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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σίγηση  του RNA αποτελεί ένα συντηρημένο μηχανισμό σε όλους σχεδόν 

τους  ευκαρυωτικούς  οργασνισμούς.  Αναφέρεται  με  τον  όρο  μετα-μεταγραφική 

σίγηση  (Post Transcriptional Gene Silnecing,  PTGS)  στα   φυτά  και  ως  RNA 

interference (RNAi)  στα  ζώα.  Χρησιμοποιείται  είτε  σε  διαδικασίες  γονιδιακής 

ρύθμισης είτε στην άμυνα των οργανισμών έναντι σε ιούς. Ο μηχανισμός επάγεται 

από την παρουσία δίκλωνων μορίων  RNA, των  miRNA και  siRNA, (21-24nt),  τα 

οποία λειτουργούν ως σήμα για την αναγνώριση και αποδόμηση συμπληρωματικών 

μορίων και συμμετέχουν σε πλήθος αναπτυξιακών και αμυντικών μονοπατιών. 

Στα φυτά, το SERRATE (SE), κωδικοποιεί για μία C2H2 zinc-finger πρωτεΐνη 

και θεωρείται ως μετα-μεταγραφικός ρυθμιστής των επιπέδων των  miRNAs. Το  SE 

σχηματίζει  σύμπλοκο  με την  HL1 το οποίο αλληλεπιδρώντας και  με την DCL1 

επάγει την αποτελεσματική επεξεργασία και κοπή των pri-miRNA στον πυρήνα των 

κυττάρων  οδηγώντας  στην  ομαλή  ωρίμανση  των  miRNAs.  Μεταλλάγματα  se 

παρουσιάζουν πλειοτροπικό φαινότυπο επηρεάζοντας την πολικότητα των φύλλων, 

ανωμαλίες κατά τη μετάβαση των φάσεων, τη λειτουργία του μεριστώματος και τη δομή των ανθικών 

οργάνων. 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε φαινοτυπική ανάλυση φυτών που 

είτε  καταστέλλουν είτε  υπερεκφράζουν  το  SERRATE σε  φυτά  N.benthamiana και 

N.tabacum αντίστοιχα. Παράλληλα, μελετήθηκε  η αντίδραση των φυτών σε μόλυνση 

από ιούς και ιοειδή. Knockdown SERRATE φυτά καπνού εμφανίζουν ανωμαλίες ως 

προς την ανάπτυξη των φύλλων και καθυστέρηση κατά τη μετάβαση από τη βλαστική 

στην  αναπαραγωγική  φάση  συγκρινόμενα  με  φυτά  αγρίου  τύπου.  Βάση  των 

πειραματικών  αποτελεσμάτων  φαίνεται  ότι  το  SERRATE και  κατά  συνέπεια  τα 

miRNAs, συμμετέχουν στην άμυνα των φυτών έναντι των ιών. Απαιτείται ωστόσο 

περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση του μηχανισμού μέσω του οποίου το SERRATE 

επηρεάζει την άμυνα των φυτών.



ABSTRACT

RNA silencing known also as RNA interference (RNAi) is an evolutionary 

conserved  mechanism in  virtually  all  eukaryotes  and  is  implicated   in  sequence-

specific regulation of gene expression as well as antiviral defence in higher plants and 

insects. Small RNAs (sRNAs, 21-24nt-long), including microRNAs  (miRNAs) and 

small – interfering RNAs (siRNAs) are key components of RNAi mechanism acting 

as signals for complementarity – mediated sequence degradation. Hence, sRNAs are 

involved in the control of various plant developmental and defense processes. 

 In plants, SERRATE (SE) encodes a C2H2 zinc finger protein and is considered 

a  post-transcriptional  regulator  of  miRNAs levels.  Experimental  data  indicate  that 

direct interaction of SE with HYL and DCL1 promote accurate processing of pri-

miRNA precursors in the plant cell nucleus.  serrate mutants revealed a pleiotropic 

phenotype, affecting leaf polarity, abnormalities in phase transition, meristem activity 

and inflorescense architecture. 

Here,  we present  the  phenotypic  analysis  of  SERRATE overexpressors  and 

knockdown  N.benthamiana and  N.tabacum plants along with the response of these 

plants  to  viral  and  viroid  infection.  Knockdown  SERRATE tobacco  plants  show 

abnormal leaf development and phase transition delay from vegetative to reproductive 

phase  compared  to  wild  type  plants.  Our  experimental  data  also  suggest  that 

SERRATE and as a consequence miRNAs, participate in plant viral defense.  Further 

studies  are  required in  order  to  understand the pathway through which  SERRATE 

affects plant defense. 
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1.1 Τα θσηά – κοληέια N.tabacum θαη N.benthamiana 

 

  Τν θπηό N. tabacum  (εηθ. 1) είλαη έλα 

εηήζην θπηό ηνπ νπνίνπ ε θαιιηέξγεηά μεθίλεζε από 

ηελ Ακεξηθή αιιά ζήκεξα ην ζπλαληάκε ζε όιν ηνλ 

θόζκν.  Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπ είλαη ζεξκνθξαζία κεηαμύ 20 - 30°C θαη 

πγξαζία κεηαμύ  80 - 85%. Τν ύςνο ηνπ κπνξεί λα 

θηάζεη κέρξη θαη ηα 2m ελώ ην κέγεζνο ησλ θύιισλ 

ηνπ πνηθίιεη κε ηα ρακειόηεξα λα θηάλνπλ κέρξη 

θαη ηα 60cm. Ο θύξηνο ιόγνο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ 

είλαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θύιισλ ηνπ πνπ 

απνηεινύλ πινύζηα πεγή ληθνηίλεο. 

 Τν θπηό N.benthamiana (εηθ. 2) είλαη έλα ζπγγελέο θπηό ηνπ θαπλνύ, N. 

tabacum, κε 19 δεύγε ρξσκνζσκάησλ ην νπνίν ζπλαληάηαη ζηελ Απζηξαιία. 

Αλαπηύζζεηαη ζε αληίζηνηρεο ζπλζήθεο κε απηέο ηνπ θαπλνύ θαη ην ύςνο ηνπ κπνξεί 

λα θηάζεη κέρξη ηo 1,5 m. Χξεζηκνπνηείηαη κε ηειηθό ζηόρν ηελ εμαγσγή ληθνηίλεο ζε 

κηθξόηεξν όκσο πνζνζηό από ην N .tabacum ελώ ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. 

 Η ζεκαζία θαη ησλ δύν παξαπάλσ γηα έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο Γελεηηθήο θαη 

ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο είλαη κεγάιε. Σπγθεθξηκέλα, απνηεινύλ μεληζηέο κεγάινπ 

εύξνπο θπηηθώλ ηώλ ελώ ε N.benthamiana είλαη επαίζζεηε ζε κνιύλζεηο θαη από 

άιινπο βηνηηθνύο παξάγνληεο όπσο είλαη ηα βαθηήξηα θαη νη κύθεηεο, θαζηζηώληαο ηα 

πνιύηηκα εξγαιεία γηα ηε κειέηε ηεο άκπλαο 

ησλ νξγαληζκώλ ζε βηνηηθνύο παξάγνληεο. 

Παξάιιεια, ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ε 

εύθνιε θαιιηέξγεηα θαη δηαηήξεζή ηνπο ζην 

ζεξκνθήπην, ε εύθνιε θαη απνηειεζκαηηθή 

γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπο ηα θαζηζηνύλ 

βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ 

όπσο είλαη ν αγξνεκπνηηζκόο, ν κεραληζκόο ηεο 

ζίγεζεο αιιά θαη ε έθθξαζε πξσηετλώλ. 
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1.2 RNA ζίγεζε (RNA Silencing) ζηα θσηά 

 

 Ο κεραληζκόο ηεο ζίγεζεο απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηώλ ζε θπηά θαη δώα θαη είλαη έλα ζπληεξεκέλν ζύζηεκα ζε όινπο ηνπο 

επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο (Meister et al. 2004). Σηα θπηά είλαη γλσζηόο κε ηνλ 

όξν κεηαγξαθηθή ζίγεζε (Post Transcriptional Gene Silencing, PTGS) ελώ ζηα δώα 

κε ηνλ όξν RNA Interference (RNAi) θαη αλαθέξεηαη ζηε ξύζκηζε ησλ ελδνγελώλ 

γνληδίσλ αιιά θαη ζηελ άκπλα ησλ θπηώλ από εμσγελείο παξάγνληεο, όπσο νη ηνί, 

κέζσ κηθξώλ RNAs πνπ πξνέξρνληαη από ηα mRNA – ζηόρνπο θαη ζηνρεύνπλ ζε 

απηνύο (Vance and Vaucheret 2001; Bartel 2004; Baulcombe 2004; Dunoyer and 

Voinnet 2005). Ο κεραληζκόο απηόο επάγεηαη από ηελ παξνπζία δίθισλσλ κνξίσλ 

RNA (ds RNA), ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη πέπηνληαη ζε κηθξόηεξα κόξηα 21-28 

nt. Σηε ζπλέρεηα ελζσκαηώλνληαη  ζην βαζηθό ζύκπινθν ηνπ κεραληζκνύ (RNA 

Silencing Complex, RISC) θαη νδεγνύλ ζηελ αλαγλώξηζε θαη θαηαζηνιή ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ κνλόθισλσλ RNAs, όπσο είλαη ην mRNA ελώ κπνξεί λα 

εκπιέθνληαη θαη ζε κεηαβνιέο ηε δνκή ηεο ρξσκαηίλεο (Meister and Tuschl 2004). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα δίθισλα κόξηα RNA πξνέξρνληαη από ηνύο, κέζσ ηνπ 

κεραληζκνύ ηεο ζίγεζεο πεξηνξίδεηαη ην εύξνο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπο θαη ηε 

δπλαηόηεηα ηνπο λα κεηαθηλνύληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (Brigneti et al, 1998; 

Voinnet et al, 1999).  

 Βαζηθόο παξάγνληαο ηνπ ζπκπιόθνπ RISC είλαη έλαο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ησλ Argonaute (Ago) πξσηετλώλ, ηεο νπνίαο ηα κέιε απνηεινύληαη από κία θεληξηθή 

PAZ πεξηνρή θαη κία C-ηειηθή PIWI πεξηνρή. Γνκηθέο αλαιύζεηο δείρλνπλ όηη ε 

πεξηνρή απηή πξνζδέλεηαη ζε κηθξά RNAs ζην  5′ άθξν ηνπο, ελώ ε πεξηνρή PAZ 

πξνζδέλεηαη ζην 3′ άθξν κνλόθισλσλ RNAs (Song et al., 2003; Yan et al., 2003; 

Parker et al., 2005).  

Πξσηαξρηθή ζέζε επίζεο ζην κεραληζκό ηεο ζίγεζεο έρεη ην έλδπκν DICER 

LIKE 1 (DCL1), ην νπνίν αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ RNase III λνπθιεαζώλ. 

Σρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλώξηζε dsRNAs θαη ηνλ δηαρσξηζκό ηνπο κε 3’ πξνεμέρνληα 

άθξα ησλ 2-3 λνπθιενηηδίσλ θαη 5’-θσζθνξηθά θαη 3’-πδξνμπιηθά ηέιε (Elbashir et 

al, 2001) δεκηνπξγώληαο ηειηθά κόξηα κεγέζνπο 23nt. Η Dicer απαξηίδεηαη από κία 

ακηλνηειηθή πεξηνρή κε ελεξγόηεηα ειηθάζεο, δηπιά RNase III κνηίβα, κία πεξηνρή 

πξόζδεζεο dsRNA θαη κία PAZ πεξηνρή.  

 

http://dev.biologists.org/content/132/21/4645.full#ref-116
http://dev.biologists.org/content/132/21/4645.full#ref-132
http://dev.biologists.org/content/132/21/4645.full#ref-95
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1.2.1 Μολοπάηη Βηοζύλζεζες miRNAs θαη siRNAs 

Ο κεραληζκόο ηεο ζίγεζεο, βαζίδεηαη θπξίσο ζε δύν θαηεγνξίεο κηθξνύ κήθνπο 

δίθισλσλ κνξίσλ πνπ είλαη ηα κηθξά RNAs (micoRNAs, miRNAs) θαη ηα small 

interfering RNAs (siRNA) ηα νπνία παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε δξάζε θαη 

ηελ πξνέιεπζή ηνπο.  Τα κελ miRNAs, δξνπλ σο ξπζκηζηέο ησλ ελδνγελώλ γνληδίσλ, 

ελώ ηα siRNAs πξνέξρνληαη θαη δξνπλ ελαληίσλ μέλσλ ή λνπθιετθώλ νμέσλ – 

εηζβνιέσλ, όπσο είλαη νη ηνί, κεηαζεηά ζηνηρεία θαη δηαγνλίδηα (Carthew and 

Sontheimer 2009). Δπίζεο, ηα miRNAs πξνθύπηνπλ από πξσηνγελή κεγάινπ κήθνπο 

δίθισλα κόξηα κε κηθξά θελά σο πξνο ηε ζπκπιεξσκαηηθόηεηά ηνπο, ελώ ηα siRNAs 

πξνθύπηνπλ από κεγάινπ κήθνπο, απόιπηα ζπκπιεξσκαηηθά δίθισλα κόξηα RNA 

(Tomari and Zamore, 2005). Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμύ ησλ si θαη 

miRNAs, σζηόζν, ε δηαδηθαζία βηνγέλεζήο ηνπο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν  

Αλαιπηηθόηεξα, ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ώξηκσλ miRNA μεθηλά κε ηελ 

αλαγλώξηζε θαη ηελ απνθνπή δεπηεξνγελώλ δνκώλ δίθισλνπ RNA, ησλ πξσηνγελή 

pri-miRNA,  από έλα RNAse III έλδπκν, ηελ  Dicer-Like 1 (DCL1) ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο πξσηεΐλεο, δεκηνπξγώληαο ηα πξόδξνκα miRNA (pre-miRNA) (Kim 2005; 

Park et al. 2002). Τα κόξηα απηά έρνπλ δνκή θνπξθέηαο θαη ην κήθνο ηνπο δελ 

μεπεξλάεη ηηο 100 βάζεηο.  Πξηλ ην κεηαγξάθεκα εμέιζεη από ηνλ ππξήλα, ππόθεηηαη 

ζε έλα δεύηεξν ζηάδην επεμεξγαζίαο από ηελ DCL1, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

κηθξώλ RNA κήθνπο 21-24nt. Τα κόξηα απηά είλαη κεξηθώο δίθισλα θαη νλνκάδνληαη 

miRNA –δηκεξή (miRNA - duplexes) (Tomari & Zamore 2005). Σηα θπηά, ζην 5’ 

άθξν ησλ δηκεξώλ miRNA πξνζηίζεηαη κία κεζπινκάδα από κία RNA κεζπιάζε, ηε 

HEN, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ δηκεξνύο από ηελ απνδόκεζε (Boutet et al. 2003). 

