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Abstract 
 

microRNAs are a conserved class of small RNAs (~21 nt) found in both plants 

and animals. They are negative regulators of gene expression preventing the protein 

production from their target mRNAs. microRNAs have been implicated in various 

important processes like development, differentiation and stress responses. 

The initial query of this work was to identify plant miRNAs with multiple 

targets. This investigation led to the characterization of miR414 which has an 

astonishingly wide array of potential targets. Our approach consisted of in silico 

analysis using online databases and miRNA - target prediction programs and 

molecular biology techniques leading to the production of transgenic plants 

potentially overexpressing miR414. 

We searched for miR414 targets in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa 

using a plant specific miRNA target finder program. Then we tested if the potential 

targets comply with the rules of miRNA-target pairing. The number of the predicted 

targets was high and although the interactions with miR414 were close to perfect, 

there was no obvious relation between them. We further investigated the targets in the 

protein level and we found that the region that is targeted by the miRNA at the 

transcriptional level, when translated, consists of an Asp- rich motif. More 

bioinformatic analysis in the upstream sequences of the miR414 precursor resulted in 

prediction of regulatory elements overrepresented in miRNA promoters and potential 

transcription start site. 

In order to investigate the role of miR414 in vivo and verify the in silico 

predictions, we produced transgenic Arabidopsis thaliana and Nicotiana benthamiana 

plants. These plants overexpress the miR414 precursor driven by the CaMV 35S 

constitutive promoter. Recently a work in Physcomitrella patens was published 

supporting our bioinformatic results predicting many potential miR414 targets. 
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Περίληψη 

 

Τα miRNAs είναι μία συντηρημένη τάξη μικρών RNAs (~21 νουκλεοτιδίων) 

στα φυτά και στα ζώα. Είναι αρνητικοί ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης που 

έχουν σαν αποτέλεσμα την αποικοδόμηση των μεταγράφων – στόχων τους. Τα 

miRNAs κατέχουν εξέχοντα ρόλο σε διαδικασίες όπως η ανάπτυξη και η 

διαφοροποίηση, απόκριση σε στρες και καρκίνο. 

 Αρχικό ερώτημα της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός φυτικών 

miRNAs με πολλαπλούς στόχους. Η διερεύνηση αυτή οδήγησε στο χαρακτηρισμό 

του miR414, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δυνητικών στόχων. Η 

προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από δύο μέρη, βιοπληροφορική 

ανάλυση χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων και προγράμματα πρόβλεψης miRNAs 

– στόχου και δημιουργία διαγονιδιακών φυτικών σειρών που δυνητικά 

υπερεκφράζουν το miR414. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα που προβλέπει πιθανούς στόχους για 

φυτικά miRNAs για τους οργανισμούς Arabidopsis thaliana και Oryza sativa με 

σκοπό τη διερεύνηση των στόχων του miR414. Στη συνέχεια, οι δευτεροταγείς δομές 

των αλληλεπιδράσεων ελέγχθησαν για το βαθμό που συμφωνούν με τους κανόνες 

των αλληλεπιδράσεων. O αριθμός των προβλεπόμενων στόχων ήταν μεγάλος και 

παρόλο που η συμπληρωματικότητα μεταξύ miRNA και στόχου ήταν υψηλή, δεν 

υπάρχει εμφανής συσχέτιση αυτών. Επιπλέον διερεύνηση των στόχων σε πρωτεϊνικό 

επίπεδο έδειξε ότι η περιοχή που στοχεύεται από το miR414 μεταγραφικά 

αποτελείται από μία μικρή περιοχή πλούσια σε ασπαρτικό αμινοξύ. Συνεχίζοντας την 

in silico έρευνα, μελετήθηκε η υποψήφια περιοχή του υποκινητή για ρυθμιστικά 

στοιχεία που υπεραντιπροσωπεύονται σε miRNA υποκινητές και εντοπίστηκε 

υποψήφιο σημείο εκκίνησης της μεταγραφής. 

Έχοντας ως σκοπό την αποσαφήνιση του ρόλου του miR414 in vivo και την 

επιβεβαίωση των in silicο προβλέψεων, δημιουργήθηκαν διαγονιδιακές σειρές 

Arabidopsis thaliana και Nicotiana benthamiana που υπερεκφράζουν το miR414 υπό 

τον έλεγχο του CaMV 35S συστατικού υποκινητή. Μία πρόσφατα δημοσιευμένη 

εργασία στη Physcomitrella patens για το mir414 υποστηρίζει τα αποτελέσματα της 

διερεύνησής μας όπου προβλέπονται πολλοί δυνητικοί στόχοι.  
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 RNA σίγηση 

 

H RNA σίγηση περιλαμβάνει ποικίλες RNA εξαρτώμενες διαδικασίες, οι 

οποίες έχουν ως κύριο αποτέλεσμα την αρνητική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. 

Κεντρικό ρόλο παίζουν μικρά μόρια RNA της τάξης μεγέθους 20-26 νουκλεοτιδίων, 

που ανιχνεύουν ομόλογες αλληλουχίες και επηρεάζουν τη μεταγραφή, τη 

σταθερότητα του mRNA ή τη μετάφραση.  Η RNA σίγηση συναντάται στα βασίλεια 

των ευκαρυωτικών – πρώτιστα, μύκητες, ζώα και φυτά - και πρόκειται για ένα 

σχετικά συντηρημένο εξελικτικά μηχανισμό που μοιράζεται κοινά βασικά 

χαρακτηριστικά στα 4 διαφορετικά βασίλεια. Οι διαφοροποιήσεις και προσαρμογές 

του όμως σε κάθε βασίλειο έχουν καθιερώσει την ονομασία ‘quelling’ στους μύκητες, 

‘RNA interference’ (RNAi) και ‘RNA silencing’ σε ζώα και φυτά αντιστοίχως. 

Η βιολογική σημασία του μηχανισμού αποδεικνύεται συνεχώς μεγαλύτερη, 

καθώς περιλαμβάνει ρύθμιση αναπτυξιακών γεγονότων, προστασία του γονιδιώματος 

από μεταθετά στοιχεία, εμπλοκή στο σχηματισμό και διατήρηση ετεροχρωματικών 

περιοχών, απόκριση σε βιοτικό και αβιοτικό στρες. Ο ρόλος σε κάθε βασίλειο 

διαφοροποιείται με τα φυτά να χρησιμοποιούν μονοπάτια του μηχανισμού για όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν και έχουν γνωστοποιηθεί. Για κάθε περίπτωση 

χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ριβονουκλεϊκοί ρυθμιστές, οι οποίοι είναι ενδογενούς 

η όχι προέλευσης και αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

1.2 Μηχανισμός της σίγησης – κοινά στοιχεία μονοπατιών 

 

Τα μονοπάτια της σίγησης μοιράζονται τρία κοινά βιοχημικά χαρακτηριστικά: 

τη δημιουργία δίκλωνου RNA (dsRNA), την κοπή του σε μικρούς μονόκλωνους 

ριβονουκλεϊκούς ρυθμιστές (μικρά RNAs) και τέλος την παρεμποδιστική δράση του 

μικρού RNA - με τη βοήθεια κατάλληλων συμπλόκων - σε μερικώς ή πλήρως 

συμπληρωματικό RNA ή DNA (Susi et al, 2004). 

Συγκεκριμένα, η πυροδότηση της RNA σίγησης γίνεται με την ανίχνευση 

δίκλωνου μορίου RNA στο κύτταρο. Η δίκλωνη μορφή ενδέχεται να είναι 

αποτέλεσμα δευτεροταγούς δομής ενδογενούς μεταγράφου ή διαγονιδίου, είτε 

εξωγενής προερχόμενη RNA δομή. Η δίκλωνη μορφή του RNA αναγνωρίζεται από 
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πρωτεΐνες της οικογένειας Dicer και κόπτεται σε δίκλωνο RNA μικρού μεγέθους. Οι 

πρωτεΐνες αυτές είναι ATP – εξαρτώμενες, RNAse III ενδονουκλεάσες που φέρουν 

περιοχές πρόσδεσης δίκλωνου RNA και κατέχουν σημαντικότατο ρόλο στο 

μηχανισμό (Vazquez, 2006).  Tα φυτά διαθέτουν τέσσερις πρωτεΐνες της παραπάνω 

οικογένειας (Dicer-like proteins - DCLs), με κάθε μία να κατέχει διακριτό ρόλο – 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται μη αλληλεπικαλυπτόμενη δράση των DCLs. 

Στη συνέχεια, το μικρό μόριο RNA καθίσταται μονόκλωνο και 

ενσωματώνεται σε σύμπλοκα σίγησης RISC (RNA induced silencing complex). Τα 

σύμπλοκα αυτά παρουσιάζουν ετερογένεια, αλλά όλα ανεξαιρέτως περιέχουν 

πρωτεΐνες της οικογένειας Αργοναυτών (ARGONAUTE) και είναι υπεύθυνα για την 

παρεμποδιστική δράση που απορρέει από τη φύση των μικρών RNAs (Hammond, 

2005). Οι πρωτεΐνες Αργοναύτες κατέχουν σημαντικό ρόλο, καθώς είναι αυτές που 

με οδηγό το μικρό ριβονουκεϊκό ρυθμιστή, οδηγούν σε καταστολή της έκφρασης, είτε 

αποικοδομώντας το στόχο, είτε παρεμποδίζοντας τη μεταγραφή ή τη μετάφρασή του. 

Περιέχουν περιοχή πρόσδεσης μικρών RNAs στο αμινοτελικό τους άκρο (PAZ 

περιοχή) και μία καρβοξυτελική περιοχή (PIWI περιοχή) με δράση ομοιάζουσα της 

RNAσηςΗ , η οποία προσδίδει την ικανότητα κοπής σε μετάγραφα που στοχεύονται 

για αποικοδόμηση. Στα φυτά υπάρχουν δέκα μέλη της παραπάνω οικογένειας, από τα 

οποία ορισμένα έχουν χαρακτηρισθεί και, όπως για την οικογένεια DCL, κατέχουν 

διακριτούς, αλλά και μερικώς αλληλεπικαλυπτόμενους ρόλους. 

Τέλος, ορισμένα από τα μονοπάτια της σίγησης έχουν το χαρακτηριστικό της 

ανατροφοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο μηχανισμός «δημιουργεί» δίκλωνο 

RNA που πυροδοτεί τη σίγηση. Υπεύθυνες για τη λειτουργία αυτή είναι οι RNA-

εξαρτώμενες-RNA πολυμεράσες (RdRs), οι οποίες με μήτρα μονόκλωνο RNA και τη 

βοήθεια ή όχι κάποιου εκκινητή παράγουν δίκλωνο RNA, το οποίο γίνεται 

υπόστρωμα των μελών της οικογένειας Dicer κοκ (Wasseneger and Krczal, 2006).  

 

1.3 Βασικά μονοπάτια σίγησης  

 

1.3.1 miRNAs 

 

Τα miRNAs είναι ενδογενώς προερχόμενα μικρά RNAs (Bartel, 2004). Στα ζώα 

είναι γνωστό ότι κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, την 

απόπτωση και τον καρκίνο, ενώ στα φυτά εκτός της ρύθμισης αναπτυξιακών 
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προγραμμάτων, εμπλέκονται επίσης στη ρύθμιση διαδικασιών όπως η σηματοδότηση, 

η απόκριση σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις και η μετάβαση από βλαστητική 

σε αναπαραγωγική φάση (Zhang  et al, 2007).  

Τα miRNAs προέρχονται από 2 διαδοχικές κοπές των πρώιμων μορίων 

miRNAs (pri-miRNA) από μέλη της οικογένειας Dicer. Τα πρώιμα μετάγραφα είναι 

 
Εικόνα 1.1 Αναπαράσταση βιογένεσης και 

δράσης φυτικού miRNA  από  Jones 

Rhoades et al, (2006). 

Λεπτομερειακή περιγραφή παρουσιάζεται 

στο κείμενο  

προϊόντα της RNA πολυμεράσης ΙΙ και 

μεταγράφονται από τόπους διακριτούς  

από άλλα χαρακτηρισμένα γονίδια (Lee 

at al, 2004). Τα MIRNA γονίδια 

εντοπίζονται ακόμη και σε ιντρόνια 

άλλων γονιδίων και μεταγράφονται είτε 

αυτόνομα, είτε ως πολυκιστρονικά 

μετάγραφα.  

Συγκεκριμένα, στα φυτά, τα πρώιμα 

μόρια miRNAs αναγνωρίζονται από την 

πυρηνική DCL1 με τη βοήθεια της 

dsRNA προσδενόμενης πρωτεΐνης HYL1 

και παράγεται το πρόδρομο μετάγραφο 

με χαρακτηριστική δομή φουρκέτας, το 

οποίο υπόκειται σε διαδοχική κοπή 

δίνοντας γένεση σε δίκλωνο miRNA/ 

miRNA*~21 νουκλεοτιδίων (Jones-

Rhoades et al, 2006). Το δίκλωνο αυτό 

μόριο εξέρχεται από τον πυρήνα με τη 

βοήθεια της εξπορτίνης HASTY. Στα  

ζώα η πρώτη κοπή του πρώιμου  μεταγράφου γίνεται στον πυρήνα από την RNase III 

ενδονουκλεάση Drosha, ενώ η δεύτερη στο κυτταρόπλασμα από τη Dicer. Η εξαγωγή 

του πρόδρομου μορίου γίνεται από την εξπορτίνη 5. Οι συνεργάτες των ζωικών 

ενδονουκλεασών που προσδένονται σε dsRNA είναι η Pasha και η Loquacious 

αντίστοιχα (Han et al, 2004; Saito et al, 2005). Μία ακόμη διαφορά μεταξύ φυτικών 

και ζωικών ώριμων miRNAs είναι η ύπαρξη της φυτικής μεθυλοτρανσφεράσης 

HEN1, η οποία προσδίδει μία μεθυλομάδα στο στο 2'-Ο της ριβόζης τους και 

θεωρείται ότι έχει  προστατευτικό ρόλο (Yu et al, 2005). Και στις δύο περιπτώσεις, 

μετά το σχηματισμό του miRNA/ miRNA* επιλέγεται η αλυσίδα με το λιγότερο 5’ 
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θερμοδυναμικά σταθερό άκρο (miRNA) για ενσωμάτωση στο σύμπλοκο RISC και 

δρα σαν οδηγός για την ανίχνευση ομόλογων αλληλουχιών. Η αλληλεπίδραση 

miRNA – μεταγράφου οδηγεί στην καταστολή της έκφρασης του στόχου.   

