί µε το φορέα που θα µεταφερόταν το ιντρόνιο Τ3Τ7-

PVY, ο οποίος είχε κοπεί µε τα ένζυµα Sma Ι- BamH I (εικ. 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ζώνες αποκόπηκαν από το πήκτωµα, αποµονώθηκε το DNA, 

και έγινε αντίδραση συγκόλλησης των δύο τµηµάτων. ∆εδοµένου ότι τα 

EcoR V και Sma Ι αφήνουν λεία άκρα ήταν δυνατή η µεταξύ τους ένωση 

µε τη δράση της λιγάσης. 

Οι κλώνοι που προέκυψαν από τη µεταµόρφωση ελέγχθηκαν µε 

πέψη µε  EcoR I- Xba I. Σε επιτυχή συγκόλληση θα έδιναν µια ζώνη 

µήκους 1097 βάσεων ενώ σε αντίθετη περίπτωση µια ζώνη ~550βάσεων 

που θα αντιστοιχεί στο PVY και µέρος του πολυσυνδέτη. Επιπλέον, ο 

υπόλοιπος φορέας είχε µήκος 2750bp (εικ 41).  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 PBRB    T3T7       intron  

Εικ. (40).  Μερική πέψη pGEM-intron µε 
BamH Ι και πλήρης µε  EcoR V. H τελευταία 
ζώνη προκύπτει από πέψη στη πρώτη θέση  
BamH I (405bp) ενώ η επόµενη είναι η 
επιθυµητή (538bp). Μάρτυρας = pBRB322 
/Hinf I, Τ3Τ7= pT3T7-PVY / Sma Ι- ΒamH I, 
intron= pGEM-intron / EcoR V- BamH I.   

    M    1       2       3     4      5       6     7      8     9    10     11     12   

Εικ. (41). Πέψη υποψήφιων Τ3Τ7-PVY intron µε  EcoR I-
Xba I. Οι θετικοί κλώνοι δίνουν  ζώνη 1096bp ενώ οι
αρνητικοί 550bp. Οι επιπλέον ζώνες που φαίνονται είναι
εξαιτίας µη ολικής πέψης των πλασµιδίων. M= λ H3/RI. 



 

 

Ο κλώνος 1 της εικ. 41 ελέγχθηκε και µε τα ένζυµα α) Hind III  

(160,610, 3051bp παραγόµενες ζώνες) β) BamH I (133, 3688bp) και γ) 

Xba I-Xho I (565, 3256bp) σε 2% πήκτωµα (εικ. 42).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκειµένου να γίνει στην υπάρχουσα κατασκευή η 

υποκλωνοποίηση του PVY στην αντίθετη κατεύθυνση χρειάστηκε πρώτα 

να καταστραφεί µία θέση περιορισµού του ενζύµου Sal I που είχε 

¨µεταφερθεί¨ µαζί µε το PVY από τον φορέα BS κατά την 

υποκλωνοποίησή του. Η καταστροφή ήταν απαραίτητη µιας και η πέψη 

µε το Sal I θα χρειαζόνταν στο επόµενο βήµα της κατασκευής. Ανάµεσα 

σε άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις επιλέχθηκε να αντικατασταθεί το 

PVY που περιείχε τη Sal I µε το ίδιο τµήµα στο οποίο είχε η θέση 

καταστραφεί. Αυτό έγινε στο φορέα BS-PVY µε τον εξής τρόπο: 

∆ίπλα στη θέση Sal I στον πολυσυνδέτη του BS υπάρχει η θέση 

Xho I. Κοπή µε τα δύο αυτά ένζυµα δηµιουργεί άκρα που είναι δυνατόν 

να επανασυγκολληθούν µε δράση της λιγάσης καταστρέφοντας και τις 

δύο θέσεις. Αυτό έγινε και µε τον κλώνο BS-PVY. Μετά από πλήρη πέψη 

µε τα δύο ένζυµα έγινε αντίδραση συγκόλλησης και µεταµόρφωση 

κύτταρα E.coli. Οι ανθεκτικοί κλώνοι ελέγχθηκαν µε πέψη µε Sal I. Σε 

επιτυχή αντίδραση αναµέναµε να µην έχει γίνει κοπή των πλασµιδίων. Η 

εικόνα 43 δείχνει το αποτέλεσµα της κοπής.  