Αθνινύζσο, ηα κεζπιησκέλα δηκεξή ησλ θπηώλ, εμάγνληαη από ηνλ ππξήλα ζην 

θπηηαξόπιαζκα κέζσ ησλ ππξεληθώλ πόξσλ, κε ηε βνήζεηα ηεο πξσηεΐλεο ησλ 

πόξσλ HASTY (Bollman et al. 2003). Η ιηγόηεξν ζηαζεξή αιπζίδα ζην 5’ άθξν  ηνπ 

ώξηκνπ miRNA, ελζσκαηώλεηαη ζην ζύκπινθν RISC  όπνπ ηα miRNA ιεηηνπξγνύλ 

σο νη ηειεζηέο  ξύζκηζεο ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο (Schwarz et al 2003; Carthew & 

Sontheimer 2009).  
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Δηθόλα 3. Μονοπάηι miRNA βιοζύνθεζηρ.   

Τα πξσηνγελή  (pri-mRNA) πέπηνληαη θαη δεκηνπξγνύλ ηα πξόδξκα (pre-miRNA) ζηνλ  

ππξήλα.από ην ζύκπινθν DCL1/HYL1. Με δεύηεξε επεμεξγαζία από ην ζύκπινθν δίλνπλ κηθξά 

δίθισλα κόξηα RNA 21-24nt (miRNA).  Αθνινπζεί κεζπιίσζε ηνπ 5’ άθξνπ από ηελ HEN θαη 

εμαγσγή ησλ κνξίσλ ζην θπηηαξόπιαζκα από ηελ HASTY. Η ιηγόηεξν ζηαζεξή αιπζίδα 

ελζσκαηώλεηαη ζην RISC. (Zamore et al. 2005). 

 

1.3 Γαθηύιηοη ηόληφλ υεσδαργύροσ (Zinc-Finger, ZF)  

 

  Η θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ πξσηετλώλ, ζηεξίδεηαη ζηε ζσζηή 

αλαδίπισζή ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξώλ δεπηεξνηαγώλ δνκώλ. Οη κηθξέο 

πξσηεΐλεο σζηόζν, ραξαθηεξίδνληαη από πςειή αζηάζεηα ε νπνία αληηκεησπίδεηαη 

είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δηζνπιθηδηθώλ δεζκώλ είηε κέζσ ηεο πξόζδεζήο ηνπο ζε 

κεηαιιηθά ηόληα, θπξίσο ςεπδαξγύξνπ. Τα  κεηαιιηθά ηόληα απμάλνπλ ηε ζεξκηθή θαη 

δηακνξθσηηθή ζηαζεξόηεηα ησλ κηθξώλ κνξίσλ, ρσξίο λα εκπιέθνληαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο.  

 Οη κεηαιιηθέο δνκέο δαθηπιίσλ ςεπδαξγύξνπ (Zinc – fingers) απνηεινύλ ηηο 

πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλεο  κεηαιιηθέο δνκέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε άιια ζπζηαηηθά όπσο είλαη ηα λνπθιετηθά νμέα, νη πξσηεΐλεο 

θαη άιια κηθξά κόξηα. Σπλαληώληαη ζε πξσηεΐλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πιήζνο 
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θπηηαξηθώλ δηεξγαζηώλ όπσο είλαη ε αλαδίπισζε θαη ε επηδηόξζσζή  ηνπο, ε 

κεηαγξαθή θαη ε κεηάθξαζε, ζε κνλνπάηηα κεηαβνιηζκνύ θαη κεηαγσγήο ζηληάισλ, 

θαζώο θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ηελ απόπησζε ησλ θπηηάξσλ. Δκθαλίδνπλ 

δνκηθή πνηθηινκνξθία θαη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο βαζηδόκελεο ζε 

δνκηθέο νκνηόηεηεο, θαζώο θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεπηεξνηαγνύο δνκήο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ θέξνπλ ηε ζέζε πξόζδεζεο κε άιια κόξηα (Krishna et al. 2002). 

 

1.3.1 C2H2 Zinc-finger πρφηεΐλες 

 

Oη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλεο πξσηεΐλεο είλαη ε θαηεγνξία ησλ C2H2 

κεηαιιηθώλ δνκώλ πνπ απνηειείηαη από 2 θαηάινηπα θπζηεΐλεο (cystein, Cys) θαη 

δύν θαηάινηπα ηζηηδίλεο (Histidine, His). Η κειέηε απηώλ μεθίλεζε από ηνλ 

νξγαληζκό Xenopus laevis θαη ηνλ κεηαγξαθηθό ηνπ παξάγνληα  (TFIIA) (Miller et 

al.1985) θαη από ηόηε δηαπηζηώζεθε όηη απνηεινύλ κία κεγάιε θαηεγνξία πξσηετλώλ 

ζηνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο, έρνληαο επξύ θάζκα ιεηηνπξγηώλ, από ηελ 

πξόζδεζε κνξίσλ DNA θαη RNA, κέρξη ηελ αλάκημε ζε κνλνπάηηα αιιειεπηδξάζεηο 

πξσηετλώλ (Englbrecht et al. 2004).  

Η ραξαθηεξηζηηθή δνκή ησλ δαθηπιίσλ απηώλ απνηειείηαη από 

επαλαιακβαλόκελεο αιιεινπρίεο 28-30 ακηλνμέσλ, πεξηιακβάλνληαο δύν 

ζπληεξεκέλα θαηάινηπα θπζηεΐλεο θαη δύν ηζηίδίλεο (εηθ. 4).  Πεξηζζόηεξνη από έλαλ 

δαθηύιηνη ζρεκαηίδνπλ κία ζπζηάδα ζην εζσηεξηθό ηεο πεξηνρήο πξόζδεζεο ησλ 

κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ κε ην DNA θαη κεηαμύ θάζε δαθηπιίνπ παξεκβάιιεηαη 

κία αιιεινπρία επηά ακηλνμέσλ. Κάζε δαθηύιηνο, απνηειεί κία αλεμάξηεηε κνλάδα 

πξόζδεζεο ελώ πεξηζζόηεξεο από κία κνλάδεο είλαη απαξαίηεηεο γηα απνηειεζκαηηθή 

πξόζδεζε κε ην DNA (Takatsuji and Matsumoto, 1996). Οη δαθηύιηνη πνπ 

δεκηνπξγνύληαη είλαη επιύγηζηνη ρσξίο λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. Θέζε  

πξόζδεζεο απνηειεί ε κεγάιε αύιαθα ηνπ DNA κέζσ ηνπ N-ηειηθνύ άθξνπ (Krishna 

et al. 2002).  
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Δηθόλα 4. Σσημαηική αναπαπάζηαζη ηος C2H2 zinc-finger  μοηίβος. Τν δεύγνο ησλ 

θπζηετλώλ θαη ηζηηδηλώλ πνπ πξνζδέλνληαη ζην ηόλ ςεπδαξγύξνπ ζπκβνιίδνληαη κε θίηξηλν θαη 

κπιε, αληίζηνηρα. Η αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ  ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δαθηπιίσλ 

ζπκβνιίδεηαη κε πξάζηλν. Με καύξν, θαίλεηαη ε αιιεινπρία εηδηθήο  ζύλδεζεο κε ην DNA,ηεο 

νπνίαο ην κέγεζνο κπνξεί λα πνηθίιεη (Knight and Shimeld, 2001).  

 

 

Οη πξσηεΐλεο κε ραξαθηεξηζηηθή zinc – finger δνκή (ZFPs) απνηεινύλ κεγάιν 

πνζνζηό ησλ πξσηετλώλ ησλ επθαξπνηηθώλ νξγαληζκώλ, αληηπξνζσπεύνληαο ην  2.3- 

3% όισλ ζηα δίπηεξα θαη ηα ζειαζηηθά, αληίζηνηρα, πεξίπνπ ην 0.8% όισλ ησλ 

πξσηετλώλ ηνπ Sacharomyces cerevisiae θαη πεξίπνπ ην 0.7% ησλ πξσηετλώλ ηεο  

Arabidopsis thaliana. Δμαηηίαο ησλ ηδηνηήησλ ησλ δαθηπιίσλ ςεπδαξγύξνπ, νη ZFPs 

ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαγξαθηθή γνληδηαθή ξύζκηζε ηξνπνπνηώληαο ηεο ζέζεο πξόζδεζε 

άκεζα ή έκκεζα είηε ηξνπνπνηώληαο ηε δνκή ηεο ρξσκαηίλεο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα κνλνπάηηα κεηαβνιηζκνύ θαζώο θαη ζε άιιεο θπηηαξηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εηδηθή πξόζδεζε ηεο zinc-finger πεξηνρήο  

(Englbrecht et al. 2004).  

Δθηόο από έλα κηθξό πνζνζηό ησλ παξαπάλσ πξσηετλώλ πνπ είλαη 

ζπληεξεκέλν ζε εμειηθηηθά δηαθνξεηηθνύο νξγαληζκνύο, σζηόζν, ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά zinc-finger κνηίβα κέζα ζηνλ ίδην νξγαληζκό, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

ζπληεξεκέλα κεηαμύ νηθνγελεηώλ γνληδίσλ.  Σηα θπηά, νη θαιύηεξα ραξαθηεξηζκέλεο 

C2H2 Zinc-finger πξσηεΐλεο, νλνκάδνληαη EPF –ηύπνπ θαη θέξνπλ ηε ζπληεξεκέλε 

ακηλνμηθή αθνινπζία, QALGG (Takatsuji et al. 1994). Οη EPS απνηεινύλ κία 

θαηεγνξία κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ, αλάινγεο ηνπ TFIIA από ην X. laevis νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο έθπηπμεο ησλ θύιισλ, δεκηνπξγίαο αλζηθώλ 

νξγάλσλ, γακεηνγέλεζεο θαη βιάζηεζεο ζπεξκάησλ (Takatsuji et al. 1999).  
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Σην θπηό A.thaliana έρνπλ αληρλεπηεί ηξία zinc –finger κνληέια. H θιάζε Α, 

απνηειεί ην 20% ησλ ZFP,  θαη πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο από 5 αιιεινπρίεο  

ZFs. Η θιάζε Β, απνηειείηαη κόλν ηελ πξσηεΐλε TF3A πνπ πεξηιακβάλεη ελλέα ZFs 

θαη ε θιάζε C, ζηελ νπνία αλήθεη ε πιεηνςεθία ησλ AT – ZFPs (80%) θαη 

πεξηιακβάλνπλ έλαλ κνλαδηθό δαθηύιην ή πεξηζζόηεξνπο από έλα δηαθνξεηηθνύο.  

Παξαδείγκαηα ζπληεξεκέλσλ ζε θπηά θαη δώα ZFPs, απνηεινύλ νη  

VERNALIZATION 2 (VRN2), EMBRYONIC FLOWER2 (EMF2) and 

FERTILIZATION- INDEPENDENT SEED (FIS2) (Dietman et al. 2001,; Wolfe et al 

2001). Άιιε ζπληεξεκέλε ZFP είλαη ε  SERRATE (SE, At2g27100) (Leon and Roth 

2000) ε νπνία εκπιέθεηαη ζηα λεαξά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ νξγάλσλ θαη 

ζπκκεηέρεη ζηε ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κέζσ αιιαγώλ ζηε δνκή ηεο 

ρξσκαηίλεο (Priggie et al. 2001). Δπηπιένλ παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλνπ ξόινπ zinc-

finger πξσηετλώλ απνηεινύλ νη SUPERMAN  (SUP, At3g23130, AtZFP9)  πνπ 

ζπκκεηέρεη  ζην ζπληνληζκό ησλ ζηεκόλσλ θαη ησλ θαξπόθπιισλ ζηα θύηηαξα ηνπ 

κεξηζηώκαηνο  θαζώο θαη ην RABBIT EARS (RBE, At5g06070) πνπ ξπζκίδεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ πεηάισλ (Englbrecht et al. 2004).  