Η καταστολή επιτυγχάνεται με δύο τρόπους και βασίζεται στο βαθμό 

συμπληρωματικότητας της αλληλεπίδρασης miRNA και μεταγράφου: ατελής 

συμπληρωματικότητα οδηγεί σε παρεμπόδιση της μετάφρασης, γεγονός που 

παρατηρείται κυρίως στα μετάζωα, ενώ σχεδόν πλήρης συμπληρωματικότητα οδηγεί 

σε αποικοδόμηση του μεταγράφου, φαινόμενο που είναι σύνηθες στα φυτά. Μία 

επιπλέον διαφορά μεταξύ φυτών και ζώων, όσον αφορά τη ρύθμιση από miRNAs, 

εντοπίζεται στις περιοχές στόχευσης στα μετάγραφα. Στα ζώα η στόχευση γίνεται 

στην 3’ μη κωδική περιοχή του μεταγράφου, ενώ στα φυτά η πρόσδεση των miRNAs 

έχει παρατηρηθεί στις κωδικές, όπως και στις μη κωδικές περιοχές. Ένα φαινόμενο 

που έχει συχνά παρατηρηθεί στα ζώα, είναι ένα μετάγραφο να ρυθμίζεται από 

περισσότερα του ενός miRNAs, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεταφραστική καταστολή 

(Lai, 2004), σε αντίθεση με τους φυτικούς οργανισμούς, όπου η αλληλεπίδραση 

μεταγράφου και ενός miRNA είναι αρκετή για να οδηγήσει σε αποικοδόμηση. Τέλος, 

συνηθίζεται στα φυτά ένα miRNA (ή μία οικογένεια miRNAs) να ρυθμίζει μέλη της 

ίδιας οικογένειας γονιδίων. 

 

1.3.2 siRNAs 

 

Tα siRNAs παράγονται από μεγαλύτερου μήκους δίκλωνα RNA μόρια (Bartel, 

2004). Παρουσιάζουν δράση in cis δηλαδή στοχεύουν τα μόρια από τα οποία 

προέρχονται, αντίθετα με τα miRNAs που στοχεύουν μετάγραφα με μερική ή πλήρη 

συμπληρωματικότητα (in trans). Τα αρχικά δίκλωνα μόρια που δίνουν γένεση στα 

siRNAs, μπορεί να προέρχονται από ιούς που εισβάλουν στο κύτταρο, από μεταθετά 

στοιχεία ή από διαγονίδια και των δύο κατευθύνσεων ή δομής φουρκέτας. Σημαντικό 

ρόλο στη βιογένεση των siRNAs κατέχουν και οι RdRs, οι οποίες όταν ανιχνεύσουν 

ένα μη συμβατό RNA (abberant), το χρησιμοποιούν ως μήτρα για την παραγωγή 

dsRNA. Στην περίπτωση της ιικής εισβολής, ενδέχεται να κωδικοποιείται από το ιικό 

γονιδίωμα μία RNA-εξαρτώμενη-RNA-πολυμεράση (RdRPs), η οποία εξυπηρετεί τον 

πολλαπλασιασμό του ιού, αλλά το αποτέλεσμά της επιστρατεύει την άμυνα του 

φυτού. 
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Όταν το κύτταρο αναγνωρίσει ξένο δίκλωνο RNA επιστρατεύονται οι Dicers / 

DCLs και το πέπτουν, παράγοντας δίκλωνο RNA μόριο της τάξης των 21-26 

νουκλεοτιδίων. Οι δίκλωνες αυτές μορφές έχουν 3’ προεξέχοντα - μεθυλιωμένα στα 

φυτά (ΗΕΝ1) - άκρα δύο νουκλεοτιδίων και φωσφορυλιωμένα 5’ άκρα. Στη 

συνέχεια, η μία αλυσίδα ενσωματώνεται στο σύμπλοκο RISC, αναγνωρίζει RNA 

μόρια με πλήρη συμπληρωματικότητα και οδηγεί στην αποικοδόμησή τους στο 

κυτταρόπλασμα.   

Γενικότερα, στα φυτά έχει βρεθεί ότι η RNA σίγηση περιλαμβάνει κάποια 

διακριτά στάδια. Αρχικά, παράγεται ο RNA στόχος και όταν το κύτταρο το 

αναγνωρίσει ως μη συμβατό, θα επιστρατευθούν οι RdRs (RDR6) δίνοντας 

παραγωγή σε dsRNA και επακόλουθα παράγονται siRNAs, όπως αναφέρθηκε για την 

αποικοδόμηση του στόχου. Επιπλέον, τα φυτά έχουν την ικανότητα να αμύνονται από 

την παρουσία μη συμβατικών RNAs, μέσω της μετάδοσής της RNA σίγησης, είτε 

τοπικά μέσω των πλασμοδεσμάτων (Voinnet et al, 1998), είτε συστεμικά μέσω του 

αγγειακού συστήματος (Ηimber et al, 2003). Στη μετάδοση αυτή σημαντικό ρόλο 

παίζουν τα δευτερογενή siRNAs. 

Εικόνα 1.2 Παραγωγή siRNAs α) από διαγονίδιο ή ενδογενή αλληλουχία κατεύθυνσης  

IR ή β) από ‘αντίληψη’ έκτροπου RNA. (Brodersen and Voinnet, 2006) 
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Η δράση των siRNAs όμως έχει καταγραφεί και στον πυρήνα, όπου μεγάλου 

μήκους μετάγραφα από επαναλαμβανόμενες περιοχές, από διαγονίδια ή μεταθετά 

στοιχεία, παράγουν siRNAs (DCL3), τα οποία μέσω αλληλεπιδράσεων με άλλες 

πρωτεΐνες που κατέχουν σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό (ΑGO4, AGO6 στα φυτά), 

οδηγούν σε μεθυλίωση της περιοχής και μεταγραφική απενεργοποίηση (RdDM: RNA 

εξαρτώμενη DNA μεθυλίωση) (Vaucheret, 2005 ; Wasseneger 2000; Zheng et al, 

2007). 

Σχετικά πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και ενδογενώς προερχόμενα siRNAs, τα 

tasiRNAs και τα natsiRNAs στην Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) (Allen et al, 

2005; Borsani et al, 2005). Στην πρώτη περίπτωση μετάγραφο της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ που δεν κωδικοποιεί για πρωτεΐνες αποτελεί στόχο miRNAs. Το 

κομμένο μετάγραφο γίνεται υπόστρωμα της RDR6 και παράγεται dsRNA, το οποίο 

θα δώσει γένεση σε siRNAs (tasiRNAs) μέσω της λειτουργίας της DCL4 (Xie et al, 

2005). Τα tasiRNAs ενσωματώνονται σε σύμπλοκα RISC και δρουν όπως ακριβώς τα 

miRNAs, αποικοδομώντας ομόλογες αλληλουχίες. Έτσι στο μονοπάτι αυτό 

χρησιμοποιούνται στοιχεία του μονοπατιού των miRNAs και των siRNAs. Τα nat-

siRNAs βρέθηκε μέχρι στιγμής ότι παράγονται σε συνθήκες αβιοτικού στρες. 

Συνοπτικά, σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας επάγεται η μεταγραφή ενός γονιδίου, 

το οποίο αλληλεπικαλύπτεται μερικώς με ένα συστατικώς εκφραζόμενο γονίδιο. Τα 

μετάγραφα αλληλεπιδρούν σχηματίζοντας μερικώς dsRNA που γίνεται πηγή 

παραγωγής nat-siRNAs, τα οποία στοχεύουν για αποικοδόμηση το συστατικά 

εκφραζόμενο γονίδιο που έχει αρνητικό ρόλο στην ανθεκτικότητα του στρες 

αλατότητας.  

 

1.4 miR414 

 

Αρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση φυτικών miRNAs με 

πολλαπλούς στόχους. Η διερεύνηση αυτή οδήγησε στον εντοπισμό του miR414, το 

οποίο είναι ένα φυτικό miRNA που προσδιορίστηκε σε μία προσπάθεια εύρεσης 

miRNAs στην Arabidopsis με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων (Xie et al, 2005). 

Επιπλέον, ανιχνεύθηκε πειραματικά η έκφρασή του με ανάλυση κατά Northern στον 

ανθικό ιστό της Arabidopsis (Wang et al, 2004) (εικόνα 1.4). Πρόσφατα ανιχνεύθηκε 

πειραματικά με την ίδια προσέγγιση και στη Physcomitrella patens (p. Patens)  
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UCAUCUUCAUCAUCAUCGUCA    Ath  

UCAUCCUCAUCAUCAUCGUCC   Osa 

UCAUCCUCAUCAUCCUCGUCC   Ppa  
 

 

Εικόνα 1.3 Αλληλουχία miR414 στους οργανισμούς Arabidopsis, O. sativa και P. 

patens. Έχοντας ως οδηγό την αλληλουχία του ώριμου ath-miR414, με μπλε χρώμα 

υπογραμμίζονται οι διαφορές του miRNA στους 3 διαφορετικούς οργανισμούς. 

 

(Fattash et al, 2007) και θεωρείται ότι υπάρχει και στο ρύζι λόγω ομοιότητας της 

αλληλουχίας του ώριμου miRNA με αυτό της Arabidopsis, καθώς δεν έχει αποδειχθεί 

πειραματικά η έκφρασή του (εικόνα 1.3). 

 

 

Εικόνα 1.4 

α) Ανάλυση κατά Northern και 

ανίχνευση του miR414 στον ανθικό 

ιστό της Arabidopsis. 

(Se: σπορόφυτο, Pl: ώριμο φυτό, Ca: 

κάλλος, Fl: άνθος). 

(Wang et al, 2004). 

P.patens  

 

 

β) Aνίχνευση miR414 στη P. patens 

με ανάλυση κατά Northern 

(P: πρωτόνημα, G: γαμετόφυτο) 

(Fattash et al, 2007). 

 

Στην εικόνα 1.5 παρατηρεί κανείς τη δευτεροταγή δομή του πρόδρομου 

μορίου miR414 στην Arabidopsis, όπως προβλέφθηκε με το πρόγραμμα RNA fold. 

Είναι εμφανής η δομή φουρκέτας που χαρακτηρίζει όλα τα γνωστά φυτικά miRNAs. 

 

A. thaliana 

 

P G 
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Εικόνα 1.5 Δευτεροταγής δομή πρόδρομου μορίου miR414 όπως προβλέπεται από το 

πρόγραμμα RNA fold στην Arabidopsis. Με κόκκινο χρώμα υποδεικνύεται 

 η αλληλουχία του ώριμου miRNA. 

 

Οι στόχοι του miR414 στην Arabidopsis και Οryza sativa (O. sativa) 

παραμένουν άγνωστοι. Στη P. patens παρατηρήθηκε με βιοπληροφορική ανάλυση ότι 

οι δυνητικοί του στόχοι είναι αρκετοί σε αριθμό και επιπλέον μη συσχετιζόμενοι, 

γεγονός πρωτοφανές για τα έως τώρα γνωστά δεδομένα φυτικών miRNAs. Στην 

εικόνα 1.6 παρατίθενται οι στόχοι, όπως αυτοί προεβλέθησαν από τους Fattash et al 

(2007). 

Βιοπληροφορική μελέτη (βλέπε αποτελέσματα) έδειξε ότι οι στόχοι του 

miR414 στους φυτικούς οργανισμούς είναι πολλοί και επιπλέον, όπως και στη P. 

patens, δεν έχουν κάποιο κοινό στοιχείο σχετικά με τη λειτουργία τους (εικόνα 1.6). 

Η αλληλεπίδραση με πολλούς από τους στόχους περιλαμβάνει εκτεταμένη 

συμπληρωματικότητα.  

 

Προβλεπόμενοι στόχοι στην P. patens 

• TIF3H (translation initiation factor) 

• Protein heterotrimeric G protein β subunit 

• RNA binding & Pre-mRNA splicing factor 

• NAC (nascent polypeptide associated 

complex) 

• Putative MYB TF 

• Putative disulphide isomerase-like 

• Hypothetical protein (2) 

• Unknown proteins (4) 
 

 

 

Εικόνα 1.6 Στόχοι miR414 όπως αυτοί 

βιοπληροφορικά προεβλήφθησαν σύμφωνα 

με τους Fattashet al (2007).  Οι στόχοι δε 

φαίνεται να έχουν πιθανή συσχέτιση. 
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Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια μελέτης του miR414 στην 

Arabidopsis και στον οργανισμό – μοντέλο Nicotiana benthamiana (N. 

benthamiana). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιοπληροφορική μελέτη για τους στόχους 

στους οργανισμούς Arabidopsis και O. sativa, όπου ελέγχθησαν όλοι οι δυνητικοί 

στόχοι όσον αφορά τη φύση της αλληλεπίδρασης με το miR414. Καθώς έχει 

παρατηρηθεί συντήρηση της αλληλουχίας του miR414 στην Arabidopsis και στη 

Physcomitrella, που απέχουν εξελικτικά ~500 εκατομμύρια χρόνια, θεωρήθηκε ότι 

πιθανώς υπάρχει και στην N. benthamiana που είναι πολύ πιο κοντά εξελικτικά με 

την Arabidopsis από ότι η Physcomitrella. Για την καλύτερη μελέτη, 

δημιουργήθηκαν φυτά που εκφράζουν συστατικά το πρόδρομο μόριο του miR414 και 

αναλύθηκαν για την παρουσία του διαγονιδίου. 
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Υλικά και μέθοδοι 
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2.1 Υπολογιστικά Προγράμματα – Βάσεις δεδομένων 
 
 
Οι κανόνες αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιήθηκαν για τις προβλέψεις 

miRNAs-στόχων είναι αυτοί που περιγράφονται στους Schwab et al (2006). 