 

      M      1      2    Μ          3 

Εικ. (42). Πέψεις  του κλώνου 1 µε 
1= Xba I- Xho I, 2=  ΒamH I, 3=  
Hind III. M= pBRB322 / Hinf I.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπώς φαίνεται το πρότυπο ηλεκτροφόρησης κοµµένων και 

άκοπου πλασµιδίου είναι όµοιο και άρα η αντίδραση πέτυχε. Αυτό το 

PVY(-Sal) καθώς και το προϋπάρχον πλασµίδιο pT3T7-PVY-Intron 

επωάστηκαν µε Kpn I- EcoR I. Αυτή η πέψη αποσπά το κλωνοποιηµένο 

PVY και από το πήκτωµα αποµονώθηκε ο υπόλοιπος φορέας (Τ3Τ7+ 

ιντρόνιο)(εικ.44).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακολούθησε συγκόλληση και µετασχηµατισµός. Τα πλασµίδια 

ελέγχθηκαν αρχικά µε πέψη µε Sal I. Αναµενόνταν τα πλασµίδια να 

έχουν µία θέση Sal I και άρα θα γινόταν ευθύγραµµα.  

 

  
 
 
 
 
 
 

  M       1       2        3      4       5       6       7

Eικ. (43). Υποψήφιοι κλώνοι 
PVY(-Sal). Στη θέση 7 
ηλεκτ/κε άκοπο πλασµίδιο 
Τ3Τ7-PVY για σύγκριση. Το 
µέγεθος του πλασµιδίου ήταν 
3821bp   

Η3/RI     PVY-intron   

Εικ. (44). Πέψη Τ3Τ7-
PVY-intron  µε Kpn I- 
EcoR I. Αποµονώθηκε ο 
υπόλοιπος φορέας (βέλος). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 45, τουλάχιστον 3 κλώνοι έδιναν 

ευθύγραµµο DNA και άρα έιχαν µία θέση Sal I. Ταυτόχρονα άλλοι 

έδιναν µία ζώνη ~2200bp που δεν δικαιολογούταν. Oι κλώνοι 8 και 4 

ελέγχθηκαν µε EcoR I- Xba I, µε αναµενόµενο σωστό µέγεθος 2719 και 

1102bp (εικ 46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Και οι δύο κλώνοι έδωσαν το επιθυµητό πρότυπο και εποµένως οι 

επιπλέον ζώνες που φαινόταν για το κλώνο 4 στη προηγούµενη εικόνα 

δεν επαληθεύθηκαν.  

Ο κλώνος 8 στη συνέχεια επωάστηκε µε τα ένζυµα Sal I- Pst I. Με 

τα ίδια ένζυµα επωάστηκε και το BS-PVY. H φορά της ένθεσης του PVY 

σε αυτή τη περίπτωση έιναι η ίδια και στους δύο φορείς και έτσι τελικά 

δηµιουργείται η κατασκευή µε τα δύο αντίθετα ενθεµένα γονίδια. (σχ.18) 

 
 
 

  Μ    1       2         3      4       5     6      7     8       9     10

Εικ. (45). Πέψεις PVY-intron µε Sal I. Οι κλώνοι 1, 
2, 8 δίνουν ευθυγραµµο DNA.  

   Μ                  4                 8  

Εικ. (46). Πέψεις ελέγχου µε 
EcoR I- Xba I. M= H3/RI 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ένθεµα και ο φορέας συγκολλήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 

για µετασχηµατισµό. Ο έλεγχος των πλασµιδίων γίνεται µε EcoR I. To 

αναµενόµενο µέγεθος ήταν 1633bp, όσο ακριβώς είναι το µέγεθος του 

PVY-PH (εικ 47).  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      M      1          2         3        4        5       6         7         8        9      10       11      12      

Εικ. (47). Πέψεις υποψήφιων Τ3Τ7-PVY-PH µε EcoR I. Οι κλώνοι 8-12 έχουν 
τη κατασκευή.  

Σχ. (18). Σχηµατική απεικόνιση του Τ3Τ7-PVY-PH. Τα δύο 
όµοια τµήµατα του PVY έχουν εισαχθεί όπως φαίνεται στο 
σχήµα.  