 

 

1.4 Το SERRATE ζε άιιοσς οργαληζκούς  

 

Αλαδήηεζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα νκόινγεο πξσηεΐλεο ηνπ SERRATE ζε 

άιινπο νξγαληζκνύο νδήγεζε ζηελ εύξεζε ηεο ARSENITE RESISTANCE 2 (ARS2) 

πξσηεΐλεο, ε νπνία παξνπζηάδεη ρακειή νκνινγία κε ηελ αληίζηνηρε ζηα θπηά, 

σζηόζν, είλαη αξθεηά ζπληεξεκέλε ζε δσηθνύο νξγαληζκνύο, ηε Drosophila, 

Ceanorabditis elegans, Sacharomyces cerevisiae, ην πνληίθη, ηνλ άλζξσπν 

(Amsterdam et al. 2004) θαη κάιηζηα ζηα ζειαζηηθά εκθαλίδεη νκνινγία κέρξη θαη 

98% ζε λνπθιενηηδηθό επίπεδν. 
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Δηθόλα 5.  Απεικόνιζη ηηρ εξέλιξηρ ηος ARS2. α) Φπινγελεηηθή αλάιπζε ησλ ARS2 

γνληδίσλ ζε αληηπξνζσπεπηηθνύο  επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο (CLUSTALW αλάιπζε). 

β) Εύξεζε νκόινγσλ ARS2 πεξηνρώλ,κε βάζε ην ARS2 ηνπ Mus musculus. (Amsterdam 

et al. 2004). 

 

  Η πξσηεΐλε απηή θσδηθνπνηείηαη από έλα γνλίδην ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

αληνρή ησλ θπηηάξσλ ζην αξζεληθό (Rossman and Wang 1999). Τα 200 ηειεπηαία 

ακηλνμέα απνηεινύλ ηελ θύξηα πεξηνρή ηεο πξσηεΐλεο, ηεο νπνίαο ραξαθηεξηζηηθή 

είλαη κία  C2H2 zinc-finger πεξηνρή θαη ε δξάζε ηεο εληνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα (Wilson 

et al. 2008).  Πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο έδεημαλ ηελ ύπαξμε θαη ζεκαζία ηνπ ARS2 

ζην ςάξη zebrafish αιιά θαη ζηα ζειαζηηθά θαζώο knock-out κεηαιιάγκαηα ήηαλ 

ζλεζηγελή (Rossman and Wang 1999). Δπίζεο, παξαηεξνύληαη θαηλνηππηθέο 

αλσκαιίεο όπσο είλαη ε λέθξσζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ηα κάηηα θαη 

ην θεθάιη είλαη κηθξόηεξα (Amsterdam et al. 2004).  
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1.5 Το SERRATE ζηα θσηά  

 

 Τν SERRAΤΕ απνηειεί αληηθείκελν εξεπλώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη γη’ απηό 

ε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη είλαη πεξηνξηζκέλε, σζηόζν θαίλεηαη όηη απνηειεί 

ξπζκηζηή ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Τν θαιύηεξα κειεηεκέλν θπηό είλαη ε A.thaliana, από 

ηελ νπνία έρεη απνκνλσζεί νιόθιεξν ην SERRATE γνλίδην (βι παξαθάησ). Με βάζε 

απηήλ ηελ αιιεινπρία θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ESTs (Expressed Sequence Tags) θαη 

ζπλδπαζκόο απηώλ (Unigenes) πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ έγηλε 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ νκόινγσλ γνληδίσλ. Βξέζεθαλ νκνινγία κε αληίζηνηρεο 

C2H2 zinc-finger πξσηεΐλεο από ηα κνλνθόηπια θπηά ξύδη (Oryza sativa) θαη 

αξαβόζηην (Zea mays) κε πνζνζηό νκνινγίαο 59% θαη 57% αληίζηνηρα. Η νκνινγία 

κε SERRATE πξσηεΐλε από ηελ ηνκάηα (Solanum lycoprsicon) ππνινγίζηεθε ζε 

λνπθιενηηδηθό επίπεδν θαη είλαη 80% θαη 81% γηα 2 Unigenes  αληίζηνηρα.  

Παξάιιεια, ππάξρεη νκνινγία  δηαθνξεηηθή πξσηεΐλε, ηελ arsenite-resistance 

ζε πνζνζηό 73% ηνπ θπηνύ  ξεηζηλνιαδηά, (Ricinus comunis). Δπίζεο, βξέζεθε 67% 

νκνινγία κε πξσηεΐλε ηνπ ακπειηνύ (Vitis vinifera) ηεο νπνίαο όκσο ε ιεηηνπξγία δελ 

έρεη αθόκα δηεπθξηληζηεί.  

 

1.5.1 Το SERRATE ζηελ Arabidopsis thaliana 

 

Λόγσ ηνπ κεγαιύηεξνπ όγθνπ πιεξνθνξίαο γύξσ από ηελ A.thaliana, έρεη 

κειεηεζεί πεξηζζόηεξν θαη ην γνλίδην SERRATE, δειαδή ην ATG2711.1 νκόινγν. 

Δληνπίδεηαη ζην ρξσκόζσκα 2 θαη θσδηθνπνηεί γηα κία πξσηεΐλε ηύπνπ C2H2 zinc-

finger κεγέζνπο 720 ακηλνμέσλ (Priggie et al. 2001) πνπ απνηειείηαη κόλν από έλαλ 

δαθηύιην zinc-finger ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ 

ηέηνηνπ είδνπο. Πεηξάκαηα in situ πβξηδηζκνύ έδεημαλ όηη ην SERRATE εθθξάδεηαη 

ζην βιαζηηθό θαη αλζηθό κεξίζησκα, ζηα αλαπηπζζόκελα θύιια θαη ζηα έκβξπα. 

Έληνλε είλαη ηα επίπεδα έθθξαζεο ζηελ πάλσ πιεπξά ησλ θνηπιεδόλσλ ζην ζηάδην 

ηνξπίιεο ηνπ εκβξύνπ (εηθ 6 α ), ελώ κεδελίδεηαη ζην ώξηκν έκβξπν (εηθ 6 β), θαζώο 

θαη επίζεο θαη ζηε πάλσ πιεπξά ησλ θαηαβνιώλ ησλ λέσλ θύιισλ (εηθ 6 γ). Δπίζεο 

εθθξάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο θάζεο αιιά θαη ζηα αλζηθά όξγαλα  (εηθ 

6 δ). 
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Δηθόλα 6. Ιn  situ ενηοπιζμόρ ηων  mRNA ηος SERRATE ζε αγπίος ηύπος θςηά. 

α) έκβξπα αγξίνπ ηύπνπ ζην ζηάδην ηεο ηνξπίιεο θαη β) ζρεδόλ ώξηκε θάζε, γ) θνξπθαίν 

κεξίζησκα ηνπ βιαζηνύ πξηλ ηελ εκθάληζε άλζεσλ, δ) αλζηθή θάζε αλάπηπμεο.  

c,θνηπιεδόλεο; m, αθξαίν κεξίζησκα ηνπ βιαζηνύ ;r, ξηδηθό κεξίζησκα ; l, θαηαβνιέο θύιισλ; 

se, αλαπηπζζόκελα ζέπεια; st, αλαπηπζζόκελνη ζηήκνλεο (Priggie et al. 2001). 

 

Από πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο ηερληθέο split-YFP θαη αλάιπζε ζε 

ζπζηήκαηα δύκεο, βξέζεθε όηη ε πξσηεΐλε SERRATE εληνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα όπνπ 

εληνπίδεηαη θαη ε πξσηεΐλε HYPONASTIC LEAVES 1 (HYL 1) (Han et al.2007). Οη 

δύν παξαπάλσ πξσηεΐλεο απνηεινύλ ζπλ-παξάγνληεο ηεο δξάζεο ηεο DICER LIKE 1 

(DCL1) πξσηεΐλεο ηεο A.thaliana (Dong et al. 2008),  ηεο νπνίαο ξόινο είλαη σο 

βαζηθό εξγαιείν ζην κνλνπάηη ηεο βηνζύλζεζεο ησλ miRNAs, πέπησληαο δίθισλα 

κόξηα κε 2 πξνεμέρνληα λνπθιενηίδηα ζη 3’- άθξν,  είλαη ήδε γλσζηόο (Kurihara et al. 

2004,; Song et al. 2007). Δληνπίδεηαη καδί κε ηε HYL 1 ζε ππξεληθά ζσκαηίδηα 

δεκηνπξγώληαο ην ηειηθό ζύκπινθν καδί θαη κε ηε SERRATE, επάγσληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθή σξίκαλζε ησλ miRNAs (Yang et al. 2006, ; Song et al.2007). 

 

1.6 Φαηλοησπηθά ταραθηερηζηηθά SERRATE 

 

 Φαηλνηππηθέο αλαιύζεηο θπηώλ A.thaliana κε θαηεζηαικέλν ην SERRATE, 

έρνπλ εκθαλίζεη πιεηνηξνπνηθό θαηλόηππν ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη αληίζηνηρνο κε 

αγξίνπ ηύπνπ θπηά ή αθόκα θαη λα είλαη ζλεζηγόλνο, από ζηάδην ηνπ εκβξύνπ. Η 

βιαζηεηηθή θάζε (V) δηαθξίλεηαη ζηελ λεαληθή θάζε κε δύν  ππνπεξηόδνπο (V1, 

V2), κηθξά θύιια, ρσξίο ηξίρσκα θαη ιίγεο δηαθιαδώζεηο, θαη θύιια κε ηξίρσκα 
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ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ θαη πνιύπινθεο δηαθιαδώζεηο , αληίζηνηρα  θαη 

ζηελ ελήιηθε θάζε (V3) όπνπ ην Αθξαίν Μεξίζησκα ηνπ Βιαζηνύ (ΑΜΒ) είλαη 

έηνηκν λα δερζεί ηα εξεζίζκαηα γηα ηε κεηάβαζε ζηελ αλζηθή θάζε. Καηά ηελ αλζηθή 

θάζε  (Ι) δηαθξίλνληαη 2 ππνπεξίνδνη, (Ι1) θαη (Ι2) θαηά ηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη 

πιάγηνη βιαζηνί θαη νη θαηαβνιέο ησλ αλζηθώλ νξγάλσλ, αληίζηνηρα.  

Από ηηο πξώηεο παξαηεξήζεηο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ SERRATE ζηε κεηάβαζε 

από ηε βιαζηηθή ζηελ αλζηθή θάζε, θαζώο θαη ζηελ δηακόξθσζε ησλ θύιισλ θαζώο 

ζε κεηαιιάγκαηα se δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ην ρξόλν άλζηζεο ζε 

ζρέζε κε ηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά, αιιά ζηε δηάξθεηα θαη ηε κεηάβαζε ησλ θάζεσλ 

κέρξη ηελ ηειηθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Σπγθεθξηκέλα, ζε se θπηά, απνπζίαδε ε θάζε 

V1, ε V2 είρε κεησκέλε δηάξθεηα ελώ ε V3, κεγαιύηεξε. Μάιηζηα, ε εκθάληζε ησλ 

ελήιηθσλ θύιισλ πξαγκαηνπνηήζεθε 3 κέξεο λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηα θπηά αγξίνπ 

ηύπνπ. Δπίζεο, ηα se θπηά εκθάληζαλ έλα επηπιένλ ζηάδην ηεο αλζηθήο θάζεο, θαηά 

ην νπνίν αλέπηπμαλ ξνδέηεο ζην βιαζηό ελώ πνηθίιεη θαη ην κήθνο ησλ κεζνγνλάηησλ 

δηαζηεκάησλ.  

Τα θύιια εκθαλίδνληαη κε αξγόηεξν ξπζκό, θαη ηα άλζε παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξν αξηζκό πεηάισλ θαη ζεπάισλ, κε κηθξόηεξν αξηζκό  ζηεκόλσλ.  Ο 

αξηζκόο ησλ θύιισλ κε ηξίρσκα θαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ ήηαλ 

κηθξόηεξνο ζηα se -1 κεηαιιάγκαηα, παξόιν πνπ εκθαλίδνληαη κέρξη θαη πέληε κέξεο 

λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηελ 

αλσκαιία όζνλ αθνξά ζηε κεηάβαζε  ησλ θάζεσλ(Clarke et al., 1999; Prigge & 

Wagner, 2001; Bollman et al., 2003). Οη θνηπιεδόλεο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξεο ή 

πεξηζζόηεξεο από ην θπζηνινγηθό ελώ θαη ν ξπζκόο αύμεζε ησλ ξηδώλ είλαη 

κεησκέλνο (Priggie and Wagner 2001). 

Άξα, ην SERRATE κπνξεί είηε λα δξα σο επαγσγέαο ηεο λεαληθήο θάζεο ηεο 

βιάζηεζεο θαη ηεο άλζηζεο, κέζσ ηεο ξύζκηζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ θύιισλ, είηε είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ ΑΜΒ, κεηαβνιέο ηνπ νπνίνπ 

νδεγνύλ ζε αλσκαιίεο σο πξνο ηηο θαηαβνιέο ησλ θύιισλ θαη θαηά ζπλέπεηαο ζην 

δηαθνξεηηθό πξόηππν αλάπηπμεο (Clarke et al. 1999).   