 
2.1.1 microInspector 

 
Ο microInspector είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που προβλέπει 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας επιλεγόμενης κωδικής περιοχής και όλων των γνωστών 

miRNAs ενός οργανισμού που υπάρχουν στο πρόγραμμα (Rusinov et al, 2005). 

Ουσιαστικά, βοηθά στην εύρεση πιθανών θέσεων πρόσδεσης miRNAs της δεδομένης 

περιοχής. Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων κρίνεται βάσει της ελεύθερης ενέργειας 

της αλληλεπίδρασης και το βαθμό της σημπληρωματικότητας μεταξύ του miRNA και 

της κωδικής περιοχής.  

 
 

2.1.2 miRU: plant microRNA potential target finder 
 
Το miRU είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει πιθανά γονίδια στόχους 

miRNAs σε φυτικούς οργανισμούς (Zhang, 2005). Δίνοντας την αλληλουχία του 

ώριμου miRNA στο πρόγραμμα, αυτό αναζητά πιθανούς στόχους. Ένα πλεονέκτημα 

του προγράμματος είναι ότι μπορεί κανείς να επιλέξει τον αριθμό των mismatches, 

τον τύπο τους και τη θέση τους στο miRNA. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα περιορισμού 

της ανεκτικότητας σε mismatches και αντίθετα. Επιπλέον, το miRU εμφανίζει όλες 

τις πιθανές αλληλουχίες που είναι συμπληρωματικές με την αλληλουχία του miRNA 

που έχουμε επιλέξει με mismatches που «επιτρέπονται» μεταξύ miRNA και στόχου.  

Ακόμη, αναφέρει το όνομα του γονιδίου-στόχου καθώς και την πιθανή λειτουργία 

του και υποδεικνύει τα mismatches της αλληλεπίδρασης με διαφορετικά χρώματα, 

ανάλογα με τον τύπο του εκάστοτε mismatch. 

 

2.1.3 miRBase  

Η miRBase αποτελεί μία βάση δεδoμένων που περιέχει όλα τα κλωνοποιημένα 

και in silico προβλεπόμενα miRNAs (Griffiths Jones et al, 2006). Παρέχει την 

αλληλουχία των ώριμων miRNAs καθώς και των πρόδρομων μορίων.  Επιπλεόν, 

δίνει πληροφορίες για τους στόχους των miRNAs.  
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2.1.4 ΑSRP Δεν είναι υπολογιστικό πρόγραμμα 

H ASRP (Arabidopsis Small RNA Project) είναι μία βάση δεδομένων που 

χαρακτηρίζει και αναλύει τη λειτουργία των διαφορετικών κατηγοριών μικρών RNAs 

στα φυτά (Gustafson et al, 2005). Περιέχει αλληλουχίες μικρών RNAs που έχουν 

κλωνοποιηθεί από διάφορους γονοτύπους και ιστούς της Arabidopsis. Επιπλέον, δίνει 

πληροφορίες για την περιοχή του χρωμοσώματος που εντοπίζονται τα miRNAs. 

 

2.1.5 LOOP  

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Learning, Observing and Outputting Protein 

Patterns – LOOPP) προβλέπει την τριτοταγή δομή των πρωτεϊνών (Teodorescu et al, 

2004). Δίνοντας στο πρόγραμμα μία αμινοξική αλληλουχία εμφανίζει τι πιθανές 

αναδιπλώσεις της αλληλουχίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να προσδιορίσει 

την περιοχή πιθανού εντοπισμού της αμινοξικής αλληλουχίας ενδιαφέροντος.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

2.2.1 Υλικά 

Οι κλασικές μέθοδοι κλωνοποίησης (απομόνωση πλασμιδιακού DNA, πέψεις, 

αντιδράσεις σύνδεσης, μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων κτλ) 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις γενικές αρχές που παρουσιάζονται στο 

Molecular Cloning του Μανιάτη  (Sambrook et al., 1989). Για τον παραπάνω σκοπό 

χρησιμοποιήθηκαν ένζυμα και αντιδραστήρια από τις εταιρίες Μinotech (ΙΜΒΒ, 

Ηράκλειο, Κρήτη), New England Biolabs (Beverly, USA) και Promega (Madison, 

USA). Η απομόνωση πλασμιδιακού DNA μεσαίας κλίμακας έγινε με κολώνες της 

Qiagen, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Οι εκκινητές 

παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο μικροχημείας του ΙΜΒΒ (Ηράκλειο, Κρήτη) και 

στη Μetabion  (Planegg-Martinsried, Germany). Οι επαληθευτικές αλληλουχήσεις 

των πλασμιδιακών κατασκευών πραγματοποιηθήκαν επίσης στο εργαστήριο 

Μικροχημείας του ΙΜΒΒ. Τα ραδιοϊσότοπα προμηθεύτηκαν από την Minotech και 

για τον καθαρισμό ραδιενεργών ανιχνευτών από μη ενσωματωμένα νουκλεοτίδια 

χρησιμοποιήθηκαν στήλες καθαρισμού από την Αmersham (Braunschweig, 

Germany), σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκειαστή. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκαν χημικά αντιδραστήρια από τις εταιρείες Sigma-Aldrich (St Louis, 

USA) και Merck (Darmstadt, Germany). Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν επιδεκτικές 

σειρές E. coli DH5α και JΜ83 και η σειρά C58C1 του Agrobacterium tumefaciens. 

 
2.3 Πλασμιδικές κατασκευές 

 
 
Για τις ανάγκες των πειραμάτων κατασκευάστηκε ένας αριθμός πλασμιδίων. Το 

πρώτο είδος, περιλαμβάνει την κλωνοποίηση του πρόδρομου μορίου του miR414 σε 

δυαδικό φορέα έκφρασης υπό τον έλεγχο ισχυρού υποκινητή, με σκοπό το 

μετασχηματισμό φυτών και την ενσωμάτωση του στο γενωμικό φυτικό DNA και την 

υπερέκφρασή του ώριμου miR414.  

Η ενσωμάτωση του ενθέματος στα φυτά – μετασχηματισμός - γίνεται με τη 

βοήθεια του αγροβακτηρίου. Στη φύση το αγροβακτήριο φέρει το πλασμίδιο Ti, το 

οποίο περιέχει μία περιοχή –  Τ-DNA (transferred DNA) – η οποία ενσωματώνεται 

στο γονιδίωμα του φυτού κατά την μόλυνση. To T-DNA περιέχει δύο συνοριακά, τα 

οποία είναι απαραίτητα για την ένθεση του. Η ιδιότητα αυτής της περιοχής του 

αγροβακτηρίου χρησιμοποιείται για την ένθεση του διαγονιδίου στα φυτά. 
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Αρχικά, απομονώθηκε η περιοχή του πρόδρομου μορίου (pre-mir414) από το 

γονιδίωμα της Arabidopsis με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και 

κλωνοποιήθηκε στο φορέα κλωνοποίησης pGEM- T Easy με εκκινητές που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. Έγινε επαληθευτική αλληλούχιση του ενθέματος 

(πίνακας 2.2) και ακολούθησε κλωνοποίηση στο σύστημα των φορέων 

pART7/27(εικόνα 2.1β). Συγκεκριμένα, έγινε υποκλωνοποίηση του πρόδρομου 

miRNA στον pART7, ο οποίος φέρει μεταξύ δύο περιοριστικών θέσεων NotI τον 

υποκινητή του ιού του κουνουπιδιού (CaMV-cauliflower mosaic virus), μία περιοχή 

πολλαπλών περιοριστικών θέσεων (ΜCS) και την αλληλουχία λήξης του γονιδίου 

σύνθεσης της οκταπίνης από το πλασμίδιο Ti του αγροβακτηρίου. Για την ένθεση 

χρησιμοποιήθηκε η περιοριστική θέση EcoRI  του MCS. Στη συνέχεια, αποσπάστηκε 

η περιοχή DNA εντός των θέσεων ΝotΙ από τον  pART7 και υποκλωνοποιήθηκε στον 

pART27 στη μοναδική του περιοριστική θέση ΝotΙ. O pART27 είναι ο δυαδικός 

φορέας που περιέχει γονίδια επιλογής του σε βακτήριο (σπεκτινομυκίνη/ 

στρεπτομυκίνη) και το T-DNA. Το τροποποιημένο, για τις ανάγκες του 

μετασχηματισμού και στη συνέχεια επιλογής διαγονιδιακών φυτών, T-DNA 

αποτελείται από ένα γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη (για επιλογή των 

διαγονιδιακών φυτών) και τα συνοριακά. Τέλος, έγινε επαληθευτική αλληλούχιση  

του ενθέματος στον φορέα pART27.  Η τελική μορφή του πλασμιδίου αναπαρίσταται 

στην εικόνα 2.1α . 

Στη δεύτερη κατηγορία των πλασμιδιακών κατασκευών κλωνοποιήθηκαν στον 

pGEM- T Easy φορέα τμήματα από πιθανούς στόχους, όπως αυτοί προεβλέφθησαν in 

silico, που φέρουν την αλληλουχία στόχευσης του miR414. Απώτερος στόχος είναι ο 

έλεγχος της καταστολής τους σε περίπτωση υπερέκφρασης του miR414. Αρχικά, 

πραγματοποιήθηκε αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR) (Invitrogen, Carlsbad, 

California) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) για να αποφευχθεί η 

απόκτηση ιντρονίων ή ψευδογονιδίων και στη συνέχεια PCR για την απόκτηση του 

συμπληρωματικού DNA. Οι εκκινητές που χρησιμοποιηθήκαν αναπαριστώνται στον 

πίνακα 1.1. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ο αντίστροφος εκκινητής στην RT-

PCR. Οι στόχοι που επιλέχθησαν ήταν η Lon πρωτεάση (At5g47040), ένας από τους 

B3 μεταγραφικούς παράγοντες (At3g53310) και μία DNAJ Heat Shock πρωτεΐνη 

(At3g44110). Οι μορφές των πλασμιδίων αναπαρίστανται στις εικόνες 2.1β-δ . 
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Πίνακας 2.1  Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τις πλασμιδιακές κατασκευές 

Γονίδιο  Forward primer Reverse primer 

πρόδρομο μόριο 

miR414 

5’-AAGGCTTGAAGTCGAAGAT-3’ 5’-TGAAGGGTTTCTTGGATAA-3’ 

Lon πρωτεάση 5’-TTTTGTAGCACTGTCACGC-3’ 5’-CTTTTGCTGCTTTTAGATCC-3’ 

B3 μεταγραφικός 

παράγοντας 

5’- CGGCTTCTGAATCGTTGATG - 3’ 5’-TCTTGAGCGTAGTCGGAAAG- 3’ 

DNAJ Heat Shock 

πρωτεΐνη 

5’- CAAGCAGATGAAGCGCCTGA- 3’ 5’- TTTGAGCACCACCCGGATG - 3’ 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2 Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για διαγνωστικές PCR στις 

πλασμιδιακές κατασκευές pART7 – pre miR44 και pART27 – pre miR44 

 

pART7pro (στον 35S) pART7ter (στην αλληλουχία λήξης) 

5’ - CACTATCCTTCGCAAGAC- 3’  5’ - CATTAGAATGAACCGAAAC -  3’ 
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Εικόνα 2.1α. Πλασμιδιακή 

κατασκευή pre pART27- miR414  

Κλωνοποίηση πρόδρομου μορίου 

miR414 στο δυαδικό φορέα pART27. Η 

αναπαράσταση περιλαμβάνει τις 

περιοριστικές θέσεις κλωνοποίησης 

ΝοtI της κασέτας ‘35S – pre miR414 – 

ocs’ στο φορέα, τις περιοριστικές θέσεις 

SalI εκατέρωθεν των συνοριακών και 

περιοριστικές θέσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αναλύσεις κατά 

Southern (μετά την περιοριστική θέση 

NotI (963) ακολουθεί περιοριστική θέση 

DraI η οποία δεν υποδεικνύεται.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Εικόνα 2.1β. Πλασμιδιακή 
κατασκευή 

 
Κλωνοποίηση τμήματος του 

γονιδίου  

At3g53310 που 

κωδικοποιεί ένα Β3 μεταγραφικό 

παράγοντα στο φορέα 

κλωνοποίησης pGEM-T Easy.  
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Εικόνα 2.1γ. Πλασμιδιακή 
κατασκευή 

 
Κλωνοποίηση τμήματος 

του γονιδίου At3g44110 

που κωδικοποιεί DNAJ 

Heat Shock πρωτεΐνη στο 

φορέα κλωνοποίησης pGEM-

T Easy.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 2.1δ. Πλασμιδιακή 
κατασκευή 

 
Κλωνοποίηση τμήματος 

του γονιδίου At5g47040 που 

κωδικοποιεί μία Lon 

πρωτεάση στο φορέα 

κλωνοποίησης pGEM-T Easy. 
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2.4 Μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων μέσω αγροβακτηρίου - Δημιουργία 

διαγονιδιακών σειρών N. benthamiana 

  Η διαδικασία του μετασχηματισμού αποτελεί προσαρμογή του 

πρωτοκόλλου των Horsch et al, (1985) περιγράφεται στη συνέχεια εν συντομία. 

Μολύνεται υγρή καλλιέργεια LB που φέρει τα απαραίτητα αντιβιοτικά με σειρά 

αγροβακτηρίου που περιέχει το γονίδιο ενδιαφέροντος σε δυαδικό φορέα και 

λαμβάνει χώρα επώαση στους 28oC υπό ανάδευση για 36-48 ώρες. Η καλλιέργεια 

φυγοκεντρείται και τα αγροβακτήρια επαναδιαλύονται σε διάλυμα MS (Murashige 

and Skoog μέσο) (Murashige and Skoog, 1962) τελικού όγκου 20 ml. 

Νεαρά φύλλα από N. benthamiana αποκόπτονται από το μίσχο και 

αποστειρώνονται σε διάλυμα 10% χλωρίου και 0.1% Tween20 για 10 λεπτά. 