PVY PHDL T3T7
4346bp

EcoRI (5)
StuI (352)

HindIII (361)
HindIII (521)

KpnI (555)

BamHI (962)

BamHI (1095)

XbaI (1101)
SalI (1107)

HindIII (1122)

HindIII (1282)

StuI (1295)

EcoRI (1638)

PstI (1648)
HindIII (1656)

PVYNib (-)

intron

PVY Nib (+)

T7

T3



 

 

 

Η επιβεβαίωση της κλωνοποίησης έγινε µε πέψεις του κλώνου 9 

µε α) EcoR I (1633, 2713bp), β) Stu I (943, 3403bp), γ) Kpn I- Pst I 

(1093, 3253bp) και δ) Sal Ι- Pst I (541, 3805bp)(εικ 48).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Για να γίνει η µεταφορά στον φορέα pART7 το Τ3Τ7-PVY-PΗ 

επωάστηκε µε EcoR I οι θέσεις του οποίου αντιστοιχούν ακριβώς στα 

όρια της κατασκευής. Με το ίδιο ένζυµο επωάστηκε και ο pARΤ7 καθώς 

και µε αλκαλική φωσφατάση. Οι αποικίες που προέκυψαν ελέγχθηκαν 

και πάλι µε EcoR I µε αναµενόµενα µεγέθη 1633 και 5042bp (εικ 49). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Και οι τρεις κλώνοι περιείχαν το ένθεµα. Επειδή όµως η 

κατασκευή περιέχει ένα ιντρόνιο, προκειµένου αυτό να αναγνωριστεί από 

τη µεταγραφική µηχανή του κυττάρου και να αποκοπεί κατά την 

ωρίµανση πρέπει να έχει εισαχθεί στο πλασµίδιο µε συγκεκριµένη φορά. 

Συγκεκριµένα πρέπει το 5� µέρος του να βρίσκεται προς τον υποκινητή 

CaMV35S (σχ.19). Έτσι, οι πέψεις ελέγχου σχεδιάστηκαν ώστε να βρεθεί 

ο προσανατολισµός εισαγωγής της κατασκευής στο pART7.  

   Μ       RI      Stu I     Kpn/Pst     Sal/Pst

Εικ. (48). Πέψεις ελέγχου 
Τ3Τ7-PVY-PH. Μ=Η3/RI 

       Μ              1             2              3

Εικ. (49). Πέψεις 
υποψήφιων pART7-
PVY-PH µε EcoR I.  



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κλώνοι 1 και 3 επωάστηκαν διαδοχικά µε α) Xba I β) Stu Ι. Τα 

αναµενόµενα µεγέθη για το σωστό προσανατολισµό ήταν 578 και 

943+1144bp (εικ. 50)   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Και οι δύο κλώνοι είχαν το προσανατολισµό που επέτρεπε την 

σωστή αποκοπή του ιντρονίου. 

PVY PH pART7
6680bp

PstI (63) XbaI (778) BamHI (784)
HindIII (790)

KpnI (817)

EcoRI (819)

StuI (1166)
HindIII (1175)

HindIII (1335)
XbaI (1356)

BamHI (1362)

BamHI (1495)

KpnI (1910)

HindIII (1936)

HindIII (2096)

StuI (2109)

EcoRI (2457)

XhoI (2463)

StuI (3253)NotI (3816)

Not I (1)

osc 3' 

CaMV35S

PVY NIb (+)

PVY NIb (-)

intron

Σχ. (19). Απεικόνιση του pART7-PVY-PH µε τον επιθυµητό προσανατολισµό του 
ιντρονίου.  

1                      3 
     Μ         Χba Ι     Stu I      Xba I     Stu I 

Εικ. (50). Πέψεις των κλώνων 1 
και 3 µε τα ένζυµα που φαίνονται. 
Μ=Η3/RI.  



 

 

Το επόµενο βήµα ήταν η µεταφορά στον pART27. Ο κλώνος 1 και 

ο pART27 επωάστηκαν µε Not I. Τα δύο DNA συγκολλήθηκαν και οι 

ανθεκτικές στη Km αποικίες ελέγχθηκαν µε το ίδιο ένζυµο (εικ. 51).  