Δπίζεο, θπηά κε  se-1 κεηάιιαμε παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο ζηελ 

εκβξπνγέλεζε (Ray et al., 1996), ππεξεπαηζζεζία ζηελ παξεκπόδηζε ηεο βιάζηεζεο 

από ακπζηζηθό νμύ (ABA) (Lu & Fedoroff, 2000, ; Bezerra et al., 2004).  Γύν άιια 

αιιειόκνξθα ηνπ se, ηα se-2 θαη  se-3 εκθαλίδνπλ πην ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θύιινπ, κε θνηιηαθή ζηξνθή απηνύ, έιιεηςε ηεο αζύκκεηξεο 



19 
 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ξαρηαίσλ θαη θνηιηαθώλ θπηηαξηθώλ ηύπσλ θαη αλάπηπμε 

ζαιπηγγνεηδώλ ή αθηηλσηώλ θύιισλ (Grigg et al., 2005, 2009). Οη επηπηώζεηο απηέο 

ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε έθθξαζε ηνπ HD-ZIP III γνληδίνπ PHABULOSA (PHB), 

θαζώο θαη κε ηα κεησκέλα επίπεδα δύν miRNAs, ησλ miR165 θαη  miR166, ηα νπνία 

εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζηνιή ησλ HD-ZIP παξαγόλησλ. Τέινο, ην αιιειόκνξθν se-4 

παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηηο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο ησλ εκβξύσλ 

θαηά ην θαξδηόζρεκν ζηάδην, ελώ από ην ζηάδην απηό θαη κεηά δελ είλαη δηαθξηηέο νη 

θνηπιεδόλεο. Αθαζόξηζηεο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο ζπλερίδνληαη θαη θαηά ην ζηάδην 

ηεο ηνξπίιεο νδεγώληαο ζηε δεκηνπξγία αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο έκβξπα. Η 

κεηαιιαγή se-4 ζε νκόδπγε θαηάζηαζε έρεη απνδεηρζεί ζλεζηγόλα, ελώ αληίζηνηρν 

είλαη ην απνηέιεζκα θαη γηα ηελ se-3 θάησ από ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο (Lobbes et al., 2006). 

 Γελ έρεη βξεζεί ην αθξηβέο κνληέιν ζύκθσλα κε ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηώλ, από ην ζηάδην ηνπ εκβξύνπ κέρξη θαη ηελ άλζηζε. Αξρηθά, 

ππήξρε ε άπνςε όηη ην SE θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ΑΜΒ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία θαηαβνιώλ ησλ πιεπξηθώλ νξγάλσλ, σο  παξάγνληαο 

ξύζκηζεο ηεο  δνκήο ηεο ρξσκαηίλεο, (Prigge and Wagner, 2001; Yang et al., 2006), 

θαηαζηέιινληαο ηε δξάζε ησλ KNOTTED1-like homeobox (KNOX) γνληδίσλ γηα ηελ 

νκαιή αλάπηπμε ησλ θύιισλ (Ori et al., 2000). Πξόζθαηεο όκσο έξεπλεο έδεημαλ όηη 

ην SE εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο βηνγέλεζεο ησλ miRNA, ξπζκίδνληαο έηζη ηα 

επίπεδα δηαθόξσλ γνληδίσλ κε έλα miRNA- εμαξηώκελν ηξόπν (Grigg et al.,2005; 

Lobbes et al., 2006).  

Πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο κε θπηά A. thaliana πνπ θαηέζηειιαλ ην se, έδεημαλ 

επίζεο κεησκέλα επίπεδα miRNAs όπσο ηα miR156, miR166 θαη miR166, πνπ είλαη 

αξλεηηθνί ξπζκηζηέο ησλ PHB, PHV θαη REV, πνπ εθθξάδνληαη ζηα θύιια, 

ζπγθξηλόκελα κε θπηά αγξίνπ ηύπνπ. Δμίζνπ κεησκέλα επίπεδα εκθάληζαλ θαη ηα 

miR163, miR164,miR165, miR168, miR171 θαη miR-JAW, ηα νπνία επίζεο 

εθθξάδνληαη ζηα θύιια (Lobbes et al. 2006). Αληίζεηα, αύμεζε ζεκεηώζεθε ζηα 

γνλίδηα-ζηόρνπο ησλ miRNAs, επηβεβαηώλνληαο ηε ξύζκηζε ησλ γνληδίσλ απηώλ κε 

mi-RNA εμαξηώκελν ηξόπν. Σηα γνλίδηα – ζηόρνπο , πεξηιακβάλνληαη θαη γνλίδηα 

πνπ θσδηθνπνηνύλ γηα κεηαγξαθηθνύο παξάγνληεο  εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο θαη κνξθνινγίαο ησλ θύιισλ (Lobbes et al. 2006). Παξαδείγκαηα ζεηηθά 

ξπζκηδόκελσλ γνληδίσλ ζε se-1 κεηαιιάγκαηα, απνηεινύλ HD-Zip III γνλίδηα όπσο 

ηα PHAVOLUTA (PHV) θαη ATHB15, θαζώο θαη GRF1(AtGRF1), GRF3 (AtGRF3) 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=150757#bib30
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(Kim et al. 2003), ηα νπνία είλαη ζηόρνη ηνπ mir396, θαη AUXIN RESPONSE 

FACTOR (ARF)3ETTIN θαη ARF4 (Pekker et al. 2005, ; Fahlgren et al 2006). 

 

 

Δηθόλα 7. Παπαδείγμαηα θαινιοηςπικών ανωμαλιών πος παπαηηπούνηαι ζε θςηά 

πος καηαζηέλλοςν ηο SERRATE σο πξνο ηνλ αξηζκό θαη ην ζρεκαηηζκό ησλ θύιισλ, 

ην ζρεκαηηζκό ηεο θάςαο, . α), ε), θαη ε) θπηά A.thaliana αγξίνπ ηύπνπ. β), γ), δ), ζη), 

δ), ζ), η) θπηά A.thaliana κε θαηαζηνιή ηνπ SE(Priggie et al. 200, ; Ori et al.2000) 

 

1.7  Ρόιος ηοσ SERRATE  

 

Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ζην ζηάδην ηεο θνπήο ησλ pri-miRNA ζε  pre-

miRNA, ζεκαληηθό ξόιν θαηέρεη κία dsRNA-binding πξσηεΐλε (dsRBP) ε 

HYPONASTIC LEAVES 1 (HYL1) θαζώο θαη κία  C2H2 zinc-finger πξσηεΐλε, ε   

SERRATE (SE), νη νπνίεο δξνπλ σο ζπκπαξάγνληεο ηεο DCL1. Τν γεγνλόο απηό 

πξνθύπηεη από πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, επώαζε ζπγθεθξηκέλνπ pre-

miRNA (pre-miRNA167) κε ηελ DCL1, παξνπζία SE θαη HYL1, έδσζε κεγαιύηεξν 

πνζνζηό πξντόληα κεγέζνπο 21nt (Dong et al 2008), ζπγθξηλόκελα κε ηα πξντόληα 

πνπ πξνθύπηνπλ κόλν από ηε δξάζε κόλν ηεο DCL1. Αληίζηνηρα,  έρεη παξαηεξεζεί 

όηη ζε hyl1 θαη se κεηαιιάγκαηα ηα επίπεδα ησλ ώξηκσλ miRNA είλαη κεησκέλα 

(Lobbes et al. 2006; Han et al. 2004). Παξάιιεια πεηξακαηηθά δεδνκέλα, κε ηε 
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ρξεζηκνπνίεζε ζηαζεξώλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο DCL1 θαη ελαιιαγή αληηδξάζεσλ κε 

δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο HYL1 θαη SE  ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πξσηετλώλ απηώλ, ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ησλ pre-miRNA, θαζώο 

παξαηεξήζεθαλ κέρξη θαη 5 θνξέο απμεκέλα ηα επίπεδα ησλ pre –miRNA, θαηά ηελ 

παξνπζία ησλ παξαπάλσ ζπκπαξαγόλησλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο SE 

πξσηεΐλεο (Dong et al. 2008). Φαίλεηαη από ηα παξαπάλσ ε ζπκκεηνρή ηνπ SE ζηε 

δηαδηθαζία ηεο βηνγέλεζεο ησλ miRNA, ιακβάλνληαο ξόιν θαη ζηα δύν ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο ησλ pri-miRNAs θαη ησλ pre-miRNAs.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8. Απεηθολίδεηαη ε ζσκκεηοτή ηοσ SERRATE ζηο κολοπάηη βηοζύλζεζες 

miRNAs. Τα πξσηνγελή  (pri-mRNA) πέπηνληαη θαη δεκηνπξγνύλ ηα πξόδξκα (pre-miRNA) 

ζηνλ  ππξήλα.από ην ζύκπινθν DCL1/HYL1/SE. Με δεύηεξε επεμεξγαζία από ην ζύκπινθν 

δίλνπλ κηθξά δίθισλα κόξηα RNA 21-24nt (miRNA).  Αθνινπζεί κεζπιίσζε ηνπ 5’ άθξνπ από 

ηελ HEN θαη εμαγσγή ησλ κνξίσλ ζην θπηηαξόπιαζκα από ηελ HASTY. Η ιηγόηεξν ζηαζεξή 

αιπζίδα ελζσκαηώλεηαη ζην RISC.  

 

 

 Από επηπιένλ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο έρεη βξεζεί όηη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ 

SERRATE  ζηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ησλ ηληξνλίσλ. Αλαιπηηθόηεξα,  θαηά ηελ 

σξίκαλζε ησλ miRNA, ην 5’ άθξν ησλ pr-miRNA, θαιύπηεηαη από κία 7-κεζπιν-

γνπαλνζίλε (
7
ΜeG). Τν ζύκπινθν πνπ  είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία απηή 

είλαη ην cap-binding complex (CBC) θαη απνηειείηαη από 2 ππνκνλάδεο, CBP80 θαη 



22 
 

CBP20. Απώιεηα απηώλ ζε θπηά Arabidopsis παξνπζίαζε θαηλόηππν αληίζηνηρν κε 

απηόλ ησλ  se κεηαιιαγκάησλ. Βάζεη απηνύ, εηθάδεηαη όηη ην SERRATE θαη ηα θύξηα 

ζπζηαηηθά ηνπ ζπκπιόθνπ CBC, δξνπλ ζην ίδην κνλνπάηη. Σπλεπώο ην SERRATΕ,  

πηζαλά, εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ησλ ηληξνλίσλ  ησλ κεηαγξάθσλ 

θαη παξαγσγή ησλ ζσζηώλ πξσηετλώλ (splicing) (εηθ. 9)(Montgomery & Carrington 

2008). 

 

 
 

Δηθόλα 9.  Απεηθόληζε ζπλδηαζηηθώλ ξόισλ ηνπ SERRATE θαη ηνπ CBC θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ  pri-miRNA θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ηληξνλίσλ από ηα  pre-mRNA. Τν SE 

θαίλεηαη λα απνηειεί κέξνο ελόο κεγάινπ ζπκπιόθνπ  ή αθόκα κπνξεί λα αιιειεπηδξά κόλν 

παξνδηθά κε ηελ CPC. 
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1.8 Ο ηός Cucumber mosaic virus (CMV) 

 

 Ο ηόο Cucumber mosaic virus (CMV) έρεη ηε κεγαιύηεξε πνηθηιία μεληζηώλ 

θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθό θπηηθό παζνγόλν αιιά θαη θαηάιιειν κνληέιν γηα 

ζθνπνύο ηεο έξεπλαο (Palukaitis and García-Arenal 2003). Αλήθεη ζην γέλνο 

Cucumovirus ηεο νηθνγέλεηαο Bromoviridae θαη κεηαδίδεηαη είηε κεραληθά είηε κε 

αθίδεο. Δίλαη ζεηηθήο (+) πνιηθόηεηαο, κνλόθισλνο RNA ηόο θαη ην γέλσκά ηνπ 

απνηειείηαη από ηξία ηκήκαηα, ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή κόιπλζε ησλ θπηώλ (Palukaitis et al. 1992). Τν RNA 1 θσδηθνπνηεί 

γηα ηελ πξσηεΐλε 1a ε νπνία εκπιέθεηαη ζηνλ πνι/ζκό αιιά θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

ηνύ (Palukaitis et al. 1994). Τν RNA 2 ηνπ CMV θσδηθνπνηεί γηα ηελ πξσηεΐλε 2a 

πνπ απνηειεί θύξην ζπζηαηηθό γηα ηνλ πι/ζκό ηνπ ηνύ. Κσδηθνπνηεί αθόκα γηα ηελ 

θαςηδηαθή πξσηεΐλε, έλα γνλίδην απαξαίηεην γηα ηελ ζπζηεκαηηθή κεηαθίλεζε ηνπ 

ηνύ (3a) θαη έλαλ θαηαζηνιέα ηνπ κεραληζκνύ ηεο ζίγεζεο (2b), ηα νπνία όκσο δελ 

είλαη όια ελεξγά ζε θάζε πεξίπησζε κόιπλζεο κε ηνλ CMV  (Ji and Ding 2001). 