Ακολουθούν 3 πλυσίματα με αποστειρωμένο νερό σε στείρες συνθήκες. Στη 

συνέχεια, αποκόπτονται δίσκοι από τα φύλλα διαμέτρου ~5mm και διατηρούνται σε 

διάλυμα MS. Για κάθε μετασχηματισμό χρησιμοποιούνται 50-100 φυλλικοί δίσκοι. 

Οι δίσκοι μεταφέρονται στο διάλυμα επαναιώρησης των αγροβακτηρίων και 

επωάζονται για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με τακτική ήπια ανάδευση. 

Ακολουθεί πλύσιμο των δίσκων σε διάλυμα MS. Οι δίσκοι μεταφέρονται σε στερεό 

υπόστρωμα MS που δεν περιέχει αντιβιοτικά – η πάνω πλευρά του φυλλικού δίσκου 

έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα - και διατηρούνται σε θάλαμο ανάπτυξης στους 

24 οC. Μετά από 48 ώρες οι δίσκοι ξεπλένονται από τα αγροβακτήρια σε υδατικό 

διάλυμα αντιβιοτικού σεφοταξίμης (τελική συγκέντρωση 250 μg/ml), που αναστέλλει 

την ανάπτυξη των εναπομεινάντων αγροβακτηρίων. Έπειτα, μεταφέρονται σε στερεό 

υπόστρωμα MS που περιέχει ορμόνες, 1.6 βενζυλ-αμινοπουρίνη (BAP - κυτοκινίνη) 

0.8 mg/ml και ναφτιλ-οξικό οξύ (ΝΑΑ - αυξίνη) 0.1 mg/ml και τα κατάλληλα 

αντιβιοτικά. Οι ορμόνες στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις έχουν ελεγχθεί και 

ευνοούν την καλλογένεση και την εκ νέου οργανογένεση επιμήκυνση του βλαστού, 

ενώ τα αντιβιοτικά περιλαμβάνουν τη σεφοταξίμη (για την νέκρωση των 

αγροβακτηρίου) και το αντιβιοτικό επιλογής των μετασχηματισμένων 

αναγεννημένων κυττάρων– σε αυτή την περίπτωση καναμυκίνη (τελική 

συγκέντρωση 200 μg/ml).  

Πραγματοποιείται τακτική αλλαγή του στέρεου θρεπτικού μέσου (~3–4 μέρες). 

Όταν παρατηρηθούν κάλλοι και εν συνεχεία νεαρά φυτάρια, τα τελευταία 

αποκόπτονται και μεταφέρονται σε δοχεία ιστοκαλλιέργειας μεγαλύτερης 

χωρητικότητας. Στη συνέχεια, αποκόπτεται ο κάλλος και τοποθετείται σε δοχείο με 
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υπόστρωμα με αντιβιοτικά, χωρίς ορμόνες όπου ευνοείται η ριζογένεση. Τέλος, τα 

φυτά μεταφυτεύονται σε τύρφη και μεταφέρονται στο θερμοκήπιο υπό ελεγχόμενες 

συνθήκες θερμοκρασίας. 

 

2.5 Δημιουργία διαγονιδιακών σειρών Arabidopsis  

Η διαδικασία έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Clough και Bent (1998) 

και παρουσιάζεται στη συνέχεια επιγραμματικά. 

Καλλιεργούνται φυτά Arabidopsis έως το στάδιο της άνθησης. Προαιρετικά 

αποκόπτονται οι πρώτοι οφθαλμοί με σκοπό την παραγωγή περισσότερων 

δευτερογενών ανθικών οφθαλμών.  

Πραγματοποιείται μόλυνση υγρού LB μέσου (500 ml) που φέρει τα απαραίτητα 

αντιβιοτικά με σειρά αγροβακτηρίου που περιέχει το γονίδιο ενδιαφέροντος σε 

δυαδικό φορέα και λαμβάνει χώρα επώαση στους 28oC υπό ανάδευση.  Η επώαση 

σταματά όταν η οπτική απορρόφηση (OD600) της καλλιέργειας κυμαίνεται από OD600 

= 0.8 – 1.2. Η καλλιέργεια φυγοκεντρείται και επαναδιαλύεται σε φρέσκο διάλυμα 

σακχαρόζης 5% με οπτική απορρόφηση OD600 =0.8. Στο διάλυμα επαναιώρησης των 

αγροβακτηρίων προστίθεται 0.02% Tween 20, που έχει ρόλο διαβρεκτικού. Τα φυτά 

εμβαπτίζονται στο διάλυμα υπό ήπια ανάδευση για 4-6 δευτερόλεπτα, καλύπτονται 

με διαφανή ζελατίνη και φυλάσσονται υπό οριζόντια θέση για 16 ώρες σε θάλαμο 

ανάπτυξης συνεχούς φωτισμού. Τέλος, αφαιρείται η ζελατίνη και διατηρούνται στις 

ίδιες συνθήκες έως την περίοδο συλλογής των σπόρων. 

 

2.6 Αποστείρωση και εκβλάστηση σπόρων διαγονιδιακών φυτών N. benthamiana  

 

Συλλέγονται σπόροι από διαγονιδιακά φυτά και αποστειρώνονται για 15 λεπτά 

σε διάλυμα ενεργού χλωρίου. Ακολουθούν 3 πλύσεις με απεσταγμένο νερό υπό 

στείρες συνθήκες. Οι σπόροι τοποθετούνται σε στερεό υπόστρωμα MS με 

αντιβιοτικό επιλογής και διατηρούνται στο σκοτάδι μέχρι την περίοδο βλάστησης (~7 

ημέρες). Στη συνέχεια, μεταφέρονται σε συνθήκες υψηλού φωτισμού σε θάλαμο 

ανάπτυξης. Στο στάδιο των 4 φύλλων, όπου έχει επιτευχθεί η επιλογή των 

μετασχηματισμένων φυτών, μεταφυτεύονται σε τύρφη, καλύπτονται με διαφανή 

ζελατίνη (διατήρηση υγρασίας) και μεταφέρονται στο θερμοκήπιο, υπό ελεγχόμενες 

συνθήκες θερμοκρασίας (23 οC κατά τη διάρκεια της ημέρας και 19 οC κατά τη 

διάρκεια της νύχτας).  
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2.7 Αποστείρωση και εκβλάστηση σπόρων διαγονιδιακών φυτών Arabidopsis   

 

Η διαδικασία που περιγράφεται αποτελεί περίληψη του αυτής των Harrison et 

al (2006). Λαμβάνει χώρα συλλογή και αποστείρωση σπόρων, όπως ακριβώς στην 

περίπτωση των σπόρων της N. benthamiana (2.2.5). Στη συνέχεια, οι σπόροι 

τοποθετούνται σε στερεό υπόστρωμα MS παρουσία κατάλληλου αντιβιοτικού και 

φυλάσσονται σε συνθήκες σκότους στους 4οC για 2 ημέρες. Ακολουθεί επώαση σε 

θάλαμο ανάπτυξης για 6 ώρες και στη συνέχεια διατήρηση στο σκοτάδι για 48 ώρες. 

Τα τριβλία τοποθετούνται ξανά σε θάλαμο ανάπτυξης υπό συνθήκες συνεχούς 

φωτισμού και ακολουθεί επιλογή και μετεμφύτευση των μετασχηματισμένων φυτών, 

όπως ακριβώς περιγράφηκε στην περίπτωση της N. benthamiana. 

 

2.8 Απομόνωση γενωμικού DNA από φυλλικό ιστό. 

 

Τα φυτά πριν τον οποιοδήποτε χειρισμό μένουν 2 μέρες στο σκοτάδι για την 

αποφυγή συγκέντρωσης πολυσακχαριτών. Μικρή ποσότητα νεαρού φυλλικού ιστού 

(0.5-0.75 gr) λειοτριβείται με υγρό άζωτο και μεταφέρεται σε σωλήνα 

φυγοκέντρησης των 50ml (falcon), όπου προστίθεται 15 ml DNA Extraction Buffer 

(100 mM Tris-Cl pH=8.0, 50 mM EDTA, 500 mM NaCl, 10 mM β-mercaptoethanol) 

και 2 ml προθερμασμένου (65 οC) SDS (10% w/v). Λαμβάνει χώρα ανάδευση για 10 

δευτερόλεπτα και το μείγμα επωάζεται στους 65ο C για 10 min. Μετά το πέρας της 

επώασης προστίθενται 5 ml οξικού καλίου 5 Μ, ακολουθεί άμεση ανάδευση για 10 

δευτερόλεπτα και επώαση στον πάγο για 30 min. Στη συνέχεια,  το μείγμα 

φυγοκεντρείται (10.000 rpm/60 min/4ο C) και το υπερκείμενο, αφού φιλτραριστεί σε 

Miracloth, προστίθεται σε νέο falcon μαζί με 1 όγκο ισοπροπανόλης. Ακολουθεί ήπια 

ανάδευση και επώαση στους -20 οC για 20 λεπτά. Λαμβάνει χώρα νέα φυγοκέντρηση 

(10.000 rpm/60 min/4 οC) και το ίζημα αφού στεγνώσει επαναδιαλύεται με 0.7 ml 

ddH2O. Προστίθενται 10 ml RNAseA 100x και επωάζεται για 15 λεπτά στους 37 οC . 

Το επαναδιαλυτοποιημένο ίζημα μεταφέρεται σε μικροσωληνίσκους φυγοκέντρησης 

(eppendorf) και ακολουθεί φυγοκέντρηση  (12.500 rpm/10 min/4ο C) για να 

ιζηματοποιηθούν τα αδιάλυτα συστατικά. Στο υπερκείμενο προστίθεται ίσος όγκος 

μείγματος ουδέτερης φαινόλης/ χλωροφορμίου και έπειτα από φυγοκέντρηση (12.500 

rpm/10 min /4ο C) και επιλογή του υπερκειμένου, το DNA κατακρημνίζεται με 0.1 
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όγκο οξικού νατρίου 3Μ pH=5.2, 0.7 όγκους ισοπροπανόλης. Γίνεται επώαση 20 

λεπτών στους -20 ο C και φυγοκέντρηση (12.500 rpm/15 min/4ο C). Ακολουθεί 

ξέπλυμα των αλάτων με αιθανόλη (70% v/v) και το DNA αφού φυγοκεντρηθεί 

(12.500 rpm/7 min /4ο C) και στεγνώσει επαναδιαλύεται για πολλές ώρες (overnight) 

στους 4ο C σε 200 μl ddH2O. Η πιθανή παρουσία πολυσακχαριτών απομακρύνεται με 

εφαρμογή ίσου όγκου CTAB buffer (4% w/v) (0.2Μ Τris/Cl pH 7.5-8, 0.05 

NaEDTA, 2M NaCl, 4% CTAB) και επώαση στους 65ο C για 30 λεπτά. Ακολουθεί 

απομάκρυνση των πολυσακχαριτών με χλωροφόρμιο, φυγοκέντρηση (12.500 rpm/10 

min /4ο C), κατακρήμνιση με ισοπροπανόλη, πλύσιμο με αιθανόλη 70%, στέγνωμα 

του ιζήματος και ολονύχτια επαναδιάλυση στους 4ο C σε 200 μl ddH2O.  

 

2.9 Απομόνωση RNA από φυτικό ιστό  

 

Συλλέγονται φύλλα τις πρώτες πρωινές ώρες και λειοτριβούνται σε υγρό άζωτο, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για κάθε 0.1 gr ιστού προστίθεται 1 ml διάλυμα 

TRIzol (phenol 38%, guanidine thiocyanate 0.8 M, ammonium thiocyanate 0.4M, 

sodium acetate 0.1 M pH=5.0, glycerol 5%,) και ακολουθεί ανάδευση για 15 

δευτερόλεπτα. Το μείγμα επωάζεται σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση (11.400 rpm/10 min/4 oC). Προστίθενται 0.2 όγκοι 

χλωροφορμίου στο υπερκείμενο και επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου για 5-15 

λεπτά. Έπεται φυγοκέντρηση (11.400 rpm/10 min/4 oC). Γίνεται κατακρήμνιση με 

προσθήκη 0.25 όγκων ισοπροπανόλης και 0,25 όγκων διαλύματος αλάτων (1.2 Μ 

NaCl και 0.8 Μ κιτρικό νάτριο) με επώαση του μείγματος σε θερμοκρασία δωματίου 

και φυγοκέντρηση  (11.400 rpm/8 min/4 oC). Ακολουθεί πλύση των αλάτων με 

αιθανόλη (75% v/v), στέγνωμα του ιζήματος και επαναδιάλυση σε 40 μl ddH2O. 

 

2.10 Αποτύπωμα κατά Southern. 

 

15μg γενωμικού DNA από N. benthamiana πέπτονται με ένζυμα επιλογής σε 

τελικό όγκο 150 μl παρουσία σπερμιδίνης. Ο μεγάλος όγκος χρησιμοποιείται ούτως 

ώστε να αραιώνονται οι ακαθαρσίες που εμποδίζουν την πέψη, ενώ η σπερμιδίνη 

εξουδετερώνει το αρνητικό φορτίο του DNA, κάνοντας το προσβάσιμο στην κοπή 

από τα περιοριστικά ένζυμα. 
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Τα DNA δείγματα διαχωρίζονται σε πηκτή αγαρόζης (12 hrs, 23 Volts), η οποία 

μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης φωτογραφίζεται με χάρακα στο UV. Στη 

συνέχεια, η πηκτή υπόκειται στους ακόλουθους χειρισμούς για να είναι δυνατή η 

τριχοειδής μεταφορά των μορίων DNA στη μεμβράνη. Αρχικά, τοποθετείται σε 

διάλυμα 0,25 Ν HCl  και αναδεύεται για 10 λεπτά. Έπειτα, τοποθετείται σε διάλυμα 

1,5 Μ NaCl και 0,5 Ν ΝαΟΗ για 20 λεπτά υπό ανάδευση. Η διαδικασία 

πραγματοποιείται 2 φορές. Κατόπιν, γίνεται ρύθμιση του pH με τοποθέτηση της 

πηκτής σε διάλυμα 1 Μ Tris pH 7,4 και 1,5 M NaCl για 20 λεπτά υπό ανάδευση. 