 

  

 

Οι κλώνοι 1 και 4 που ήταν σωστοί χρησιµοποιήθηκαν για 

τριγονική σύζευξη. Μετά τη µεταφορά του pART27 από το κλώνο 1 σε 

A.tumefaciens έγινε αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από αυτά. Όπως 

και στις άλλες κατασκευές ( PVX-PH, PPV-PH)  έγινε επαναµεταµόρφωση 

µε το πλασµίδιο σε E.coli. Τα νέα πλασµίδια προέρχονταν από δύο 

αρχικές αποικίες αγροβακτηρίου και ελέγχθηκαν και πάλι µε Not I (εικ 

52).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον και οι τέσσερις έδιναν το σωστό πρότυπο, οι δύο αρχικές 

αποικίες αγροβακτηρίων περιείχαν το PVY-PH. 

Οι καλλιέργειες των αγροβακτηρίων διατηρήθηκαν στους �80°C σε 

20% γλυκερόλη µέχρι να χρησιµοποιηθούν για µεταµόρφωση φυτών.  

    H3/RI    1           2         3         4 

Εικ. (51). Πέψεις υποψήφιων 
pART27-PVY-PH µε Not I 

 M     1        2      3       4

Εικ (52). Πέψεις πλασµιδίων από
επαναµεταµόρφωση µε Not I. Τα
1 και 2 είναι από µία αποικία
αγροβακτηρίου ενώ τα 3 και 4
από δεύτερη.   



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η σίγηση γονιδίων µέσω RNA είναι ένας µηχανισµός άµυνας των 

φυτών απέναντι σε ιούς και µεταθετά στοιχεία. Αν και ανακαλύφθηκε 

σχετικά πρόσφατα, όλα τα µέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται 

για ένα φαινόµενο που απαρχές του ίσως βρίσκονται πριν το διαχωρισµό 

φυτών και ζώων. Σε αυτό συνηγορούν οι ανακαλύψεις που γίνονται σε 

ένα ευρύ και διαφορετικό φάσµα οργανισµών όπου παρόλη τη 

διαφορετική εξελικτική πίεση το βασικό µονοπάτι φαίνεται εξαιρετικά 

συντηρηµένο. Επιπλέον απόδειξη για τον αµυντικό και αρχαίο ρόλο της 

RNA σίγησης αποτελεί η ανακάλυψη µορίων που χρησιµοποιούν οι ιοί 

για να αντεπεξέλθουν στις άµυνες του φυτικού κυττάρου επιδρώντας σε 

διάφορα σηµεία του µηχανισµού. Όπως ήταν αναµενόµενο, η φυσική 

επιλογή οδήγησε διαφορετικές οικογένειες ιών να επιδρούν σε 

διαφορετικά µόρια. 

Η όλο και βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας της σίγησης σε 

συνδυασµό µε τη τεχνολογία των γενετικά τροποποιηµένων δηµιούργησε 

ένα νέο εργαλείο στη προσπάθεια του ανθρώπου να προστατέψει τις 

αγροτικές καλλιέργειες από τους φυτικούς ιούς. Οι ιοί είναι υπεύθυνοι 

για σηµαντικές απώλειες στη γεωργική παραγωγή αφού διαδίδονται 

εύκολα µέσω άλλων οργανισµών (πχ αφίδες) και είναι αδύνατη η 

καταπολέµηση τους από τη στιγµή που θα µολύνουν το ευαίσθητο φυτό. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας δηµιουργήθηκαν γενετικά 

τροποποιηµένα φυτά του είδους N.benthamiana τα οποία αποδείχθηκαν 

ανθεκτικά σε µόλυνση µε τον ιό PPV. Η ανθεκτικότητα προήλθε από την 

εισαγωγή σε αυτά µιας κατασκευής που περιείχε τµήµατα γονιδίων του 

ιού. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε να παράγει 

ένα δίκλωνο RNA µε τη παρεµβολή ενός συνδετικού µέρους, µορφή που 

ονοµάζεται hair-pin (hp)-RNA ή pan-handle. 