 

1.9 Ο ηός Potato Virus Y (PVY) 

  

 Ο PVY απνηειεί έλαλ νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηό ν νπνίνο κεηαδίδεηαη είηε 

κεραληθά είηε κε αθίδεο θαη πξνζβάιιεη δηάθνξα είδε θαιιηεξγεηώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηλ Σνιαλνεηδώλ  (Solanaceae) (Brunt et al., 1996). Τν γνληδίσκά ηνπ απνηειείηαη από 

(+) πνιηθόηεηαο κνλόθισλν RNA κήθνπο πεξίπνπ 10 kb.   Κσδηθνπνηεί γηα έλα 

κνλαδηθό πνιππεπηίδην ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε 9 πξντόληα έπεηηα από ηε δξάζε ηηθώλ 

πξσηεαζώλ (Dougherty & Carrington, 1988). Γίλνληαη δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο ησλ 

πξντόλησλ ηνπ ηνύ είηε κε βάζε ηνπο μεληζηέο από ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξίζηεθαλ, 

είηε από ηα ζπκπηώκαηα πνπ επηθέξνπλ. Τα θπξηόηεξα ζηειέρε πνπ έρνπλ 

απνκνλσζεί από ηελ παηάηα θαη ηνλ θαπλό είλαη ηα PVY
N
, PVY

O
 θαη PVY

C
 θαη 

πξνθαινύλ λέθξσζε ησλ αγγείσλ (PVY
N
), θνηιηδώζεηο θαη κσζατθό (PVY

O
) θαη 

ζηίγκαηα (PVY
C
). Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ θπηώλ κε γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί γηα ηελ 

θαςηδηαθή πξσηεΐλε (Coding Protein, CP), ηα πξνζηαηεύεη από έσο θαη 7νκάδεο ηώλ 

(Rene A.A. vander Vlugt and  Goldbach, 1993).  
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1.10 Το ηοεηδές Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) 

 

 Τν ηνεηδέο PSTVd αλήθεη ζην γέλνο Pospiviroid θαη ζηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα 

ησλ Pospiviroidae. Δίλαη κνλόθισλν, θπθιηθό κόξην RNA, κήθνπο 356-361nt  

(Owens 2007). Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ, όπσο θαη όισλ ησλ ηνεηδώλ, είλαη ην γεγνλόο όηη 

δελ θσδηθνπνηεί γηα θακία πξσηεΐλε, σζηόζν, θέξεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ πνι/ζκό ηνπ θαη ηε κεηαθίλεζή ηνπ κέζα ζην θπην-μεληζηή (Tabler and Tsagris 

2004). Φέξεη επίζεο ζήκα πνπ ην θαζνδεγεί ζηνλ ππξήλα όπνπ θαη αλαπαξάγεηαη. Ο 

πνι/ζκόο ηνπ μεθηλάεη από ηε κεηαγξαθή ηεο ζεηηθήο αιπζίδαο ζε αξλεηηθή, ε νπνία 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθώλ ώξηκσλ θπθιηθώλ 

RNAs. Γπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο έρεη ε ζεηηθή αιπζίδα θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ησλ πιαζκνδεζκάησλ (Ding et al. 1997), ελώ κεηαθίλεζε από όξγαλν ε όξγαλν 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ θινηώκαηνο (Zhu et al. 2001). Έρεη δεηρζεί όηη ην PSTVd 

απνηειεί ζηόρν ηνπ κεραληζκνύ PTGS  ζε κνιπζκέλα από απηό θπηά παξαηεξείηαη 

ζπζζώξεπζε si RNAs πνπ πξνέξρνληαη από ην ηνεηδέο ζην θπηηαξόπιαζκα (Itaya et 

al. 2001, Denti et al. 2004). Παξ’ όια απηά ην ηνεηδέο έρεη αλαπηύμεη κεραληζκνύο 

άκπλαο απέλαληη ζην PTGS ζηνπο νπνίνπο πηζαλώλ λα ζπκβάιιεη θαη ε δεπεξνηαγήο 

ηνπ δνκή (Kalantidis et al. 2007). Έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 2 ζηειέρε ηνπ ηνεηδνύο. Τν 

PSTVd KF 440-2 (Schno¨lzer et al., 1985) θαη ην PSTVd NT, ην νπνίν πξνήιζε από 

κία κόλν δηαθνξά ζηε ζέζε 259 θαη αληηθαηάζηαζε ηεο θπηνζίλεο (Cytosin, C) κε 

νπξαθίιε (Uracil, U) (Wasseneger et al. 1996) θαη είλαη θαηάιιεια γηα κνιύλζεηο 

θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Solanaceae.  
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2.1 Αποζηείπωζη και εκβλάζηηζη ζπόπων διαγονιδιακών θςηών    Nicotiana 

tabacum (Ν34/4) &Nicotiana benthamiana 

πιιέγνληαη ζπέξκαηα απφ  δηαγνληδηαθά θπηά θαη απνζηεηξψλνληαη γηα 

15min ζε δηάιπκα ελεξγνχ ρισξίνπ (10%). Αθνινπζνχλ 3 πιχζεηο κε απεζηαγκέλν 

λεξφ ππφ ζηείξεο ζπλζήθεο. Αθνινπζεί αζεπηηθή επίζηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ζε 

ηξηβιία Petri  πνπ πεξηέρνπλ ζηεξεφ ππφζηξσκα MS κε ην θαηάιιειν αληηβηνηηθφ 

επηινγήο θαη δηαηεξνχληαη ζην ζθνηάδη έσο φηνπ βιαζηήζνπλ (~3εκέξεο). ηε 

ζπλέρεηα, κεηαθέξνληαη ζε ζάιακν αλάπηπμεο ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ (ζεξκνθξαζία 

22°C, πγξαζία 40% θαη θσηνπεξίνδνο 8hrs θσο/ 16 ψξεο ζθνηάδη).  ην ζηάδην ησλ 4 

θχιισλ, φπνπ έρεη επηηεπρζεί ε επηινγή ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ θπηψλ, 

κεηαθπηεχνληαη ζε πιαζηηθά γιαζηξάθηα πνπ πεξηέρνπλ ρψκα & θαιχπηνληαη κε 

δηάθαλε δειαηίλε (δηαηήξεζε πγξαζίαο). Γηαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο απηέο γηα 15 

εκέξεο & ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζε γιαζηξάθηα πνπ πεξηέρνπλ κίγκα ρψκαηνο 

κε αλαινγία (3 κέξε humo: 1 κέξνο ηχξθε:1 πεξιίηε ζχζηαζε) θαη δηαηεξνχληαη ζηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο. (23 
ν
C / εκέξα θαη 19 

ν
C / λχρηα).  

2.2 Απομόνωζη γενωμικού DNA από θςηικό ιζηό με ηη μέθοδο CTAB 

Σα θπηά πξηλ ηνλ νπνηνδήπνηε ρεηξηζκφ κέλνπλ 2 κέξεο ζην ζθνηάδη γηα ηελ 

απνθπγή ζπγθέληξσζεο πνιπζαθραξηηψλ. Μηθξή πνζφηεηα λεαξνχ θπιιηθνχ ηζηνχ 

(0.5-0.75 gr) ιεηνηξηβείηαη κε πγξφ άδσην θαη κεηαθέξεηαη ζε falcon (50ml), φπνπ 

πξνζηίζεηαη DNA Extraction Buffer ζε αλαινγία 1:4. Σα κίγκαηα επσάδνληαη γηα 

20min ζηνπο 65
ν
 C, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη  έληνλε αλάκημε κε vortex αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μεηά ην πέξαο ηεο επψαζεο πξνζηίζεηαη ίζνο φγθνο δηαιχκαηνο 

ρισξνθφξκηνπ: ηζνακπιηθήο αιθνφιεο(24:1) θαη αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί έληνλε 

αλάκημε κε vortex, αθνινπζεί  θπγνθέληξηζε (10.000 rpm / 60 min / 4
ν
 C). 

Μεηαθέξεηαη ην  ππεξθείκελν ζε λέν falcon θαη πξνζηίζεηαη 1/10 ηνπ φγθνπ 

CH3COONa 3M, pH 5.4 θαη 2 φγθνη παγσκέλεο ηζνπξνπαλφιεο. Αθνινπζεί ήπηα 

αλάδεπζε θαη  θπγνθέληξεζε (10.000 rpm / 60 min / 4 
ν
C). ηε ζπλέρεηα, αθαηξείηαη 

ην ππεξθείκελν θαη ην ίδεκα μεπιέλεηαη, 2 θνξέο, κε 70% v/v παγσκέλε αηζαλφιε κε 

θπγνθέληξηζε (10.000 rpm / 60 min / 4
ν
 C).  Σέινο, αθαηξείηαη ην ππεξθείκελν θαη 

αθνχ ζηεγλψζεη  ην ίδεκα, επαλαδηαιχεηαη κε 50κl ddH2O. Έπεηηα πξνζηίζεηαη ίζνο 

φγθνο κείγκαηνο νπδέηεξεο θαηλφιεο/ ρισξνθνξκίνπ θαη έπεηηα απφ θπγνθέληξεζε 
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(12.500 rpm / 10 min / 4
ν
 C) θαη επηινγή ηνπ ππεξθεηκέλνπ, ην DNA θαηαθξεκλίδεηαη 

κε 1/10 φγθν νμηθνχ λαηξίνπ 3 Μ pH=5,2, & 0,7 φγθνπο ηζνπξνπαλφιεο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη  επψαζε 20 ιεπηψλ ζηνπο -20
 ν

 C θαη θπγνθέληξεζε (12.500 rpm / 

15 min / 4
ν
 C). Αθνινπζεί μέπιπκα ησλ αιάησλ κε αηζαλφιε (70% v/v) θαη ην DNA 

αθνχ θπγνθεληξεζεί (12.500 rpm / 7 min / 4
ν
 C) θαη ζηεγλψζεη επαλαδηαιχεηαη γηα 

πνιιέο ψξεο (overnight) ζηνπο 4
ν
 C ζε 200 κl ddH2O.  

2.3 Απνκφλσζε RNA απφ θπηηθφ ηζηφ κε Trizol 

Φξέζθν θπηηθφ πιηθφ ιεηνηξηβείηαη παξνπζία πγξνχ αδψηνπ. Πξνζηίζεηαη 

TRIzol ζε αλαινγία 10:1 (TRIzol:ηζηφο) θαη αθνινπζεί αλάδεπζε γηα 15 sec. Σν 

κείγκα επσάδεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 5 min θαη αθνινπζεί θπγνθέληξεζε 

(11.400 rpm/10 min/4
 o

C). Πξνζηίζεληαη 0.2 φγθνη ρισξνθνξκίνπ ζην ππεξθείκελν 

θαη επσάδνληαη ζε ζεξκνθξαζά δσκαηίνπ γηα 5-15 min. Έπεηαη θπγνθέληξεζε 

(11.400 rpm/10 min/4
 o

C). Γίλεηαη θαηαθξήκληζε κε πξνζζήθε 0.25 φγθσλ 

ηζνπξνπαλφιεο θαη 0,25 φγθσλ δηαιχκαηνο αιάησλ (1.2 Μ NaCl θαη 0.8 Μ sodium 

citrate) κε επψαζε ηνπ κείγκαηνο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη θπγνθέληξεζε  

(11.400 rpm/8 min/4 
o
C). Αθνινπζεί πιχζε ησλ αιάησλ κε αηζαλφιε (75% v/v), 

ζηέγλσκα ηνπ ηδήκαηνο θαη επαλαδηάιπζε ζε 50 κl ddH2O. 

2.4 Απομόνωζη RNA από θςηικό ιζηό με TEMS 

Φξέζθν θπηηθφ πιηθφ ιεηνηξηβείηαη παξνπζία πγξνχ αδψηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζηίζεηαη TEMS δηάιπκα 1Υ ζε αλαινγία 1:7 θαη πνζφηεηα θαηλφιεο 

εμηζζνξνπεκέλεο κε TEMS ζε αλαινγία 1:5 θαη πξαγκαηνπνηείηαη έληνλε αλάκεημε 

κε vortex. Αθνινπζεί θπγνθέληξηζε γηα 5-15min ζηνπο 4
ν
 C ζε κέγηζηεο ζηξνθέο. Σν 

ππξθείκελν κεηαθέξεηαη ζε λέν eppendorf θαη πξνζηίζεηαη θαηλφιε ζε αλαινγία 1:5. 

Αθνχ, ηα κίγκαηα αλακηρζνχλ έληνλα, θπγνθεληξνχληαη φπσο παξαπάλσ. Σν  

ππεξθείκελν κεηαθέξεηαη ζε λέν eppendorf θαη πξνζηίζεηαη ίζνο φγθνπ 

ρισξνθφξκην: ηζνακπιηθή αιθνφιε (24:1). Έπεηηα απφ έληνλε αλάκημε, 

πξαγκαηνπνηείηαη θπγνθέληξηζε ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Αθνινχζσο, κεηαθέξεηαη ην 

ππεξθείκελν ζε λέν eppendorf θαη πξνζηίζεληαη 2-2.5 φγθνη παγσκέλεο αηζαλφιεο 

100% θαη 1/10 ηνπ φγθνπ CH3COONa 3M) (γηα θαηαθξίκληζε RNA). Σα κίγκαηα 

αλακηγλχνληαη έληνλα κε vortex θαη αθνχ παξακείλνπλ ζηνπο – 20
ν
 C γηα 1-2hrs ή 



28 
 

o/n, θπγνθεληξνχληαη γηα 30min ζηνπο 4
ν
 C  ζε κέγηζηεο ζηξνθέο. Σέινο, αθνχ 

απνκαθξπλζεί ην ππεξθείκελν, μεπιέλεηαη ην ίδεκα κε 70% παγσκέλε αηζαλφιε θαη 

ρσξίο vortex θπγνθεληξνχληαη ηα κίγκαηα γηα 10 min ζηνπο 4
ν
 C ζε κέγηζηεο ζηξνθέο 

Αθνχ απνκαθξπλζεί ην ππεξθείκελν, αθήλνληαη ηα ηδήκαηα λα ζηεγλψζνπλ 

(speedvac γηα 10 min  ή ζηνπο 65
ν
 C κέρξη λα εμαηκηζηεί ηειείσο ε αηζαλφιε) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, επαλαδηαιχνληαη ζε 50κl ddH20. 