Προστίθεται φρέσκο διάλυμα από το παραπάνω και η πηκτή αναδεύεται για άλλα 20 

λεπτά.  Πριν από κάθε πλύση γίνεται ξέπλυμα της πηκτής για ~15 sec με ddH20. Στη 

συνέχεια, τοποθετείται σε διάλυμα 10x SSC για 10 λεπτά και ακολουθεί τοποθέτηση 

της σε κατάλληλη συσκευή για τριχοειδή μεταφορά των μορίων DNA σε νάϋλον 

μεμβράνη (Nytran-N). Η διαδικασία έχει ως εξής: To πήκτωμα τοποθετείται ανάποδα 

στην γέφυρα μεταφοράς (capillary transfer), και διαδοχικά τοποθετούνται πάνω του 

διαβρεχόμενα με SSC 2x και προσέχοντας να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες η 

μεμβράνη μεταφοράς και 3 χαρτιά χρωματογραφίας (Whatman, England). 

Προστίθενται χαρτοπετσέτες για δημιουργία τριχοειδούς μεταφοράς και τέλος κάποιο 

βάρος. Το διάλυμα μεταφοράς είναι 10x SSC. Η διαδικασία μεταφοράς 

πραγματοποιείται για ~24 ώρες. Όταν ολοκληρωθεί, η μεμβράνη πλένεται σε 

διάλυμα 2x SSC για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα αγαρόζης και τοποθετείται 

πάνω σε διηθητικό χαρτί στον απαγωγό για να στεγνώσει. Μετά υπόκειται στην 

επίδραση UV ακτινοβολίας ενέργειας 1200 μJoules για να μονιμοποιηθούν τα 

μεταφερόμενα μόρια DNA επάνω στη μεμβράνη. Επίσης, μετά το τέλος της 

διαδικασίας μεταφοράς το πήκτωμα βάφεται με βρωμιούχο εθίδιο και 

φωτογραφίζεται υπό UV ακτινοβολία για να εκτιμηθεί η απόδοση της μεταφοράς.  

Την επόμενη μέρα η μεμβράνη πλένεται διαδοχικά με εξής προθερμασμένα  

διαλύματα – από 2 φορές το καθένα: α) SSC 2x, SDS 0.1%  10 ml, 15 min, β) SSC 

1x, SDS 0.1%, 10 ml, 10 min, γ) SSC 0.5x, SDS 0.1%, 10 ml, 5 min. Κατόπιν η 

μεμβράνη τοποθετείται σε διαφανή ζελατίνη και εν συνεχεία σε κασέτα με φιλμ για 

έκθεση στους -80o C. Το διάστημα έκθεσης κυμαίνεται ανάλογα με το ραδιενεργό 

σήμα που έχει η μεμβράνη μετά την υβριδοποίηση. 
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2.11 Δημιουργία ραδιενεργού ανιχνευτή  

 

Η μεμβράνη τοποθετείται σε γυάλινο σωλήνα που περιέχει 10 ml διαλύματος 

υβριδοποίησης (1% BSA, 1Mm EDTA, 0.5 M NaH2PO4, 7% SDS) και επωάζεται 

στους 65 οC υπό ήπια, συνεχή ανάδευση για 60 λεπτά. 

Διάλυμα μήτρας DNA (πίνακας 2. (75ng σε 15 μl υδατικό διάλυμα) 

αποδιατάσσεται με βρασμό και τοποθετείται άμεσα στον πάγο. Προστίθενται  TTP 

0.5 M (1 μl), GTP 0.5 M (1 μl), διάλυμα πολυμεράσης Klenow 2.5x (20 μl), τυχαίοι 

εκκινητές (1 μl), πολυμεράση Klenow (4 μl), ραδιενεργό ATP (3 μl) και ραδιενεργό 

CTP (3 μl). Ο τελικός όγκος των 50 μl επωάζεται στους 37 o C για 30-45 λεπτά. 

Κατόπιν, διαχωρίζεται ο ραδιενεργός ανιχνευτής από τα υπόλοιπα ραδιενεργά 

κατάλοιπα με στήλη Αmersham, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. 

Ακολουθεί βρασμός του διαλύματος που περιέχει τον ανιχνευτή με σκοπό την 

αποδιάταξή του και άμεση τοποθέτηση του στο πάγο. Τέλος, προστίθεται στο 

διάλυμα υβριδοποίησης σε τελική συγκέντρωση 106 cpu/ml αντίδρασης. 

 

Πινακας 2.3 Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση τμήματος τoυ ocs 

3’ με σκοπό τη δημιουργία μήτρας για ανιχνευτή για την αποτύπωση κατά Southern 

 
ocs-DraI for  ocs-DraI rev  

GCCTATGATCGCATGATA ATTTGTAATAATAAAACGCA 
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Βιοπληροφορική μελέτη 

 

3.1 Δυνητικοί στόχοι miR414 στην Αrabidopsis  

 

Το miR414 ανιχνεύθηκε με ανάλυση κατά Northern στον οργανισμό 

Arabidopsis, χωρίς όμως να δίδονται πληροφορίες για τους στόχους του (Wang et al, 

2004). Έχοντας ως σκοπό τη διερεύνηση των στόχων του χρησιμοποιήθηκε η βάση 

δεδομένων miRU, η οποία παρέχει πληροφορίες για τους στόχους φυτικών miRNAs. 

Το συγκεκριμένο υπολογιστικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα επιλογής σε 

mismatches, ούτως ώστε να μειώνεται η πιθανότητα αναζήτησης και παρουσίασης 

«λανθασμένων» στόχων (non targets). Τα όρια που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στην εικόνα 3.1. Προβλέφθηκαν 88 δυνητικοί στόχοι από το 

πρόγραμμα.  

Στη συνέχεια, οι αλληλεπιδράσεις του miR414 και των πιθανών στόχων 

ελέχθησαν με το υπολογιστικό πρόγραμμα microInspector (Rusinov et al, 2005). Για 

κάθε οργανισμό στο πρόγραμμα προτείνονται τα ανώτατα όρια θερμοκρασίας 

υβριδοποίησης του miRNA και του στόχου, όπως και της ελεύθερης ενέργειας της 

αλληλεπίδρασης. Η θερμοκρασία υβριδοποίησης που επιλέχθηκε ήταν 20 οC, ενώ το 

μέγιστο όριο ελεύθερης ενέργειας επιλέχθηκε να είναι -30. Παρουσιάστηκαν 15 

στόχοι που εμφανίζουν τέλεια συμπληρωματικότητα με το miR414 και 46 στόχοι που 

συμφωνούν με τους εμπειρικούς κανόνες που προβλέπονται από τους Schwab et al 

(2005) (εικόνα 3.2). Δεν υπάρχει εμφανής λειτουργική συσχέτιση μεταξύ των 

στόχων, όπως έως τώρα έχει καταγραφεί για τα φυτικά miRNAs, τα οποία στοχεύουν 

μία οικογένεια γονιδίων. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες από τις αλληλεπιδράσεις που 

δεν εμφανίζουν πλήρη συμπληρωματικότητα, αλλά συμφωνούν με τους κανόνες 

εμφανίζουν πολύ συχνά mismatch στο 6ο και 18ο νουκλεοτίδιο αλληλεπίδρασης με το 

miR414. Η φύση των αλληλεπιδράσεων παρουσιάζεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 

3.1.  

 

Εικόνα 3.1 Αναζήτηση στη βάση δεδομένων 
miRU 

 
Εμφάνιση αποτελεσμάτων κατά την αναζήτηση 

πιθανών στόχων του miR414 με το πρόγραμμα miRU 
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Πίνακας 3.1 Πιθανοί στόχοι miR414 στην Arabidopsis  

 

Κατηγορία  Γονίδιο  Αριθμός 
mismatches 

Αλληλουχία 
πρόσδεσης miR414 

(aa) 
Μεταγραφικοί παράγοντες 

Transcriptional factor 
B3 

* At5g60130.1 
At3g53310.1 
 

0 
0 

ADDDDEDE 
EDDDDEDE 

MYB family Trans. 
Factor 

At3g10580.1  0 FDDDGEDD 

WRKY transcriptional 
factor 

* At3g01080.1 0 DDDDDEDD 

Zinc-finger containing 
protein 

At3g19910.1 
At2g20280.1   
At2g21420.1   

1 (18o) 
1 (6o) 
4 (3o, 12o-14o) 

DEDDDEDE 
DDDDDDDD 
DDDDDDDD 

Πρωτεάσες - Πρωτεάσωμα 
Ubiquitin-conjugating 
enzyme 

At1g63800.1 
* At2g16920.1 

0 
0 

SDGDDEDD 
NDDDDEDV 

Lon protease  At5g47040 0 DNDDDEDD 
Peptidase M16  * At1g06900.1 0 DDDDDEDD 
F-box family proteins  At5g41630.1 

At5g41840.1   
1 (18o) 
1 (17o) 

DDDDDEDE 
MTMMMKML 

Σχετικές με σηματοδότηση 
Calmodulin-binding 
protein 

At5g57580.1 0 LDDDDEDG 

MLO3, calmodulin 
binding prot. 

* At3g45290 2 (6o & 13o) YDDVDDDE 

ΜΟRN (?) At5g22640.1 1 (6o) DDDDDDDD 
Transducin family 
protein 

At4g05410.1  
At3g18970.1 

1(6o) 
1 (16o) 

DDDDDEDD 
5' UTR 

Σχετικές με κυτταρικό κύκλο 
Cyclin family protein At5g61650.1 1 (13o) MAMLMKMK 
Nucleosome assembly 
protein 

At4g26110.1 0 EDDDDEDE 

SNF1-related prot. 
kinase  

* At4g40010 2 (6o & 13o) YDDVDDDE 

SMC protein At2g27170.1 1 (6o) LDNDDEDD 
Σχετικές με πρωτεϊνοσύνθεση 

eIF4-γ--eIF5--eIF2-
epsilon domain 
containing protein 

At2g34970.1 1 (15o) EDEDDEDE 

Ribosomal protein L5 * At5g39740.1 0 GDDDDEDD 
50S ribosomal protein 
relate 
 

At3g45020.1 1 (6o) LDDDDDDD 
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Προσδενόμενες σε RNA 
SAP domain 
containing pr. (?) 

At5g66840.1 0 NDDGDEDD 

RNA binding protein 
(putative) 

At3g19130 3 (3o,14o-15o) AAAMMMMQ 

RRM conatining 
protein 

At1g70200.1 3 (3o,15o-16o) SDDDDEED 

Σαπερόνες/ πρωτεΐνες μετατροπής 
DNAJ Heat shock 
protein 

* At3g44110.1   
* At3g44110.2 

3 (6o, 17o-18o) 
1 (12o) 

YDDDDEDD 
3' UTR 

Ηeat shock protein * At5g52640.1 1 (12o) SDDEDEDE 
Cyclophilin * At4g33060.1 0 DDDDGEDE 

Άλλες πρωτεΐνες  
Aldose-1 epimerase 
protein 

At5g15140.1 1 (6o) DDDDDDDD 

endo-exonuclease-
phosphatase family 
protein 

At5g04980.1 1 (3o) DDDDDEDE 

Heme oxygenase 
related protein 

At2g26550.1 1 (6o) EDDDDDDE 

DC1 domain-
conatining protein 

At2g23100.1 1 (6o) DDDDDDDD 

high mobility group 
(HMG1/2) family 
protein 

At5g23420.1 1 (4o) VDDDDEVE 

LIM domain-
containing protein 

At4g36860.1  
At4g36860.2 

1 (12o) 
1 (12o) 

5' UTR 
DDDDDEDE 
 

Expressed protein 
similar to 6b-
interacting protein 1  

At5g05550.1 
At5g05550.2 

2 (4o, 18o) 
2 (4o, 18o) 

LEDDDEDD 
LEDDDEDD 

ATP binding family 
protein 

* At4g21800 3 (μετά το 12ο) DEDDEDDE 

pentatricopeptide 
(PPR) repeat-
containing protein 

At4g18905.1 1 (16o) KDVDDEDD 

transcription factor-
related 

At5g59230.1 3 (6o, 15o, 19o) DDDDEEDD 

1 expressed protein * At1g47970.1  0 DDDDDEDE 
unknown protein * At3g23160.1  0 DDDDDEDG 

 

Λειτουργική κατηγοριοποίηση των πιθανών στόχων του miR414. Στην πρώτη και 

δεύτερη στήλη αναφέρεται ο ρόλος και το γονίδιο. Στην τρίτη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός 

των mismatches κατά την αλληλεπίδραση με το miR414. Στην παρένθεση επισημαινεται η 

θέση του mismatch στο  miRNA. Πολλά από τα παραπάνω γονίδια (ακόμη και αυτά με 
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perfect match) στοχεύονται περισσότερες απο μία φορές από το συγκεκριμένο miRNA (*). 

Σε κάθε περίπτωση επιλέχθηκε η καλύτερη αλληλεπίδραση. Σε πολλά από τα γονίδια που 

εμφανίζουν πολλαπλές δυνητικές θέσεις πρόσδεσης για το miR414, παρατηρήθηκε ότι οι 

θέσεις αυτές είναι αλληλεπικαλυπτόμενες. Επιπλέον, στα mismatches δε 

συμπεριλαμβάνοναται τα G:U wobbles. Με γκρι και γαλάζιο χρώμα υποδεικνύονται το 6ο και 

18ο νουκλεοτίδια. Τα 2 τελευταία νουκλεοτίδια στο 3’ άκρο του miRNA δε θεωρήθηκαν σε 

καμία περίπτωση mismatch.  Στην τελευταία στήλη αναπαρίσταται η στοχευμένη αλληλουχία 

κάθε στόχου από το miRNA σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Στον πίνακα δε συμπεριλαμβάνονται οι 

αλληλεπιδράσεις στόχων με άγνωστη ή υποθετική λειτουργία, εκτός εάν αυτές παρουσιάζουν 

στα προγράμματα τέλεια αλληλεπίδραση με το miR414. 