 

 

 

 



 

 

∆ιαγονιδιακά φυτά PPV-PH T0 και PPV-(+)gene 
 

Τα φυτά της πρώτης γενιάς που µεταµορφώθηκαν µε το hpRNA 

έδειξαν ανθεκτικότητα στις 22 από τις 34 σειρές που δηµιουργήθηκαν, 

ποσοστό 65%. Κάθε σειρά αποτελούνταν από 1-4 φυτά και µε εξαίρεση 

τη σειρά 39 όλα τα φυτά µέσα στη ίδια σειρά έδειχναν την ίδια 

συµπεριφορά απέναντι στον ιό. Υπήρξε ωστόσο µια διαφοροποίηση ως 

προς το χρόνο που εµφανίστηκαν τα συµπτώµατα µέσα στις σειρές 6, 8 

και 17. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στη διαφορετική ηλικία µόλυνσης του 

κάθε ξεχωριστού φυτού, οπότε αντέδρασαν διαφορετικά απέναντι στην 

εισβολή του ιού. Εξίσου πιθανό είναι να έπαιξε ρόλο το φύλλο στο οποίο 

έγινε η µόλυνση. Σε γενικές γραµµές, µολύνονταν µηχανικά φύλλα στο 

πάνω µέρος του φυτού. Τα µικρότερα φύλλα είναι αποδέκτες θρεπτικών 

ουσιών από το υπόλοιπο φυτό µέσω του φλοιώµατος (ονοµάζονται sink 

φύλλα) σε αντίθεση µε χαµηλότερα και µεγαλύτερα που αποτελούν 

παραγωγοί και αποστολείς ουσιών στο υπόλοιπο φυτό (ονοµάζονται 

source φύλλα). Γνωρίζουµε ότι η διασυστηµατική µετακίνηση του ιού 

γίνεται µέσω του φλοιώµατος και έτσι αν τα φύλλα που µολύνθηκαν ήταν 

άλλα αποκλειστικά sink και άλλα στο στάδιο µετατροπής από sink σε 

source θα µπορούσε να παρατηρηθεί διαφορά στο χρόνο εµφάνισης 

συµπτώµατος.  

Ένα άλλο φαινόµενο που παρατηρήθηκε ήταν ότι σε πολλές σειρές 

τα συµπτώµατα εµφανίστηκαν µε σηµαντική καθυστέρηση σε σχέση µε 

άλλες που εµφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα µε τα αγρίου τύπου, 

δηλαδή σε 7-9 µέρες. Οι πιθανές εξηγήσεις είναι δύο ι) Έπαιξε και πάλι 

ρόλο το αν τα φύλλα ήταν αποδέκτες ή δότες θρεπτικών συστατικών ιι) Τα 

φυτά εξέφραζαν τη διαγονιδιακή κατασκευή για όλο το διάστηµα µετά τη 

µόλυνση κρατώντας τον ιό υπό καταστολή. Από ένα σηµείο και έπειτα η 

έκφραση σταµάτησε, οπότε ο ιός µπόρεσε να ξεπεράσει τις άµυνες και να 

προκαλέσει ασθένεια στο φυτό. Αυτή η αλλαγή στη µεταγραφική 

συµπεριφορά µπορεί να οφείλεται στο ότι η περιοχή του διαγονιδίου 

έγινε στόχος µεθυλίωσης που οδήγησε σε αναστολή της µεταγραφής. Η 

µεθυλίωση θα µπορούσε να αποτελεί είτε µέρος της PTGS είτε να 



 

 

οφείλεται στο ότι τα φυτά είχαν φτάσει προς το τέλος του βιολογικού τους 

κύκλου και η έκφραση του γενώµατός τους αναδοµούνταν. Να σηµειωθεί 

εδώ ότι η N.benthamiana είναι µονοετές φυτό και η εµφάνιση των 

συµπτωµάτων για τις υπό συζήτηση σειρές έγινε µετά την συλλογή των 

σπόρων τους. 