2.5 Ανάλςζη καηά Northern (ολικό RNA) 

Η αλάιπζε θαηά Northern έγηλε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ Sambrook et al. 

(1989). H θαηάιιειε γηα ηελ θάζε πεξίζηαζε πνζφηεηα νιηθνχ RNA αλαιχεηαη ζε 

απνδηαηαθηηθφ πήθησκα αγαξφδεο, ην νπνίν πεξηέρεη 1x MOPS, 1% formaldehyde 

θαη 7 κg βξσκηνχρν αηζίδην γηα θάζε 100 ml πεθηψκαηνο. Η ειεθηξνθφξεζε δηαξθεί 

πεξίπνπ 2-3 hrs, ζηα ~100V, κέζα ζε δηάιπκα 1x MOPS.  Μεηά ην πέξαο ηεο 

ειεθηξνθφξεζεο ηα δείγκαηα θσηνγξαθίδνληαη κε ράξαθα ζην UV. 

ηε ζπλέρεηα, ε πεθηή ηνπνζεηείηαη ζε δηάιπκα 10x SSC θαη αλαδεχεηαη γηα 

10-15 min. Αθνινπζεί ηνπνζέηεζή ηεο ζε ζπζθεπή ε νπνία  δεκηνπξγεί γέθπξα 

(capillary transfer) απφ ραξηί Whatman θαη είλαη θαηάιιειε γηα ηξηρνεηδή κεηαθνξά 

ησλ κνξίσλ RNA ζε λάηινλ κεκβξάλε (Nytran-N). Η πεθηή ηνπνζεηείηαη αλάπνδα 

ζηε γέθπξα κεηαθνξάο θαη απφ πάλσ ηεο δηαδνρηθά κηα κεκβξάλε πβξηδνπνίεζεο θαη 

3 απνξξνθεηηθά ραξηηά Whatman, κε πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία 

θελψλ, δηαβξεγκέλα κε 2x SSC. Σέινο πξνζηίζεληαη ραξηνπεηζέηεο θαη θάπνην 

επηπξφζζεην βάξνο γηα ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηξηρνεηδή κεηαθνξά 

ηνπ RNA. Η δηαδηθαζία κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη γηα 16-20 hrs θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε  δηάιπκα 10x SSC.  

Μεηά ηε κεηαθνξά ησλ κνξίσλ RNA, ε εηδηθή κεκβξάλε απνκαθξχλεηαη απφ 

ηελ πεθηή, πιέλεηαη κε 2x SSC γηα απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο αγαξφδεο θαη 

ηνπνζεηείηαη ζε απνξξνθεηηθφ ραξηί ζηνλ απαγσγφ γηα λα ζηεγλψζεη. Γηα ηελ 

κνληκνπνίεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ RNA πάλσ ζηελ κεκβξάλε (RNA cross-linking), 

ηνπνζεηείηαη ζε ζπζθεπή κε UV αθηηλνβνιία (Stratalinker, Stratagene, USA) 

ζπλνιηθήο ελέξγεηαο 1200 κJ cm
-2 

. Σέινο ην πήθησκα βάθεηαη κε βξσκηνχρν αηζίδην 

θαη θσηνγξαθίδεηαη θάησ απφ αθηηλνβνιία ελψ ε κεκβξάλε βάθεηαη κε ηε ρξσζηηθή 

methylene blue, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε απφδνζε ηεο κεηαθνξάο. 
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2.6  Αποηύπωμα καηά Southern 

 

Η θαηάιιειε πνζφηεηα  γελσκηθνχ DNA (15κg) απφ Nicotiana benthamiana 

πέπηεηαη κε έλδπκα επηινγήο ζε ηειηθφ φγθν 150 κl έηζη ψζηε λα αξαηψλνληαη νη 

αθαζαξζίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πέςε. Σα DNA δείγκαηα δηαρσξίδνληαη ζε πεθηή 

αγαξφδεο (12 hrs, 23 Volts), ε νπνία κεηά ην πέξαο ηεο ειεθηξνθφξεζεο 

θσηνγξαθίδεηαη κε ράξαθα ζην UV. ηε ζπλέρεηα, ε πεθηή ππφθεηηαη ζηνπο 

παξαθάησ ρεηξηζκνχο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηξηρνεηδήο κεηαθνξά ησλ κνξίσλ 

DNA ζηε κεκβξάλε. Αξρηθά, ηνπνζεηείηαη ζε δηάιπκα 0,25 Ν HCl  θαη αλαδεχεηαη 

γηα 10 min. Έπεηηα, ηνπνζεηείηαη ζε δηάιπκα 1,5 Μ NaCl θαη 0,5 Ν ΝαΟΗ γηα 20 min 

ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη 2 θνξέο. Αθνινχζσο  γίλεηαη 

ξχζκηζε ηνπ pH κε ηνπνζέηεζε ηεο πεθηήο ζε δηάιπκα 1 Μ Tris pH 7,4 θαη 1,5 M 

NaCl γηα 20 min ππφ αλάδεπζε. Πξνζηίζεηαη θξέζθν δηάιπκα απφ ην παξαπάλσ θαη 

ε πεθηή αλαδεχεηαη γηα  20 min επηπιένλ.  ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηείηαη ζε δηάιπκα 

10x SSC γηα 10 min θαη αθνινπζεί ηνπνζέηεζε ηεο ζε θαηάιιειε ζπζθεπή γηα 

ηξηρνεηδή κεηαθνξά (capillary transfer) ησλ κνξίσλ DNA ζε λάυινλ κεκβξάλε 

(Nytran-N). To πήθησκα ηνπνζεηείηαη αλάπνδα ζηελ γέθπξα κεηαθνξάο θαη 

δηαδνρηθά ηνπνζεηνχληαη πάλσ ηνπ δηαβξερφκελα κε SSC 2x θαη πξνζέρνληαο λα κελ 

δεκηνπξγεζνχλ θπζζαιίδεο ε κεκβξάλε κεηαθνξάο θαη 3 απνξξνθεηηθά ραξηηά 

Watman. Πξνζηίζεληαη ραξηνπεηζέηεο θαη θάπνην βάξνο γηα δεκηνπξγία  θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο ηξηρνεηδνχο κεηαθνξάο κέζα ζε δηάιπκα 10x SSC. Η δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ~24 ψξεο. Όηαλ νινθιεξσζεί, ε κεκβξάλε πιέλεηαη 

ζε δηάιπκα 2x SSC γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα ππνιείκκαηα αγαξφδεο θαη 

ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε απνξξνθεηηθφ ραξηί ζηνλ απαγσγφ γηα λα ζηεγλψζεη. Μεηά 

ππφθεηηαη ζηελ επίδξαζε UV αθηηλνβνιίαο ελέξγεηαο 600 κJoules γηα λα 

κνληκνπνηεζνχλ ηα κεηαθεξφκελα κφξηα DNA επάλσ ζηε κεκβξάλε. Δπίζεο, κεηά ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ην πήθησκα βάθεηαη κε βξσκηνχρν εζίδην ελψ ε 

κεκβξάλε βάθεηαη κε ηε ρξσζηηθή methylene blue θαη θσηνγξαθίδνληαη ππφ ή ρσξίο 

UV αθηηλνβνιία αληίζηνηρα πξνθεηκέλνπ  λα εθηηκεζεί ε απφδνζε ηεο κεηαθνξάο.  
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2.7 Δημιοςπγία παδιενεπγού ανισνεςηή – Υβπιδοποίηζη μεμβπανών 

 

Ωο κήηξα ξαδηνζήκαλζεο ρξεζηκνπνηείηαη DNA (75 - 100ng, δηαιπκέλν ζε 

απεζηαγκέλν λεξφ) ην νπνίν  απνδηαηάζζεηαη κε βξαζκφ θαη ηνπνζεηείηαη άκεζα 

ζηνλ πάγν. Πξνζηίζεληαη TTP 0.5 M (1 κl), GTP 0.5 M (1 κl), δηάιπκα πνιπκεξάζεο 

Klenow 2.5x (20 κl), ηπραίνη εθθηλεηέο (1 κl), πνιπκεξάζε Klenow (3 κl), 

ξαδηελεξγφ ATP (2,5 κl) θαη ξαδηελεξγφ CTP (2,5 κl). Ο ηειηθφο φγθνο ησλ 50 κl 

επσάδεηε ζηνπο 37
ν
C γηα 50-60 min. ηε ζπλέρεηα δηαρσξίδεηαη ν ξαδηελεξγφο 

αληρλεπηήο απφ ηα κε πνιπκεξηζκέλα ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα κε ζηήιε Αmersham 

(MicroSpin™ G-25), ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αθνινπζεί 

βξαζκφο ηνπ δηαιχκαηνο πνπ πεξηέρεη ηνλ αληρλεπηή, κε ζθνπφ ηελ απνδηάηαμή ηνπ 

θαη άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ ζην πάγν.  

Αθνινχζσο, ε κεκβξάλε πβξηδνπνίεζεο εμηζνξξνπείηαη ζε δηάιπκα αιάησλ 2x 

SSC θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζε γπάιηλν θχιηλδξν πνπ πεξηέρεη δηάιπκα 

πξνυβξηδνπνίεζεο (5ml 20x SSC, 200κl δηαιχκαηνο 50Υ Denhart’s, 0,5ml 20% SDS, 

250κl 10mg/ml tRNA) ηειηθνχ φγθνπ 10 ml θαη επσάδεηαη ζηελ θαηάιιεια 

ζεξκνθξαζία (55-65
ν
 C), ππφ ήπηα θαη ζπλερή αλάδεπζε γηα ηνπιάρηζηνλ 1hr. Σέινο, 

πξνζηίζεηαη ν ξαδηελεξγφο αληρλεπηήο θαη ε πβξηδνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

16hrs ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Μεηά ηηο 16 ψξεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηα εμήο 

πιπζίκαηα ησλ κεκβξαλψλ: 2 θνξέο πιχζηκν κε 2x SSC, 0,3% SDS γηα 30min θαη 

20min θαη 1x SSC, 0,3% SDS γηα 10 ιεπηά ζηελ ζεξκνθξαζία πβξηδνπνίεζεο. ηε 

ζπλέρεηα ε κεκβξάλε αθήλεηαη γηα έθζεζε ζε Kodak X-Ray Film γηα φζν ρξφλν 

ρξεηαζηεί, αλάινγα κε ην ξαδηελεξγφ ζήκα ηεο κεκβξάλεο κεηά ηελ πβξηδνπνίεζε.  

 

Primer name Primer sequence Amplicon size 

GFP F GTTGTCCCAATTCTTGTT 669 bp 

GFP R CATGCCATGTGTAATCC 

5’-CP F(CMV) GGATGCTTCTCCGCGAG 850 bp 

3’-CP R(CMV) GTCCATCCAGCTTACGGC 

PVY 9100 F AAAGGAACCATATATGCCACGATAT 605 bp 

PVY 9100 R GACTGTAAACTTCAATCAGGAGAC 

 

 

WEID PSTVd F ATCCCCGGGGAAACCTGGAGCGA 350 bp 

WEID PSTVd R CCCTGAAGCGCTCCTCCGAG 

Πίανακαρ 1. Εκκινηηές ποσ τρηζιμοποιήθηκαν για ηην απομόνωζη ηων ανιτνεσηών ζηις 

αναλύζεις καηά Northern. 
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2.8 PCR ππαγμαηικού σπόνος (REAL TIME PCR) 

 

Η Real Time PCR είλαη κία λέα πνζνηηθή ή κε, κέζνδνο (ηνπ Michael W. 

Pfaffl) πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηπέδσλ ηεο έθθξαζεο 

ησλ miRNA ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αιιά αθφκα θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αληηγξάθσλ ησλ δηαγνληδίσλ. Σα πιενλεθηήκαηά ηεο έλαληη ησλ θιαζζηθψλ 

ηερληθψλ, Southern θαη Northern,  ζηεξίδνληαη ζηε κηθξή πνζφηεηα γελεηηθνχ πιηθνχ 

πνπ απαηηεί, ην κηθξφηεξν ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο αλάιπζεο δηαγνληδηαθψλ θπηψλ, 

αιιά θπξίσο ζηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ, εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο επαηζζεζίαο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη.  