 

 

Πίνακας 3.2 Πιθανοί στόχοι miR414 στην O. sativa 

 

Κατηγορία Γονίδιο Αριθμός 
mismatches 

Αλληλουχία 
πρόσδεσης miR414 (aa) 

Ρετροτρανσποσόνια 
Retrotransposon protein Os02g14930 

Os01g48490 
Os02g14930 
* Os06g42370 
* Os05g26000 
Os04g13880 
* Os07g30050 
* Os10g16520 
Os06g22730 
Os07g33190 
Os05g22750 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 (1o) 
1 (6o) 
1 (6o) 

DDDDDEDD 
SDDDDEDD 
DDDDDEDD 
DDDDDEDD 
DDDDDEDD 
DDDDDDDD 
NDDDDDDE  
DDDDDDDD 
VDDDDEGD 
DDDDDEDD 
SDDDDDDD 

Άγνωστες – υποθετικές πρωτεΐνες 
DDDDDEDD 
DDDDDEDD 
DDDGDEDD 
DDDDDEDE 
TDDDDEDD 
EEDDDEDE 

Hypothetical protein Os12g27590 
Os07g15480 
Os07g22450 
Os12g01290 
Os11g41940 
Os08g13740 
Os11g31670 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VDDDDEGD 
Expressed protein Os11g09150 0 3'UTR 

 Os06g05740 0 DDDDDEDE 
 Os12g31490 1 (1o) TDGDDEDD 
 * Os09g38400 2 (6o & 15o) EDDDDEDD 
 Os08g09270 2 (3o & 18o) NDDDDDDD 
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 Os06g05740 1 (6o) DDDDDEDE 
Πρωτεάσες - Πρωτεάσωμα 

ATP dependent protease La Os09g36300 0 DNDDDEDD 
F box domain Os11g09970 1 (6o) EDDDDEDE 

Μεταγραφικοί παράγοντες – σχετικές με μεταγραφή 
zinc finger C3HC4 type Os08g43480 2 (6o & 17o) DDDDDEDD 
Histone deacetylase HD2 * Os05g40940 1 (6o) DDDDDDDD 

BSD domain * Os01g16670 0 VDDDDEDD 
Πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με RNA 

RNA helicase * Os06g33520 0 DDDDDEDE 
Leucine rich repeat * Os07g41690 1 (3o) EDDDDEED 
snRNP protein Os10g29370 1 (6o) DDDDDDDD 
Up-fraimshift suppressor 2 Os02g42040 1 (18o) NEGDDEDD 

 

Λειτουργική κατηγοριοποίηση των πιθανών στόχων του miR414 όπως ακριβώς στην 

περίπτωση της Arabidopsis (πίνακας 2). Οι συμβολισμοί και τα χρώματα αντιπροσωπεύουν 

ό,τι και αυτοί στον πίνακα 2.  

 

 

 

 

3.2 Δυνητικοί στόχοι miR414 στην O. sativa 

 

Χρησιμοποιώντας τα ίδια προγράμματα και τους ίδιους περιορισμούς έγινε 

αναζήτηση πιθανών στόχων στο φυτικό οργανισμό O. sativa. Το πρόγραμμα miRU 

προέβλεψε 66 δυνητικούς στόχους, από τους οποίους, μετά από ανάλυση από με το 

microInspector, 16 έχουν τέλεια συμπληρωματικότητα και 12 συμφωνούν με τους 

κανόνες αλληλεπίδρασης miRNA-στόχου.  Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 3.2. Σε αυτή την περίπτωση, επίσης, 

εμφανίζονται συχνά mismatches στο 6ο και 18ο νουκλεοτίδιο του miR414 στις μη 

τέλειες αλληλεπιδράσεις.  
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MYB TF 

Τέλεια αλληλεπίδραση Καλή αλληλεπίδραση

Aldose epimerase

 
 

 
Εικόνα 3.2 Ενδεικτικά αποτελέσματα του microInspector για τις αλληλεπιδράσεις του 

ath-miR414  με στόχους που προεβλέφθησαν από τη miRU. Αριστερά αναπαρίσταται  

μία τέλεια αλληλεπίδραση με δυνητικό στόχο (MYB μεταγραφικό παράγοντα) και δεξιά 

 μία αλληλεπίδραση με ένα mismatch στο 6ο nt και ένα G:U wobble στο 18ο nt  

 
 

3.3 Διερεύνηση πιθανής περιοχής υποκινητή και ρυθμιστικών στοιχείων για το 

miR414 στην Arabidopsis  

 

Επόμενο ερώτημα προς διερεύνηση ήταν ο προσδιορισμός του πιθανού 

υποκινητή. Η βάση δεδομένων ASRP δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης των 

εκατέρωθεν αλληλουχιών ενός miRNA στο γονιδίωμα της Arabidopsis. Επιλέξαμε 

1000 βάσεις ανοδικά του miR414 (πιθανός υποκινητής) και προσπαθήσαμε να 

εντοπίσουμε ρυθμιστικά στοιχεία που εμφανίζονται σε γνωστά γονίδια miRNAs 

(Megraw et al, 2006). Στην περιοχή αυτή ανιχνεύσαμε 3 υποψήφια ΤΑΤΑ-boxes, ένα 

ARF ρυθμιστικό στοιχείο (auxin response factor) και μία αλληλουχία πρόσδεσης του 

μεταγραφικού παράγοντα SORLEP3 (εικόνα 3.3α ). Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να 

εντοπίσουμε το πιθανό σημείο εκκίνησης της μεταγραφής (TSS-transcription start 

site), το οποίο θα βρισκόταν περίπου 30 βάσεις καθοδικά ενός πιθανού ΤΑΤΑ-box 

και θα θύμιζε την αλληλουχία που περιγράφουν οι Xie et al (2005) (εικόνα 3.3β). 
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Παρατηρούμε ότι οι 6 πρώτες βάσεις του δυνητικού TSS  είναι ίδιες με αυτές του 

διαγράμματος της εικόνας 3.3β, ενώ οι υπόλοιπες 3 είναι δεύτερες ή τρίτες σε 

πρότίμηση. Στην εικόνα 3.3α παρατηρούμε ότι οι πιθανές αλληλουχίες του ARF και 

SORLREP3 βρίσκονται καθοδικά του υποτιθέμενου TSS, όμως υπάρχουν 

περιπτώσεις που τα ρυθμιστικά στοιχεία εντοπίζονται μετά το TSS. 

 

Δυνητική περιοχή υποκινητή (800bp) 
 

 
 
TATA-box (TATATATA/TATAAAAA/TATATAAA/TATAAATA) 
ARF (TGTCTC) 
SORLREP3 ( TGTATATAT) 
TTTCATCTT- potential TSS  
 

 
Εικόνα 3.3 α) περιοχή του γονιδίώματος της Arabidopsis 1000 βάσεις ανοδικά του ώριμου 

miR414. Οι αλληλουχίες των διάφορων ρυθμιστικών στοιχείων, όπως και το πιθανό TSS απεικονίζονται 

με διαφορετικό χρωμα. Στην περιοχή εντοπισμού του SORLEP3 υπάρχει αλληλεπικάλυψη με δυνητική 

παρουσία TATA-box. 

   β) σύσταση αλληλουχίας σε περιοχές εκατέρωθεν του TSS σε MIRNA γονίδια (Xie et al, 2005) 
 

α

β
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3.4 Μετάφραση των πιθανών στόχων του miR414 στους οργανισμούς Arabidopsis 

thaliana και Oryza sativa 

 

Η αλληλουχία του ώριμου miR414 παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες τριπλέτες 

νουκλεοτιδίων, έχοντας σαν αποτέλεσμα η μετάφρασή του ολιγονουκλεοτιδίου να 

δίνει α) μία περιοχή πλούσια στα όξινα αμινοξέα ασπαρτικό και γλουταμινικό, β) μία 

αμινοξική περιοχή πλούσια σε μεθειονίνη και γ) κωδικά λήξης.  

Μεταφράζοντας τις κωδικές περιοχές που στοχεύει το miR414 στην 

Arabidopsis και στην O. sativa παρατηρήθηκε ότι το κομμάτι της περιοχής, με το 

οποίο αλληλεπιδρά το miRNA στο μετάγραφο, αποτελείται από τα όξινα αμινοξέα 

ασπαρτικό (D) και γλουταμικό (Ε) (διάγραμμα 3.1). Η αμινοξική αλληλουχία 

αποτελείται για τους περισσότερους στόχους και στους δύο φυτικούς οργανισμούς 

από τα αμινοξέα D και E, ενώ στο σύνολό τους τα αμινοξέα αυτά αριθμούν τα 8. Στα 

παρακάτω διαγράμματα (3.1, 3.2) παρατηρούμε και τη συχνότητα εμφάνισης του 

κάθε αμινοξέος για κάθε θέση (1-8). Το 6ο και 18ο νουκλεοτίδιο του ath-miR414, 

όπως και του osa-miR414, στην αμινοξική αλληλουχία αντιστοιχούν στο 6ο και 2ο 

αμινοξύ αντίστοιχα.  Και στα δύο φυτά, τα αμινοξέα αυτά εμφανίζονται συντηρημένα 

(περισσότερο από 80%). Συγκεκριμένα, στην Arabidopsis το 6ο αμινοξύ εμφανίζει 

συντήρηση 80% και είναι το γλουταμικό, ενώ το 2ο είναι το ασπαρτικό και εμφανίζει 

συντήρηση 91.3%. Στην O. sativa και τα δύο αυτά αμινοξέα εμφανίζουν μεγάλη 

συχνότητα συντήρησης (πάνω από 90%) και είναι ασπαρτικά. Από τα διαγράμματα 

παρατηρούμε ότι μεγαλύτερη συντήρηση εμφανίζουν τα εσωτερικά αμινοξέα (2-7). 

Αυτό πιθανώς συμβαίνει, γιατί το πρώτο και το τελευταίο αμινοξύ αντιστοιχούν σε 

κωδικόνια με νουκλεοτίδια που δεν στοχεύονται από το miR414. Δηλαδή, 

παρατηρείται σε μια in silico έρευνα ότι το miR414 δυνητικά στοχεύει μετάγραφα 

που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες με ένα μικρό επαναλαμβανόμενο αμινοξικό μοτίβο.  

Το όξινο μοτίβο, καθότι φορτισμένο αρνητικά, ενδέχεται να αποτελεί περιοχή 

αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών, εφόσον βρίσκεται στην επιφάνεια τους. 

Μελετώντας με υπολογιστικό πρόγραμμα LOOOP  (Teodorescu et al, 2004) τη 

δευτεροταγή δομή ορισμένων πρωτεϊνών – «στόχων», παρατηρήσαμε ότι η 

συγκεκριμένη αμινοξική αλληλουχία όντως εντοπίζεται στην εξωτερική επιφάνεια 

όλων των πρωτεϊνών που ελέγχθηκαν.  

 



 38

Διάγραμμα 3.1 Συντήρηση αμινοξέων που κωδικοποιούνται από την περιοχή που 

στοχεύει το miR414 στο μετάγραφο στην Arabidopsis. 

42.9

91.4
87.1

94.3

81.4

20.0

95.7

55.7

20.0

4.3 5.7 4.3

12.9

80.0

2.9

31.4
37.1

2.9
7.1

1.4
5.7

0.0 1.4

12.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8

aa position

fre
qu

en
cy

 (%
)

D
E
other

 
Η μετάφραση της περιοχής πρόσδεσης αντιστοιχεί σε 8 αμινοξέα. Στο παραπάνω 

διάγραμμα δίνονται οι συχνότητες εμφάνισης αμινοξέων σε κάθε θέση. Βλέπουμε ότι το 2ο, 

4ο και 7ο αμινοξύ, είναι συντηρημένα (συχνότητα ≥90%). Αρκετά συντηρημένα είναι επίσης 

το 3ο, 5ο και 6ο αμινοξέα (συχνότητα ≥75%). Τέλος, η μείωση συντήρησης του 1ου και 8ου 

αμινοξέος είναι εμφανής. 

 

Διάγραμμα 3.2 Συντήρηση αμινοξέων που κωδικοποιούνται από την 

περιοχή που στοχεύει το miR414 στο μετάγραφο στην O. sativa. 
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Η μετάφραση της περιοχής πρόσδεσης αντιστοιχεί σε 8 αμινοξέα. Στον παραπάνω 

πίνακα δίνονται οι συχνότητες εμφάνισης αμινοξέων σε κάθε θέση.  Tο 2ο, 3ο, 5ο και 7ο 

αμινοξύ, είναι συντηρημένα (συχνότητα ≥90%). Αρκετά συντηρημένα είναι επίσης το 4ο και 

6ο αμινοξέα (συχνότητα ≥75%), ενώ το 1ο και 8ο παρουσιάζουν μικρότερη συντήρηση 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα. 

 

3.5 Συντήρηση του miR414 και των δυνητικών στόχων  

 

Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει συντήρηση στην αλληλουχία του ώριμου 

miR414 στην Arabidopsis και στο ρύζι, όπως επίσης παρατηρείται συντήρηση της 

στόχευσης σε ομόλογα μετάγραφα. Συγκεκριμένα, κάνοντας ΒLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) τους προβλεπόμενους στόχους της 

Αrabidopsis σε βάση δεδομένων της O. sativa εμφανίστηκαν 9 καλά αναζητήσεις 

(hits), από τα οποία ένα είναι τέλειο. Ο στόχος αυτός, πρωτεάση Lon, είχε 

προβλεφθεί από το πρόγραμμα miRU ως τέλειος στόχος στην O. sativa – πρωτεάση 

La (πίνακας 3.1 και 3.2). Για τον παραπάνω λόγο επιλέχθηκε για περαιτέρω μελέτη 

(ενδεχόμενη αρνητική ρύθμιση από το miR414) και κλωνοποιήθηκε στον pGEM- T 

Easy.  