Το τελικό ποσοστό ανθεκτικών φυτών ήταν υψηλότερο από άλλα 

του είδους Nicotiana tabacum που δηµιουργήθηκαν στο εργαστήριο από 

τον δρ. Κρίτωνα Καλαντίδη και είχαν µεταµορφωθεί µε µία ανάλογη 

hpRNA κατασκευή που είχε σαν ιό-στόχο τον CMV. Η πιο πιθανή αιτία 

για αυτό είναι ότι οι δύο ιοί αντιµετωπίζουν µε διαφορετικούς 

καταστολείς τη µετα-µεταγραφική σίγηση του φυτού. Στον PPV σαν 

καταστολέας δρα το HC-Pro που όπως περιγράφηκε στην εισαγωγή δρα 

στο επίπεδο της RNAσης CAF/DICER αναστέλλοντας έτσι τη πέψη του 

dsRNA αλλά όχι όµως και τη δηµιουργία και µεταφορά του 

διασυστηµατικού σήµατος όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες (Mallory et 

al., 2001). Αντίθετα ο CMV έχει σαν καταστολέα το γονίδιο 2b που δρα 

στο επίπεδο του συστεµικού σήµατος. Έτσι είναι πιθανόν το ΗC-Pro να 

µην είναι ικανό να αναστείλει πλήρως τη δράση του hpRNA που 

υπερεκφράζεται στο κύτταρο και να µπορεί να παρατηρείται 

ανθεκτικότητα. Από την άλλη µεριά, το hpRNA µπορεί να µην επιδρά 

τόσο αποτελεσµατικά στη δηµιουργία του σήµατος κι έτσι το 2b (και άρα 

ο CMV) να µπορεί να αντεπεξέλθει πιο εύκολα στη γρήγορη επαγωγή της 

PTGS που οφείλεται στο διαγονίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση, οι hpRNA κατασκευές φαίνεται να στρέφουν 

τη ζυγαριά προς τη µεριά της επικράτησης των αµυντικών µηχανισµών 

του κυττάρου στη διαµάχη τους µε τους ιούς και τα κατασταλτικά της 

PTGS γονίδια. Αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα PPV-

(+)gene φυτά που δηµιουργήθηκαν δεν στάθηκαν ικανά να προσδώσουν 

ανθεκτικότητα στον ιό. Πιο συγκεκριµένα από τις 18 σειρές που 

δηµιουργήθηκαν όλες παρουσίασαν συµπτώµατα µέσα σε 7-9 ηµέρες 

µετά τη µόλυνση. Στα δύο φυτά 7-6 και 1-1 που η αντίδραση ELISA 

έδειξε να µην περιέχουν τον ιό καλλιεργήθηκαν φυτά Τ1 γενιάς από το 

7-6 µε σκοπό να ερευνηθεί αν η ανθεκτικότητα παρέµενε. Το γεγονός ότι 



 

 

και τα 5 φυτά Τ1 ήταν ευαίσθητα πιθανότατα καταδεικνύει ότι τα Τ0 

φυτά δεν επιµολύνθηκαν όπως έπρεπε. 

 

Φυτά PPV-PH Τ0 και Τ1 γενιάς 
 

Από τους σπόρους που συλλέχθηκαν από τα φυτά PPV-PH της Τ0 

γενιάς επιλέχθηκαν ορισµένα που έδωσαν  Τ1 γενιά. Η επιλογή έγινε µε 

βάση τη ανθεκτικότητά τους σε πρώτο βαθµό και µε βάση των αριθµό 

των διαγονιδίων που περιείχαν. Αυτός εκτιµήθηκε µε βάση τις αναλογίες 

εκβλάστησης των σπόρων σε επιλεκτικό στερεό µέσο MS+Km. 

Καλλιεργήθηκαν 6 σειρές µε πολλαπλό αριθµό γονιδίων, µία 

µονογονιδιακή σειρά (10-1-Α έως Ε) και µία σειρά που προερχόταν από 

ευαίσθητο φυτό για έλεγχο. Συνολικά 40 φυτά µολύνθηκαν µε το PPV. 

Μετά από 8 ηµέρες παρουσιάστηκαν συµπτώµατα στη σειρά ελέγχου 

(14-1-Α έως Ε), σε µία πολυγονιδιακή σειρά (4-2-Α-έως Ε) και στα φυτά 

10-1-Ε και 31-4-Α. Καθ όλο το διάστηµα των δύο µηνών παρατήρησης 

που ακολούθησε δεν σηµειώθηκε αλλαγή στη συµπεριφορά απέναντι στο 

ιό, παρατηρήσεις που επιβεβαιώθηκαν και µε αντίδραση ELISA.  