Σν βαζηθφ εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ρξσζηηθή SYBR 

GREEN (S/G). Η ρξσζηηθή απηή, έρεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνζδέλεηαη ζε δίθισλα κφξηα, 

ελψ ε πνξεία ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο είλαη 

αλάινγε ηνπ πνζνζηνχ ηεο δεζκεπκέλεο ρξσζηηθήο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή (θχθιν 

αληίδξαζεο PCR).   

 

 

Παξάιιεια, εθηφο απφ ην ππφ κειέηε γνλίδην, SERRATE, κειεηψληαη θαη ηα 

επίπεδα γνληδίσλ αλαθνξάο, ηα νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ήηαλ ην γνλίδην ηεο 

UBIQUITIN 3, (UBI 3) θαη ηνπ ELONGATION FACTOR 1, (EFI 1). Η εμαγσγή ησλ 

ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ηνπο κε κία θακπχιε 

γλσζηψλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ ηέινο, ε 

θαλνληθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηα επίπεδα ηνπ θπηνχ αγξίνπ 

ηχπνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο αξλεηηθφο κάξηπξαο.   

Εικόνα 8. Αρτές ανίτνεσζης, PCR 

προϊόνηων ζηη Real Time PRC, με SYBR G 
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Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη εμαγσγή RNA  κε Trizol ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

ππφθεηηαη ζε αληίδξαζε κε DNase (ROCHE) πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ ηπρφλ 

ππνιείκκαηα DNA θαη ηέινο θαζαξίδεηαη κε θαηλφιε : ρισξνθφξκην. Αθνινχζσο, 

πξαγκαηνπνηείηαη αληίδξαζε αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα αληίδξαζε 

PCR πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη πεξηεθηηθφηεηεο θαη 

ησλ αληηδξψλησλ, βάζε ησλ ελδχκσλ θαη ησλ ππθλψλ δηαιπκάησλ θαζψο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  παξνχζα κειέηε: 

 

 
Final Concentration Conditions 

RNA template 1κg 70
o
 C for 10 min 

Oligo dT 50κM 42
o
 C for 1hr 

dNTPs 100nM 85 
o
 C  for 5 min 

10xbuffer 1x 37 
o
 C  for 20 min 

Super RT 0,2u/κl 4
o
 C forever 

RNAsin 0,5u/κl END 

ddH20 Μέρξη 20κl 
 

RNAse H 0,1u/κl 
 

Πίνακαρ 2. Σσνθήκες ανηίδραζης ανηίζηροθης μεηαγραθής. 

 

Κάζε έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο αληίδξαζεο πξνζζέηνληαη ζε ζσιήλα 

ρσξεηηθφηεηαο 0.5ml θαηάιιειν γηα αληηδξάζεηο PCR πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ 

πάγν. ηε ζπλέρεηα αλακεηγλχνληαη θαιά, θπγνθεληξνχληαη γηα ιίγν ψζηε λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηελ άθξε ηνπ ζσιήλα θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ θεθαιή ηεο 

ζπζθεπήο MJ Research PT200 πνπ έρεη ήδε πξνγξακκαηηζηεί κε ην θαηάιιειν 

πξφγξακκα.   

ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ PCR πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά κε – δηαθαλή ζσιελάθηα εμαηηίαο ηεο θσηνεπαίζζεηεο 

ρξσζηηθήο, tip κε θίιηξν θαη ηεξνχληαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξεο θαη ζηείξεο 

ζπλζήθεο. Η ηειηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ αληηδξψλησλ θαζψο θαη ην πξφγξακκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίνακαρ 3. Σσνθήκες ανηίδραζης PCR πραγμαηικού τρόνοσ. 

Οη ίδηεο αληηδξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 3  δηαθνξεηηθά δεχγε εθθηλεηψλ, 

κε ηελ αληίζηνηρε ζε θάζε πεξίπησζε θακπχιε αλαθνξάο, γηα ηηο νπνίεο σο  κήηξα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιαζκίδηα πνπ πεξηείραλ ηελ επηζπκεηή αιιεινπρία.    

Primer name Primer sequence Amplicon size 

RT.SE.hp F GACAACCCGAAATCTGGGGA 174bp 

RT.SE.hp R CCCAAGAGGACCAGCACC 

LeUBI3-for GCCGACTACAACATCCAGAAGG 143bp 

LeUBI3-rev TGCAACACAGCGAGCTTAACC 

LeEF1-for GATTGGTGGTATTGGAACTGTC 130bp 

LeEF1-rev AGCTTCGTGGTGCATCTC 

Πίνακαρ 4. Εκκινηηές ποσ τρηζιμοποιήθηκαν για ηην ανάλσζη ηων επιπέδων έκθραζης ηοσ 

SERRATE ζε διαγονιδιακά θσηά ποσ ηο καηαζηέλλοσν. 

 Final 

Concentration 

Conditions 

template 250ng 94
o

 C for 5min 

10x buffer 1x 94
o

 C for 30sec 

MgCl2 12,5mM 58
o

 C for 30sec 

dNTPs 200κM 72
o

 C for 30sec 

F: 200nM 80
o

 C for 1sec 

R: 200nM Read plate 

S/G 1X 83
o

 C for 1sec 

Taq 0,05u/κl Read plate 

ddH2O Up to 20κl 87
o

 C for 1sec 

  Read plate 

  Go to step 2 for  36 cycles 

  72
o

 C for 5 min 

  Melting curve from 72
o

 C to 95
o

 C 
Read plate every 0.5

 o

 C,  hold 1sec   15
o

 C for 20 min 

  END 
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2.9 Αγπο-εμποηιζμόρ (Agro-infiltration) 

Ο αγξν-εκπνηηζκφο είλαη κία κέζνδνο πνπ πξνθαιεί ηνλ παξνδηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, εηζάγνληαο κέζα ζην θπηφ ην γνλίδην ηεο επηινγήο καο. Οινλχθηηεο 

Αγξνβαθηεξηαθέο θαιιηέξγεηεο πξνεηoηκάδνληαη, Agrobacterium tumefaciens ηνπ 

ζηειέρνπο C58C1, πνπ είραλ κεηαζρεκαηηζηεί κε πιαζκηδηαθέο θαηαζθεπέο πνπ 

πεξηέρεη ην NB ζηέιερνο ηνπ PSTVd. Σα θχηηαξα θαηαθξεκλίζηεθαλ ζηηο 2.700 rpm, 

γηα 10 ιεπηά,  ζηνπο 4
o
C. Σν ππεξθείκελν απνκαθξχλζεθε θαη ε πειιέηα 

επαλαδηαιχζεθε ζε ίζν φγθν ΜΜΑ  θαη επσάζηεθαλ γηα 1 hr ζηνπο 28
ν
C.  ηε 

ζπλέρεηα θαηαθξηκλήζηηθαλ ηα θχηηαξα ζηηο 2.700 rpm, γηα 10 ιεπηά, ζηνπο  4
o
C. Η 

πειιέηα επαλαδηαιχζεθε ζε κηζφ φγθν 10 mM MgCl2 , θαη ε ίδηα δηαδηθαζία 

(θαηαθξήκληζεο- επαλαδηάιπζεο) επαλαιήθζεθε γηα άιιεο 2 θνξέο. Σν ηειηθφ 

δηάιπκα αξαηψζεθε κε 10 mM MgCl2  έσο φηνπ απνθηήζεη νπηηθή απνξξφθεζε ζηα 

600 nm O.D600= 0.2. Σν δηάιπκα απηφ εκπνηίζηεθε ζηα θχιια θπηψλ Nicotiana 

tabacum γηα ηελ επίηεπμε παξνδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 8-10 θπηά απφ θάζε δηαθνξεηηθή δηαγνληδηαθή ζεηξά θαη 5 θπηά 

αγξίνπ ηχπνπ. Αθνινχζεζε θαηλνηππηθή παξαηήξεζε ησλ θπηψλ θαη ζπιινγή ησλ 

λεαξφηεξσλ θχιισλ ζε δηαζηήκαηα 21, 31 θαη 41 εκεξψλ κεηά ηε κφιπλζε.  

 

2.10 Μεηαζσημαηιζμόρ θςλλικών δίζκων μέζω Αγποβακηηπίος – Καηαζκεςή 

διαγονιδιακών θςηών Ν. tabacum 

 

 Η δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, απνηειεί 

πξνζαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ησλ Horsch et al, (1985). Τγξή θαιιηέξγεηα LB πνπ 

θέξεη ηα απαξαίηεηα αληηβηνηηθά (kanamycin, rifambycin) κνιχλεηαη κε ζεηξά 

αγξνβαθηεξίνπ (C58C1) πνπ θέξεη ην πιαζκίδην dNB PSTVD θαη ιακβάλεη ρψξα 

επψαζε ζηνπο 28
o
C ππφ αλάδεπζε γηα 36-48 hrs. Η θαιιηέξγεηα θπγνθεληξείηαη θαη 

ηα αγξνβαθηήξηα επαλαδηαιχνληαη ζε δηάιπκα MS (Murashige and Skoog κέζν) 

(Murashige and Skoog, 1962) ηειηθνχ φγθνπ 20 ml. 

Νεαξά θχιια απφ Ν. tabacum απνθφπηνληαη απφ ην κίζρν θαη απνζηεηξψλνληαη 

ζε δηάιπκα 10% ελεξγνχ ρισξίνπ θαη 0.1% Tween γηα 10 min. Αθνινπζνχλ 3 

πιπζίκαηα κε απνζηεηξσκέλν λεξφ ζε ζηείξεο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα, απνθφπηνληαη 
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δίζθνη απφ ηα θχιια δηακέηξνπ ~5mm θαη δηαηεξνχληαη ζε δηάιπκα MS. Γηα θάζε 

κεηαζρεκαηηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη 50-100 θπιιηθνί δίζθνη. Οη δίζθνη κεηαθέξνληαη 

ζην δηάιπκα επαλαηψξεζεο ησλ αγξνβαθηεξίσλ θαη επσάδνληαη γηα 20 min ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κε ηαθηηθή ήπηα αλάδεπζε. Αθνινπζεί πιχζηκν ησλ δίζθσλ 

ζε δηάιπκα MS. Οη δίζθνη κεηαθέξνληαη ζε ζηεξεφ ππφζηξσκα MS πνπ δελ πεξηέρεη 

αληηβηνηηθά – ε πάλσ πιεπξά ηνπ θπιιηθνχ δίζθνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

ππφζηξσκα - θαη δηαηεξνχληαη ζε ζάιακν αλάπηπμεο ζηνπο 24 
ν
C. Μεηά απφ 48 ψξεο 

νη δίζθνη μεπιέλνληαη απφ ηα αγξνβαθηήξηα ζε πδαηηθφ δηάιπκα αληηβηνηηθνχ 

ζεθνηαμίκεο (ηειηθή ζπγθέληξσζε 250 κg/ml), πνπ αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ αγξνβαθηεξίσλ. Έπεηηα, κεηαθέξνληαη ζε ζηεξεφ ππφζηξσκα MS 

πνπ πεξηέρεη νξκφλεο, 1.6 βελδπι-ακηλνπνπξίλε (BAP) 0.8 mg/ml θαη λαθηηι-νμηθφ 

νμχ (ΝΑΑ)  0,1 mg/ml θαη ηα θαηάιιεια αληηβηνηηθά. Οη νξκφλεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπγθεληξψζεηο έρνπλ ειεγρζεί θαη  επλννχλ ηελ θαιινγέλεζε θαη ηελ επηκήθπλζε 

ηνπ βιαζηνχ, ελψ ηα αληηβηνηηθά πεξηιακβάλνπλ ηε ζεθνηαμίκε θαη ην αληηβηνηηθφ 

επηινγήο ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ αλαγελλεκέλσλ θπηηάξσλ– ζε απηή ηελ 

θαλακπθίλε (ηειηθή ζπγθέληξσζε 100 κg/κl).  

Σηο επφκελεο εκέξεο, πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή αιιαγή ηνπ ζηέξενπ ζξεπηηθνχ 

κέζνπ (~3 – 4 κέξεο), ελψ κεηά ην πέξαο θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (2-3 

εβδνκάδεο) παξαηεξνχληαη αδηαθνξνπνίεηνη θάιινη, νη νπνίνη απνθφπηνληαη θαη 

κεηαθέξνληαη ζε δνρεία ηζηνθαιιηέξγεηαο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. Σα λεαξά 

θπηάξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ηνπνζεηνχληαη ζε δνρείν κε ππφζηξσκα κε αληηβηνηηθά, 

ρσξίο νξκφλεο φπνπ επλνείηαη ε ξηδνγέλεζε. Σέινο, ηα θπηά κεηαθπηεχνληαη ζε 

ηχξθε θαη κεηαθέξνληαη ζην ζεξκνθήπην ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. 