Επιπλέον, το συγκεκριμένο miRNA έχει ανιχνευθεί και στη Physcomitrella, 

γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα συντήρησης του miR414. Υπάρχουν ενδείξεις 

για συντήρηση στους φυτικούς οργανισμούς N. benthamiana και Nicotiana tabacum 

(καπνός). Βάσεις δεδομένων για την ύπαρξη miRNAs που έχουν αποδειχθεί 

πειραματικά, όπως και βάσεις που να περιέχουν τις κωδικές περιοχές των γονιδίων 

της N. benthamiana και του καπνού δεν υπάρχουν, αλλά για τη δεύτερη περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκαν βάσεις που περιέχουν ESTs. Έχει παρατηρηθεί ότι 

χρησιμοποιώντας την αλληλουχία του ώριμου miRNA της Arabidopsis, μπορούν 

δυνητικά να στοχευθούν κωδικές περιοχές της N. benthamiana, όπως και του 

συγγενικού της είδους Νicotiana tabacum. Επιπλέον, από τις 61 κωδικές περιοχές 

που δυνητικά στοχεύονται από το miR414 στην Arabidopsis, 41 εμφανίζουν πολύ 

καλή συντήρηση σε Nicotiana EST βάση δεδομένων 

(http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-bin/tgi/Blast/index.cgi).   Πιο συγκεκριμένα 

9 από τους 15 τέλειους στόχους είναι πολύ καλά συντηρημένοι, 

συμπεριλαμβανομένης της πρωτεάσης Lon των Solanaceae, η οποία έχει τέλεια 

συμπληρωματικότητα με το ath-miR414. Τέλος υπάρχουν ενδείξεις για τον 
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εντοπισμό του MIR414 στο γονιδίωμα της N. benthamiana. Εκκρεμεί η κλωνοποίηση 

και η επαληθευτική αλληλούχιση του. 

 

 

Πειραματική προσέγγιση 

 

3.6 Δημιουργία διαγονιδιακών σειρών Ν. benthamiana 

 

Αγροβακτήρια μετασχηματισμένα με τη πλασμιδιακή κατασκευή pART27 – pre 

miR414 χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία διαγονιδιακών σειρών N. 

benthamiana, με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι 

μετασχηματισμένοι δίσκοι  έδωσαν κάλλους, που με τη σειρά τους εξελίχθηκαν σε 

φυτάρια. Ο μετασχηματισμός είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 10 διαγονιδιακών 

σειρών ( πίνακας 3.3). Πολλοί από τους κάλλους έδωσαν γένεση σε περισσότερα του 

ενός φυτάρια, τα οποία αποτελούν προϊόντα του ίδιου γεγονότος μετασχηματισμού 

(ίδιος αριθμός ενθέσεων, ίδια θέση ένθεσης στο φυτικό γονιδίωμα). Τα φυτά αυτά 

ανήκουν στην ίδια σειρά (ίδιος αριθμός) και υποδεικνύονται με λατινικά γράμματα, 

ανάλογα με το πλήθος των φυτών που προέκυψαν ανά κάλλο. 

 

3.7 Ανάλυση κατά Southern των διαγονιδιακών σειρών Ν. benthamiana 

 

Αποκόπτονται φύλλα με σκοπό την απομόνωση γενωμικού DNA και ανάλυση 

κατά Southern, όταν τα φυτά φτάσουν σε ώριμο στάδιο. Η ανάλυση κατά Southern 

δίνει πληροφορίες  αρχικά για το κατά πόσο τα φυτά είναι διαγονιδιακά και επιπλέον 

για τον αριθμό των ενθέσεων ανά φυτό. Η πληροφορία για τον αριθμό των ενθέσεων 

είναι σημαντική καθώς ο αριθμός μπορεί να επηρεάζει την έκφραση του διαγονιδίου 

– ιδίως στη περίπτωση αυτή που το διαγονίδιο υπερπαράγει ένα miRNA που 

δυνητικά στοχεύει πολλές δεκάδες μεταγράφων, μερικοί από τους οποίους κατέχουν 

σημαντικό αναπτυξιακό,  ρυθμιστικό ή άλλο ρόλο. Επιπλέον, γνωρίζοντας τον 

αριθμό των διαγονιδίων ανά φυτό είναι πιο εύκολος ο χειρισμός για μόνιμη – 

σταθερή έκφραση του διαγονιδίου σε επόμενες γενιές. 

  Τα περιοριστικά ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η DraI και η HindIII, οι 

οποίες κόβουν δύο φορές μέσα στην κασέτα 35S – pre miR414 – ocs που 

κλωνοποιήθηκε στο φορέα και μία αντίστοιχα. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε 
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μέρος της αλληλουχίας λήξης της μεταγραφής (πρώτες 288 βάσεις). Επομένως, στην 

εικόνα 3.3α αποδεικνύεται κατά πόσο οι σειρές που ελέγχησαν είναι διαγονιδιακές, 

ενώ στην εικόνα 3.3β δίδονται πληροφορίες για τον αριθμό των ενθέσεων. Η 

αναμενόμενη ζώνη υβριδοποίησης του ανιχνευτή στην εικόνα 3.3α αναμένεται στις 

2.3 kb ενώ στη δεύτερη περίπτωση η μικρότερη αναμενομένη ζώνη υβριδοποίησης 

με τον ανιχνευτή αναμένεται στις 3.1 kb (εικόνες 2.1α και 3.3β). 

Αρχικά, επιλέχθηκε ένα φυτό από κάθε σειρά (σχεδόν όλες οι σειρές 

περιλαμβάνουν περισσότερα φυτά, ως προϊόντα του ίδιου γεγονότος 

μετασχηματισμού). Παρατηρούμε ότι οι σειρές που ελέγχθησαν φέρουν το διαγονίδιο 

(εικόνα 3.3α) - στη γραμμή 1 χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα ελέγχου φυτό N. 

benthamiana αγρίου τύπου, όπου δεν παρατηρείται ανίχνευση διαγονιδίου. Στη 

συνέχεια, φαίνεται πως οι σειρές 1Ι, 2Ι, 4Ι, 20ΙΙ, 22Ι περιέχουν 1 αντίγραφο του 

διαγονιδίου, η σειρά 15ΙΙ περισσότερα από ένα αντίγραφα, ενώ για τη σειρά 8Ι δεν 

μπορεί κανείς να εξάγει εύκολα συμπέρασμα, προφανώς επειδή δεν 

πραγματοποιήθηκε πλήρης πέψη με κανένα από τα δύο ένζυμα. Η μερική πέψη 

οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην παρουσία μεγάλης ποσότητας 
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Εικόνα 3.3: Αποτύπωση κατά Southern των διαγονιδιακών σειρών N. benthamiana 

που υπερεκφράζουν το pre-mir414. α) όλες οι σειρές που ελέχθησαν φέρουν την 

ένθεση και β) αριθμός ενθέσεων στις διαγονιδιακές σειρές, ενώ και στις 2 περιπτώσεις 

δεν ανιχνεύεται ζώνη σε φυτό ελέγχου αγρίου τύπου  

3.5 kb 
2.3 kb 
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πολυσακχαριτών - των οποίων το ποσοστό αυξάνεται κατά πολύ τη θερινή περίοδο 

λόγω της μεγαλύτερης και εντονότερης φωτοπεριόδου, επομένως και φωτοσύνθεσης 

- και οι οποίοι παρεμποδίζουν οποιοδήποτε χειρισμό του δείγματος DNA. Στη 

συγκεκριμένη σειρά χρησιμοποιήθηκε ίδιο δείγμα γενωμικού DNA. Ο αριθμός των 

ενθέσεων απορρέει επιπλέον από την αναλογία επιζώντων και μη Τ1 απογόνων σε 

πιάτα MS με καναμυκίνη όπως κι από την ένταση της ζώνης στην ανάλυση κατά 

Southern μετά από πέψη με DraI – πιο έντονη ζώνη υποδεικνύει περισσότερες 

ενθέσεις από μία (εικόνα 3.3α, πίνακας 3.3). Επιπλέον,  στην ανάλυση κατά Southern 

με HindIII πέψη παρατηρούμε ότι στη σειρά 15Ι υπάρχει ζώνη υβριδοποίησης του 

ανιχνευτή χαμηλότερα από τις 3.1 kb. Κατά την ενσωμάτωση του T-DNA στο 

γονιδίωμα του φυτού, το δεξί συνοριακό συντηρείται μέχρι το τελευταίο του 

νουκλεοτίδιο, ενώ το αριστερό όχι, με αποτέλεσμα κάποιες ελλείψεις στην περιοχή 

αυτή, επομένως ενδέχεται στη σειρά 15Ι να υπάρχει μία ελλιπής ένθεση του 

διαγονιδίου.  

Στην ανάλυση κατά Southern δε χρησιμοποιήθηκαν φυτά από τις σειρές 18, 19 

και 25, καθώς όταν έγινε η απομόνωση DNA τα φυτά δεν ήταν σε αναπτυξιακό 

στάδιο που να  επέτρεπε τέτοιου είδους ανάλυση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η σειρά 18 

φαίνεται να είναι διαγονιδιακή, όπως προκύπτει μετά από PCR με εκκινητές που 

προσδένονται στον 35S υποκινητή και στο τέλος της αλληλουχιας του pre miR414 

(πίνακες 2.1 και 2.2). Μία επιπλέον απόδειξη της διαγονιδιακότητας των σειρών 18, 

19 και 25 είναι η ικανότητα ανάπτυξης της T1 γενιάς σε θρεπτικό μέσο με 

καναμυκίνη. Ανάλυση κατά Southern σε αυτές τις σειρές, όπως και στις σειρές με μη 

ξεκάθαρα αποτελέσματα θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των 

ενθέσεων σε αυτές τις σειρές.   
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Πίνακας 3.3 Διαγονιδιακές σειρές N. benthamiana. Ανάπτυξη Τ1 γενιάς σε θρεπτικό 

μέσο με καναμυκίνη 

 

 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφεται η διαγονιδιακή σειρά. Ακολουθεί η 

αναλογία σπόρων που εκβλάστησαν και επιβίωσαν σε θρεπτικό μέσο με αντιβιοτικό 

καναμυκίνη με αυτών που δεν επιβίωσαν. Στην τρίτη στήλη δίνονται πληροφορίες για την 

ανάπτυξη των σπόρων κάθε σειράς. Το σημάδι «+» υποδεικνύει το μικρότερο μέγεθος 

συγκριτικά με φυτά ελέγχου (φυτά αγρίου τύπου σε τριβλίο με θρεπτικό μέσο MS χωρίς 

αντιβιοτικό) και τη δυσκολία ανάπτυξης σε καναμυκίνη (βλέπε εικόνα 3.4). Η προσθήκη 

περισσότερων «+» υποδεικνύει το βαθμό εκδήλωσης της δυσκολίας ανάπτυξης των φυταρίων. 

 

 

3.8 Ανάπτυξη διαγονιδιακών σειρών Ν. benthamiana (T1 γενιά) 

 

Όταν τα διαγονιδιακά φυτά (Τ0) ήταν σε κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο 

άρχισε η συλλογή σπόρων (Τ1). Στη συνέχεια, οι σπόροι αποστειρώθηκαν και 

τοποθετήθηκαν σε τριβλία με στερεό υπόστρωμα MS και καναμυκίνη ως αντιβιοτικό 

επιλογής (τελική συγκέντρωση αντιβιοτικού 200 μg/ ml). Ως δείγματα ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκαν σπόροι από αγρίου τύπου φυτά σε θρεπτικό μέσο με και χωρίς 

αντιβιοτικά. Ανά τακτά διαστήματα γινόταν παρατήρηση της ανάπτυξης. Μετά το 

πέρας 20 περίπου ημερών γίνεται καταμέτρηση των σπόρων που βλάστησαν και 

Σειρά – 
# φυτών  

Αναλογία  Ανάπτυξη σε 
θρεπτικό μέσο με 
αντιβιοτικό 

Σειρά – 
# φυτών 

Αναλογία  Ανάπτυξη σε 
θρεπτικό μέσο με 
αντιβιοτικό 

1I 67:22 (3:1) + 18V 19:4 (4:1) ++ 
2I 44:22 (2:1) - 19I 73:12 (6:1) + 
4I ND ND 19II 74:17 (4:1) ++ 
8I 34:1 + 20I 68:23 (3:1) + 
8II 31:10 (3:1)  20II 80:22 (3:1) +++ 
8III 78:24 (3:1) + 20III 91:34 (3:1) ++ 
15I 76:1 ++ 20IV 72:22 (3:1) ++ 
18I 68:4 ++ 22I 63:20 (3:1) +++ 
18II 45:3 ++ 22II 64:17 (5:1) +++ 
18III 73:7 ++ 22III 89:24 (5:1) +++ 
18IV 63:4 ++ 25Ι 63:6 +++ 



 44

επέζησαν και αυτών που βλάστησαν, αλλά δεν επιβίωσαν. Στην πρώτη περίπτωση 

είναι τα φυτά που φέρουν το διαγονίδιο (ομοζυγώτες ή ετεροζυγώτες), ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση ανήκουν τα φυτά που δεν είναι διαγονιδιακά, ως αποτέλεσμα της 

μείωσης. Η αναλογία επιζώντων / μη επιζώντων φυταρίων δίνει πληροφορίες για τον  

 

 

 

 

 

 

 
 

wt (θετικό control – ανάπτυξη σε 
τριβλία με MS χωρίς αντιβιοτικό) 

 

 
wt (αρνητικό control – ανάπτυξη 
σε τριβλία με MS με αντιβιοτικό) 

 
8ΙΙ διαγονιδιακή σειρά  

Ν. benthamiana 

   
 

15Ι διαγονιδιακή σειρά  
Ν. benthamiana 

 
18ΙΙΙ διαγονιδιακή σειρά  

Ν. benthamiana 

 
20 ΙV διαγονιδιακή σειρά  

Ν. benthamiana 
 

 
  

22III διαγονιδιακή σειρά  
Ν. benthamiana 

 

 

Εικόνα 3.4 Ανάπτυξη Τ1 γενιάς διαγονιδιακών σειρών N. 

benthamiana σε πιάτα MS με αντιβιοτικό καναμυκίνη. Παρατηρείται 

δυσκολία ανάπτυκης συγκριτικά με το δείγμα ελέγχου 
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αριθμό των ενθέσεων του διαγονιδίου (πίνακας 3.3). Από την καταμέτρηση 

προκύπτει πως οι αρκετές σειρές φέρουν ένα αντίγραφο του διαγονιδίου με εξαίρεση 

τις σειρές 8Ι, 15Ι, 18Ι-18ΙV,19, 22II, 22III και 25Ι. Η παραπάνω ανάλυση συμφωνεί 

με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατά Southern. Οι σειρές 22ΙΙ και 22ΙΙΙ ενδέχεται 

να προέρχονται από διαφορετικό κάλλο από αυτόν που προήλθε η σειρά 22Ι, η οποία 

σύμφωνα και με τις δύο αναλύσεις περιέχει πιθανότατα μία ένθεση του διαγονιδίου. 

Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες σειρές παρουσίασαν δυσκολία ανάπτυξης 

παρουσία καναμυκίνης. Συγκεκριμένα, το μήκος των κοτυληδόνων ήταν μικρότερο 

συγκριτικά με το θετικό δείγμα ελέγχου, το χρώμα υποπράσινο και τέλος οι 

κοτυληδόνες, αλλά και αργότερα τα προκύπτοντα νεαρά φύλλα, παρουσίαζαν μία 

έντονη κάμψη προς τα κάτω, όπως επίσης και φαινόμενο συρρίκνωσης. Πληροφορίες 

για την έκταση του φαινομένου που μόλις περιγράφηκε δίδονται από τον πίνακα 3.3 

και την εικόνα 3.4, όπου παρουσιάζονται ενδεικτικά σειρές με τη μεγαλύτερη 

δυσκολία ανάπτυξης. 

Η δυσκολία ανάπτυξης ενδέχεται να οφείλεται στην παρουσία του αντιβιοτικού 

ή στην υπερπαραγωγή του miR414. Για το λόγο αυτό σπόροι από τις σειρές με 

μεγαλύτερη ένδειξη ανάπτυξης τοποθετήθηκαν σε τριβλίο χωρίς αντιβιοτικό και 

συγκρίθηκαν με σπόρους από φυτά αγρίου τύπου, τα οποία τοποθετήθηκαν στο 

δεύτερο μισό του ιδίου τριβλίου. Τα αποτελέσματα αναμένονται, παρόλο που πιο 

ξεκάθαρα αποτελέσματα θα έχει η ανάπτυξη των φυτών σε χώμα. 

 

 
3.9 Δημιουργία διαγονιδιακών σειρών Arabidopsis  

 

Πραγματοποιήθηκε διαδικασία μετασχηματισμού φυτών Arabidopsis που 

βρισκόταν σε στάδιο άνθησης, όπως ακριβώς περιγράφηκε στην ενότητα 2.2.4. Η 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε δύο φορές. Ο μετασχηματισμός ήταν επιτυχής και τις 

δύο φορές, γεγονός που υποδεικνύεται από την ικανότητα ανάπτυξης σπόρων σε 

θρεπτικό μέσο παρουσία του αντιβιοτικού καναμυκίνη (50μg / ml). Τα περισσότερα 

φυτάρια δεν ξεπέρασαν το στάδιο των δύο κοτυληδόνων, λόγω εκτεταμένων 

μολύνσεων από μύκητα, παρά τις αυστηρά στείρες συνθήκες. Αποτέλεσμα είναι η 

ύπαρξη μίας διαγονιδιακής σειράς Arabidopsis (1Α), η οποία στην παρούσα φάση 

βρίσκεται σε μικρό αναπτυξιακό στάδιο και κάποιων σειρών, των οποίων η 

διαγονιδιακότητα θα πρέπει να αποδειχθεί περαιτέρω με ανάλυση κατά Southern, 
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όπως επίσης και της σειράς 1Α. Η εικόνα 3.5 αποτελεί φωτογραφία της σειράς 1Α σε 

MS θρεπτικό μέσο. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5 Διαγονιδιακή σειρά 

Arabidopsis για το pre –miR414 – 

ανάπτυξη σε θρεπτικό μέσο μα 

καναμυκίνη. 
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Συζήτηση 
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4. Συζήτηση 

 

Πολλά από τα miRNAs εκφράζονται μόνο σε συγκεκριμένους ιστούς ή 

συγκεκριμένα αναπτυξιακά στάδια, υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες ή 

σε απόκριση σε κάποιο ερέθισμα (Jones Rhoades et al, 2006; Zhang  et al, 2007). 

Επιπλέον, αρκετές φορές εκφράζονται σε πολύ μικρές ποσότητες που δύσκολα είναι 

ανιχνεύσιμες. Αποτέλεσμα είναι η κλωνοποίηση και ο χαρακτηρισμός τους, όπως και 

η ανίχνευση των στόχων τους, να αποτελούν μία δύσκολη και χρονοβόρο διαδικασία. 

Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την ανακάλυψη 

καινούριων miRNAs, οι οποίες βασίζονται στην πρόβλεψη της δευτεροταγούς δομής 

του miRNA, τη θερμοδυναμική σταθερότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ miRNA 

και στόχου και στη συντήρησή του σε διάφορους οργανισμούς. 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη του φυτικού miR414 στους 

οργανισμούς Arabidopsis, O. sativa και N. benthamiana  χρησιμοποιώντας αρχικά 

βιοπληροφορική και στη συνέχεια πειραματική προσέγγιση. To miR414 ανιχνεύθηκε 

πειραματικά στην Αrabidopsis (Xie et al, 2005 ; Wang et al, 2004) και πρόσφατα στη 

P.patens (Fattash et al, 2007). H ομοιότητα της αλληλουχίας του ώριμου μορίου των 

δύο παραπάνω οργανισμών με την αλληλουχία του ώριμου μορίου στο ρύζι, αποτελεί 

ένδειξη ύπαρξής του και στην Ο. saiva. Οι στόχοι του δεν έχουν έως τώρα 

γνωστοποιηθεί σε κανένα από τους προαναφερθέντες οργανισμούς, παρά μόνο στη 

Physcomitrella, όπου παρουσιάζονται δυνητικοί, βιοπληροφορικά προβλεπόμενοι 

στόχοι. Έχοντας ως άμεσο σκοπό την επίτευξη εύρεσης των στόχων του miR414, 

αλλά επιπλέον την αποσαφήνιση του ρόλου του miR414 χρησιμοποιήθηκαν βάσεις 

δεδομένων που προβλέπουν δυνητικούς στόχους για φυτικά miRNAs και επιπλέον 

δίνουν πληροφορίες για τη δευτεροταγή δομή της αλληλεπίδρασης των δύο μορίων – 

miRNA και στόχου. Η βιοπληροφορική μελέτη περιορίστηκε στην Αrabidopsis και 

στο ρύζι, καθώς η αλληλούχιση του γονιδιώματος τους έχει ολοκληρωθεί, αλλά 

κυρίως επειδή διατίθενται αρκετές βάσεις δεδομένων και προγράμματα που 

περιλαμβάνουν μελέτη miRNAs και στόχων. Αντίθετα, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη 

πραγματοποιηθεί για τους οργανισμούς του γένους Solanaceae.   

Η βιοπληροφορική διερεύνηση απέδωσε σε 61 και 28 δυνητικούς στόχους στην 

Αrabidopsis και στο ρύζι αντίστοιχα. Οι στόχοι εμφανίζουν είτε τέλειες 

αλληλεπιδράσεις με το miR414, είτε αλληλεπιδράσεις που είναι στα πλαίσια των 
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κανόνων των Schwab et al (2005). Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν καμία λειτουργική 

συσχέτιση, γεγονός που μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί για φυτικά miRNAs.  

Συνεχίζοντας τη βιοπληροφορική μελέτη και έχοντας κατά νου ότι το miR414 

αποτελείται από επαναλαμβανόμενες τριπλέτες νουκλεοτιδίων  παρατηρήθηκε, πως η 

αλληλουχία που στοχεύεται από το miR414, όταν μεταφραστεί, αποτελεί ένα 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο όξινων αμινοξέων σε όλους σχεδόν τους στόχους. 

Αναλογίζοντας κανείς ότι η μετάφραση οδηγεί σε τρεις πιθανούς συνδυασμούς – 

στην περίπτωση αυτή α) πλούσια αλληλουχία σε ασπαρτικά αμινοξέα, β) πλούσια 

αλληλουχία στο αμινοξύ μεθειονίνη και γ) κωδικά λήξης, θα ήταν αναμενόμενο να 

υπεραντιπροσωπεύονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, γεγονός που δεν ισχύει. 

Επιπλέον μελετώντας με υπολογιστικά προγράμματα τη δευτεροταγή δομή 

ορισμένων πρωτεϊνών – «στόχων», παρατηρήθηκε ότι η συγκεκριμένη αμινοξική 

αλληλουχία εντοπίζεται στην εξωτερική επιφάνεια όλων των πρωτεϊνών που 

ελέγχθηκαν. Όντας φορτισμένη αρνητικά, ενδεχομένως αποτελεί περιοχή 

αλληλεπιδράσεων με άλλα μόρια. Ένα ενδεχόμενο είναι το miR414 να στοχεύει 

έμμεσα πρωτεΐνες με αυτό το μοτίβο, που είναι όμως ομόλογες στους παραπάνω 

φυτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, μπορεί να ρυθμίζει αρνητικά αυτές τις πρωτεΐνες, 

ούτως ώστε να αποτρέπει την έκφρασή στους ιστούς του φυτού που αυτό εκφράζεται. 

 Ψάχνοντας για ρυθμιστικά στοιχεία που υπεραντιπροσωπεύονται σε MIRNA 

γονίδια (Megraw et al, 2006), αναζητήθηκε η περιοχή του πιθανού υποκινητή. 

Εντοπίστηκαν 1000 βάσεις ανοδικά του πρόδρομου μορίου miR414 και 

προσδιοριστήκαν τα παρακάτω δυνητικά ρυθμιστικά στοιχεία : 3 ΤΑΤΑ boxes, 1 

ARF και αλληλουχία πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα SORLERP3, που 

υπεραντιπροσωπεύεται σε υποκινητές φωτορυθμιζόμενων γονιδίων (Hudson and 

Quail, 2003). Επιπλέον, παρατηρήθηκε δυνητικό σημείο έναρξης της μεταγραφής 

(Xie et al, 2005). Η επιβεβαίωση της λειτουργικότητας των παραπάνω στοιχείων, 

αποτελεί μελλοντικό αντικείμενο μελέτης. 

 Έχοντας συγκεντρώσει τις παραπάνω πληροφορίες για το συγκεκριμένο 

miRNA, πραγματοποιήθηκε πειραματική προσπάθεια μελέτης για το miR414. Καθώς 

η έκφρασή του περιορίζεται στο άνθος της Arabidopsis και επιπλέον τα επίπεδα 

έκφρασης του είναι αρκετά χαμηλά, δημιουργήθηκαν διαγονιδιακά φυτά που 

υπερεκφράζουν το συγκεκριμένο miRNA. Αρχικά, έγινε προσπάθεια ανάκτησης 

Arabidopsis φυτών. Επιπλέον, θεωρήθηκε σκόπιμο να μελετηθεί το ενδεχόμενο 

ύπαρξής του και κατόπιν η δράση του και στη Ν. benthamiana, καθώς το miR414 
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έχει εντοπιστεί στο βρύο Physcomitrella και στο ρύζι που απέχουν από την 

Arabidopsis εξελικτικά πολύ περισσότερο από ότι τα Solanaceae.  Ο οργανισμός  Ν. 

benthamiana αποτελεί ένα οργανισμό μοντέλο επιδεκτικό σε πολλούς χειρισμούς. Ο 

συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών οδήγησε στη δημιουργία 10 

διαγονιδιακών σειρών Ν. benthamiana που υπερεκφράζουν το miR414 (πίνακας 3.3) 

και μίας σειράς Arabidopsis (εικόνα 3.5). Εκκρεμεί η ανίχνευση παραγωγής του 

ώριμου miR414 στις παραπάνω διαγονιδιακές σειρές με ανάλυση κατά Northern. 

 Στην παρούσα εργασία παρήχθησαν 3 πλασμιδιακές κατασκευές που 

αποτελούν μέρος δυνητικών στόχών του ath-miR414. Η επιλογή των στόχων έγινε 

σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2. Σκοπός της κατασκευής των 

παραπάνω πλασμιδίων είναι η χρησιμοποίηση τους για την ανίχνευση των επιπέδων 

των στόχων αυτών σε φυτά που υπερεκφράζουν το miR414. Τα αποτελέσματα της 

διερεύνησης αυτής εκκρεμούν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται, φαίνεται ότι ο ρόλος του 

miR414 παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρωταρχικός στόχος είναι η 

εξακρίβωση των πραγματικών στόχων και στη συνέχεια η προσπάθεια συσχέτισής 

των – ενδεχομένως να εμπλέκονται σε ένα μονοπάτι ή σε μία κοινή φυσιολογική, 

αναπτυξιακή ή άλλη διεργασία ή σε αντίδραση σε stress. Επιπλέον, ενδέχεται το 

miR414 να «προστατεύει» τους ιστούς, στους οποίους εκφράζεται από την έκφραση 

κάποιων πρωτεϊνών. Τέτοιος ρόλος δεν έχει αποδοθεί ακόμη σε φυτικά miRNAs, σε 

αντίθεση με τα ζωικά, όπου παρατηρείται έκφραση των miRNAs εκτός των ορίων 

έκφρασης των στόχων (Carrington and Ambros, 2003). Κάτι τέτοιο έχει σκοπό την 

επίτευξη του «σωστού» προτύπου έκφρασης των πρωτεϊνών, σε περίπτωση που αυτές 

εκφράζονται σε χαμηλά επίπεδα εκτός των ‘επιτρεπτών’ ορίων. Τέλος, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η μελέτη ενδεχόμενης συντήρησης του miR414 στα υπό μελέτη φυτά. 

Λύση στα παραπάνω ερωτήματα ενδεχομένως θα δώσει η ανίχνευση των 

πραγματικών στόχων, η σημαντικότητα των ρυθμιστικών στοιχείων και του όξινου 

αμινοξικού μοτίβου, αλλά κυρίως η αποσαφήνιση του κοινού στοιχείου ή ιδιότητας 

που συνδέει τους πραγματικούς στόχους. 
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