Τα αίτια της διάσχισης του φαινοτύπου ανθεκτικότητας στις δύο 

σειρές µπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Μία πρώτη 

πιθανότητα είναι ότι το φυτό 10-1-Ε είναι ετερόζυγο ως προς το 

διαγονίδιο αφού η αναλογία ετερόζυγων προς οµόζυγων στη Τ1 γενιά 

είναι 2:1. Έτσί, ενώ το ένα αντίγραφο του γονιδίου είναι αρκετό για τη 

επιβίωση στη καναµυκίνη ίσως να µην επαρκεί για να δώσει 

ανθεκτικότητα απέναντι στο ιό. Κάτι τέτοιο µάλλον δεν ισχύει για το 31-

4-Α αφού σαν πολυγονιδιακό είναι πολύ µικρότερες οι πιθανότητες να  

έχει ένα µόνο αντίγραφο σε όλο το γένωµα. Υπάρχει ωστόσο η 

πιθανότητα η ανθεκτικότητα να συνδέεται µε ένθεση σε ένα 

συγκεκριµένο γενετικό τόπο. Αν ισχύει αυτό τότε το συγκεκριµένο φυτό 

ίσως να µην περιέχει διαγονίδιο σε έναν τέτοιο τόπο και άρα να µην 

µπορεί να προσδώσει ανθεκτικότητα.  

 

 



 

 

Ανάλυση siRNAs 
 

Tο αποτέλεσµα της δράσης της CAF/DICER RNAσης είναι µικρά 

δίκλωνα µόρια RNA µε µήκος 21-25nt. Η ανίχνευσή τους θεωρείται ότι 

αποτελεί την ¨υπογραφή¨ της PTGS είτε πρόκειται για διαγονίδιο είτε για 

ιικό RNA (Hamilton and Baulcombe, 1999). Πρόσφατα πειράµατα από 

τον δρ. Κρίτων Καλαντίδη δείχνουν ότι τα siRNAs είναι δυνατόν να 

ανιχνευθούν και σε φυτά µεταµορφωµένα µε hpRNA κατασκευή και 

πριν αυτά µολυνθούν µε ιό. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει στενή 

συσχέτιση µεταξύ ανθεκτικότητας και ποσότητας siRNAs µιας και φυτά 

που δεν παράγουν siRNAs δεν αποδεικνύονται ανθεκτικά.  

Μια τέτοια ανάλυση έγινε και µε ορισµένα φυτά PPV-(+)gene και 

PPV-PH Τ0 και Τ1 γενιάς. Από την Τ0 γενιά εξετάστηκαν 15 φυτά ενώ 

από τη Τ1 6. Σαν υλικό αποµόνωσης RNA χρησιµοποιήθηκαν φύλλα 

που είχαν αποκοπεί πριν από τη µόλυνση και εξετάστηκαν αφού 

διαπιστώθηκε η ανθεκτικότητα. Τα αποτελέσµατα δεν ήταν ιδιαίτερα 

διαφωτιστικά αν και φάνηκαν siRNAs στα φιλµ αυτοραδιογραφίας σε 

πολλές περιπτώσεις. Η ποιότητα και η ποσότητα των RNAs ωστόσο δεν 

ήταν τέτοια που θα επέτρεπε να βγουν απόλυτα συµπεράσµατα για το 

συσχετισµό ανθεκτικότητας-παραγωγής siRNAs. 

 

Προοπτικές και µελλοντική εργασία 

 

Κύριος στόχος της εργασίας ήταν να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί 

η γνώση ότι η hpRNA κατασκευές µπορούν να δηµιουργήσουν ανθεκτικά 

σε διαδεδοµένους ιούς φυτά. Από αυτή τη σκοπιά, η ανθεκτικότητα που 

παρατηρήθηκε στα PPV-PH φυτά πρέπει να εξεταστεί αν διατηρείται και 

στις επόµενες γενιές, αρχικά δε στη Τ2 γενιά όπου αναµένονται φυτά 

οµόζυγα σε κάθε γενετικό τόπο που εισήλθαν τα διαγονίδια. Στη 

συνέχεια για να έχει γεωργική εφαρµογή µπορούν να µεταµορφωθούν 

δέντρα που προσβάλλονται από τον ιό, πράγµα που είναι και στα 

πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος στο οποίο εντάσσεται η εργασία. 

Αυτή είναι µια µακροχρόνια εργασία η οποία ωστόσο µπορεί να 



 

 

καταλήξει σε δραστική µείωση της εξάπλωσης της ασθένειας σάρκα και 

σε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Απαραίτητη είναι όµως η εκτίµηση 

κινδύνου για µεταφορά του διαγονιδίου σε άλλους οργανισµούς καθώς 

και για άλλες επιπτώσεις στο οικοσύστηµα.  

Όσον αφορά το βασικό ερευνητικό ενδιαφέρον, σε πρώτη φάση 

µπορεί να εξεταστεί αν στα Τ1 φυτά εκφράζεται ολόκληρη η κατασκευή 

και πως αυτή συνδέεται µε τα siRNAs. Αν παρατηρείται µετάγραφο σε 

υλικό που αποµονώθηκε από φυτά που µετά τη µόλυνση αποδείχθηκαν 

ευαίσθητα ενώ παράλληλα δεν παρατηρούνται siRNAs τίθεται το 

ερώτηµα γιατί δεν διασπάται το hpRNA ενώ κάθε κύτταρο του φυτού το 

εκφράζει. Αυτό θα σήµαινε ότι για κάποιο λόγο δεν ενεργοποιούνται οι 

πρωτεΐνες του µονοπατιού της PTGS σε αυτά τα φυτά, πράγµα που δεν 

παρατηρείται σε ανθεκτικά φυτά που παράγουν siRNA πριν τη µόλυνση.   

 Αν δεν µπορεί να φανεί το mRNA της κατασκευής, και φυσικά 

ούτε siRNAs, η πιθανή αιτία είναι ότι η περιοχή που εισήλθε το 

διαγονίδιο έχει πάψει να εκφράζεται σε κάποια φάση µετά την επιλογή 

στη Km, πιθανώς λόγω µεθυλίωσης. 

Επίσης µπορεί να γίνει µελέτη για τη συσχέτιση της  τύχης του 

µεταγράφου (και κατά συνέπεια την µετέπειτα ανθεκτικότητα) µε την 

εισαγωγή του διαγονιδίου σε ένα συγκεκριµένο τόπο. Η εµφάνιση ενός 

πολυγονιδιακού φυτού της Τ1 ευαίσθητου στον ιό είναι το πρώτο βήµα 

προς αυτή τη κατεύθυνση. Στη συνέχεια µπορεί να βρεθεί ο αριθµός των 

αντιγράφων που φέρει το κάθε φυτό της σειρά και να διαπιστωθεί αν είτε 

ο αριθµός είτε η θέση παίζουν ρόλο στο φαινότυπο. Προχωρώντας 

περαιτέρω µπορεί και πάλι να συσχετιστεί ο γενετικός τόπος µε 

µεθυλίωση σε κάποιο αναπτυξιακό στάδιο.  

Όσον αφορά τα PVX φυτά τα ίδια βήµατα µε τα PPV φυτά 

µπορούν να γίνουν στη Τ1 γενιά. Ο µικρός αριθµός των σειρών κάνουν 

ευκολότερη την ανάλυση και τη εκτίµηση της ανθεκτικότητας απέναντι 

στον ιό. Επίσης, η πλασµιδιακή κατασκευή έχει ήδη αποτελέσει τη βάση 

για να δηµιουργηθεί ένα πλασµίδιο που θα φέρει αλληλουχίες από τρεις 

διαφορετικού ιούς και να εξεταστεί αν ένα τέτοιο hpRNA θα προσδώσει 

ανθεκτικότητα απέναντι και στους τρεις.  



 

 

Τέλος, η κατασκευή PVY-PH µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας 

σε φυτά πατάτας για να διαπιστωθεί αν τα καθιστά ανθεκτικά απέναντι 

στον ίο. Παράλληλα, δηµιουργώντας µια παρόµοια κατασκευή που θα 

περιέχει και ένα κοµµάτι RNA που θα παίζει το ρόλο του διαχωριστή 

χωρίς να αποκόπτεται µπορεί να γίνει εκτίµηση για το πώς επιδρά το 

dsRNA και το hpRNA στη επαγωγή της µετα-µεταγραφικής σίγησης.  
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