2.11 Μησανική μόλςνζη θςηών N.tabacum με μολύζμαηα  

 

 Η κεραληθή  κφιπλζε απνηειεί ηνλ πην ζίγνπξν ηξφπν κφιπλζεο ησλ θπηψλ 

απφ ηνχο, θαζψο πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε εθαξκνγή ηηθνχ κνιχζκαηνο πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ησλ θχιισλ ησλ θπηψλ. Μέξνο κνιχζκαηνο απφ ηνπο ππφ κειέηε ηνχο, 

νκνγελνπνηήζεθε παξνπζία δηαιχκαηνο  50mM NaPO4  buffer, pH 6,8 (1: 4, 

κφιπζκα: δηάιπκα) θαη δηαηεξήζεθε ζε πάγν έσο φηνπ εθαξκνζηεί ζηα θπηά. Πξηλ 

απφ ηελ κφιπλζε, πξνζηέζεθε ζηελ επηθάλεηα ησλ θχιισλ ζθφλε ππξηηηνχρνπ 

θαξβηδίνπν (carborundum , silicηum carbide(SiC))carborundum) θαη ζηε ζπλέρεηα 
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έγηλε επάιεηςε (κε ην ρέξη) κηθξήο πνζφηεηαο ηνχ (50κl γηα θάζε θχιιν). Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαγνληδηαθά θαη κε θπηά 

N.tabacum ειηθίαο 2 κελψλ (> απφ ην ζηάδην ησλ 4 θχιισλ) ηα νπνία αθνχ 

αλαπηχρζεθαλ ζε ζάιακν κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, κεηαθέξζεθαλ ζην 

ζεξκνθήπην, φπνπ επηθξαηνχλ επίζεο ζηαζεξέο ζπλζήθεο. Απφ θάζε δηαθνξεηηθή 

δηαγνληδηαθή ζεηξά κνιχλζεθαλ 5 θπηά, ελψ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηά απφ φιεο ηηο ζεηξέο , κνιπζκέλα κε θαζαξφ δηάιπκα   

NaPO4  50mM, pH 6,8. Αθνινχζεζε θαηλνηππηθή παξαηήξεζε ησλ θπηψλ θαη 

ζπιινγή ηνπ λεαξφηεξνπ θχιινπ ησλ θπηψλ,  ζε δηαζηήκαηα ίζα κε 9, 15, 21 θαη 28 

εκέξεο κεηά ηε κφιπλζε γηα αλάιπζε θαηά Northern. 

2.12 Πλαζμιδιακέρ καηαζκεςέρ 

 

ηα πιαίζηα  ησλ πεηξακάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο πιαζκηδηαθέο θαηαζθεπέο, απφ ηηο νπνίεο, νη δχν ππεξεθθξάδνπλ 

ην SERRTAE γνλίδην, ελψ ε ηειεπηαία ην θαηαζηέιιεη. πγθεθξηκέλα, νη 

πιαζκηδηαθέο θαηαζθεπέο ππεξέθθξαζεο δηαηέζεθαλ ζηνλ θνξέα pCR8/ GW/TOPO 

απφ ην εξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Γελεηηθήο ησλ Φπηψλ,ηνπ θ Σζηάληε Μ. 

(Παλεπηζηήκην Ομθφξδεο, Σκήκα Φπηηθψλ Δπηζηεκψλ) θαη αθφινπζα ζην 

εξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο Φπηψλ ηνπ θ Καιαληίδε Κ, (Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

Σκήκα Βηνινγίαο) θισλνπνηήζεθε ζηνπο θνξείο ππεξέθθξαζεο PMDC32 θαη 

PMD45 κε ή ρσξίο ηε ζχληεμε κε ηελ πξάζηλε θζνξίδνπζα πξσηεΐλε GFP, 

αληίζηνηρα κε ηειηθφ ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ θπηψλ N.benthamiana.  

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θαηαζηνιήο ηνπ SERRATE, 

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηνρή ηνπ νκφινγνπ απφ ηελ ηνκάηα, Solanum lycopersicon , 

(SGN-E1275633), ε νπνία παξνπζηάδεη 93% νκνινγία ζε λνπθιενηηδηθφ επίπεδν κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ηνπ SERRATE ζηνλ θαπλφ, N.tabacum.  Αξρηθά, γηα ηελ 

θισλνπνίεζε ηνπ SERRATE απφ ηελ ηνκάηα, πξαγκαηνπνηήζεθε αληίζηξνθε 

κεηαγξαθή (RT-PCR) (Invitrogen, Carlsbad, California) γηα ηελ απνθπγή ηληξνλίσλ 

θαη ςεπδνγνληδίσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή,  ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ αληίζηξνθν εθθηλεηή θάζε θνξά. ηε ζπλέρεηα ε αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο 

πνιπκεξάζεο (PCR) (Platinum Taq, Invitrogen) έδσζε ην ζπκπιεξσκαηηθφ DNA ησλ 

γνληδίσλ. Οη εθθηλεηέο ζρεδηάζηεθαλ λα έρνπλ ζέζεηο πεξηνξηζηηθψλ ελδχκσλ, 
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BamHI γηα ηνλ Forward θαη XhoI γηα ηνλ Reverse εθθηλεηή. Η πεξηνρή πνπ 

απνκνλψζεθε, θισλνπνηήζεθε ζηνλ θνξέα pGEM- T easy (Promega), θαη έγηλε 

επαιεζεπηηθή αιιεινχρηζε ησλ ελζεκάησλ, κε εθθηλεηέο ηνπο T7 θαη SP6.  

Αθνινχζεζε θισλνπνίεζε ζε θνξείο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Gateway® 

cloning technology, κηα κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ αλαζπλδπαζκνχ 

ηνπ βαθηεξηνθάγνπ ι. Πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ γξήγνξν θαη απνδνηηθφο ηξφπνο 

θισλνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ηα ελζέκαηα αξρηθά ππνθισλνπνηήζεθαλ ζε 

έλαλ θνξέα δφηε, ηνλ pENTR 3C (Invitrogen), ν νπνίνο θέξεη ζέζεηο πεξηνξηζηηθήο 

θνπήο BamHI θαη ΧhoI, κεηαμχ ησλ ζέζεσλ attL1 θαη attL2, φπνπ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ν αλαζπλδπαζκφο. Ο ηειηθφο δπαδηθφο θνξέαο (απνδέθηεο) ηνπ 

ελζέκαηνο ήηαλ ν pK7GWIWG2(I) (Karimi et al., 2002) ν νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο  δίθισλσλ κνξίσλ RNA κέζσ ησλ νπνίσλ επάγεηαη ε θαηαζηνιή ηνπ 

ελδνγελνχο γνληδίνπ. Πεξηέρεη έλα  γνλίδην επηινγήο ζε βαθηήξηα 

(ζπεθηηλνκπθίλε/ζηξεπηνκπθίλε) θαη ην Σ-DNA, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα 

γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζε θαλακπθίλε (επηινγή δηαγνληδηαθψλ θπηψλ) θαη ηηο 

ζπλνξηαθέο αιιεινπρίεο, ελψ παξάιιεια έγηλε επαιεζεπηηθή αιιεινχρηζε ηνπ 

ελζέκαηνο  ζηνλ θνξέα pK7GWIWG2(I).  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ θπηψλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Αγξνβαθηεξίνπ. 

Σα γνλίδηα ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζην θπηφ θισλνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ δχν 

ζπλνξηαθψλ αιιεινπρηψλ πνπ νξηνζεηνχλ ην Σ-DNA (transfer DNA) ησλ δπαδηθψλ 

θνξέσλ, νη νπνίνη θνξείο κπνξνχλ λα αληηγξάθνληαη ηφζν ζε E.coli φζν θαη ζε 

Agrobacterium tumefaciens. 

 

 

 

Εικόνα 1.  Πλαζμιδιακή καηαζκεσή   

σπερέκθραζης ηοσ SERRATE. Κλωνοποίηζη 

ομόλογης περιοτής ηοσ SERRATE από ηην 

A.thaliana ζηον pCR8/ GW/TOPO, και ζηη 

ζσνέτεια με αναζσνδσαζμό μεηαθέρεηαι ζηον 

θορέα σπερέκθραζης PMDC32 για δημιοσργία 

διαγονιδιακών θσηών N.benthamiana. 
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2.13  Φοπείρ κλωνοποίηζηρ 

 

                        

                                                          

 

                                                          

                                                                    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. α) PCR –TOPO θορέα β) και pENTRY3C, γ) Χάρηης PGEM-T easy θορέα 

Χρηζιμοπιήθηκαν για ηη δημοοσργία ηων πλαζμιδιακών καηαζκεσών για ηο μεηαζτημαηιζμό 

θσηών και ο γ) για ηην κλωνοποίηζη ημήμαηος ηοσ SERRATE. 

 

Primer name Primer sequence Amplic

on size SEhpN.b R TCTCGAGATGGACAAATTCGGCAGC 669bp 

EST.SE.N.t F TCTCGAGACCCAAATTCCGACGAAG 

S1.SEhairpin F CACGGATCCCCGAAGCCTTAGATCC

C 

555bp 

Anchor RACE GACTCGAGTCGACATCGAT 

 

Πίνακάρ 5. Εκκινηηές ποσ τρηζιμοποιήθηκαν για ηην δημιοσργία ηων πλαζμιδιακών 

καηαζκεσών για ηη δημιοσργία διαγονιδιακών θσηών και ηην απομόνωζη μέροσς ηοσ SERRATE 

από ηη  N.tabacum. 
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2.14 Διαλύμαηα και Θπεπηικά Μέζα 

Θπεπηικά διαλύμαηα θςηών 

 MS (γηα επίζηξσζε ζπεξκάησλ) 

1X macroelements, 1% microelements, vitamins, Fernic Sodium Salt(Ethylene 

Diamine – Tetraacetic Acid), pH 5.7 

Διαλύμαηα απομόνωζηρ και καθαπιζμού νοςκλεϊκών οξέων 

 DNA Extraction buffer (cTAB) 

2% CTAB,100 mM Tris pH 8.0, 20 Mm EDTA, 1.4 M NaCl, 1% PVP 

(Polyvinylpyrrolodone 

 TRIzol 

     phenol 38%, guanidine thiocyanate 0,8 M, ammonium thiocyanate 0,4 M, sodium    

     acetate 0.1 M pH=5.0, glycerol 5% 

 TEMS 

0,1 M Tris/HCl κε pH 7.5-7.8, 10mM  EDTA pH 8., 100mM  NaCl,  1X β-

κεξθαπηναηζαλφιε (ηελ πξνζζέηνπκε ηε ζηηγκή δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο) 

Διαλύμαηα και σπωζηικέρ ηλεκηποθόπηζηρ  

 

 10 mg /ml EtBr (Ethidium Bromide) 

10mg/ml H2O. Απνζήθεπζε ζε ζθνηεηλφ κπνπθάιη, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

 ΣΒΔ 5x 

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

 Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα ειεθηξνθφξεζεο γηα gel αγαξφδεο. 

1x TBE 

10X  MOPS electrophoresis buffer 

    0.2 M MOPS (pH 7.0),  20 mM Sodium Acetate, 10 mM EDTA (pH 8.0)  

 Γηάιπκα ρξσζηηθήο γηα ειεθηξνθφξεζε DNA 6x  

0.25% bromophenol blue, 0.25% xylene cyanol FF, 30% glycerol     

Απνζήθεπζε ζηνπο 4
ν
 C 

 Γηάιπκα ρξσζηηθήο γηα ειεθηξνθφξεζε DNA (6X Orange G) 

12gr sucrose, 6% orange G 

 5x loading buffer (10ml) 

      720κl formaldehyde, 3084κl formamide, 80κl 500mM EDTA pH 8.0, 16κl B.P.B,    
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      2ml glycerol, 4ml 10x MOPS buffer 

Διαλύμαηα ςβπςδοποίηζηρ 

 

 Denaturation solution (Southern transfer) 

     0.5 N NaOH (Mr 40.0),  1.5 M NaCl (Mr 58.44)   

 Neutralization solution pH 7.5 (Southern transfer) 

     0.5 M Tris HCl (Mr 121.1gr), 1.5 M NaCl (Mr 58.44) 

 20X SSC, pH 7.0  

    3M NaCl (Mr 58.44), 0.3M Na – citrate (Mr 294.1) 

 δηάιπκα πξνυβξηδνπνίεζεο (ηειηθνχ φγθνπ 10 ml) 

 5x SSC, 1% SDS, 1x Denhardt’s, 250 mg/ml tRNA θαη ddH2O 

Διαλύμαηα μεηαζσημαηιζμού θςλλικών δίζκων  

 

 MS (γηα ηζηνθαιιηέξγεηα)                                                                                                                     

1X macroelements, 1% microelements, Vitamins (0,103gr απφ  1000X), Sucrose 

9Μ (30gr), νξκφλεο 1.6 βελδπι-ακηλνπνπξίλε (BAP) 0.8 mg/ml θαη λαθηηι-νμηθφ 

νμχ (ΝΑΑ)  0,1 mg/ml, 0,8% agar,  pH ζην 5.7 (κε ΚΟΗ) 

 1.6 βελδπι-ακηλνπνπξίλε (BAP) 0.8 mg/ml θαη λαθηηι-νμηθφ νμχ (ΝΑΑ)  0,1 

mg/ml 

Διαλύμαηα παποδικήρ έκθπαζηρ ζε θύλλα καπνού (Αγποεμπηιζμόρ) 

 

 ΜΜΑ 

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

 

Διαλύμαηα μησανικήρ μόλςνζηρ με ιούρ 

 

 50mM NaPO4  buffer, pH 6,8 (1: 4, κφιπζκα: δηάιπκα) 

Διαλύμαηα μεηαζσημαηιζμού και καλλιέπγειαρ βακηηπιακών κςηηάπων 

 Kanamycin. 

50mg/ml ζε dH2O. Φπιάζζεηαη ζηνπο -20°C 

 Rifampicin. 
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25mg/ml ζε κεζαλφιε. Φπιάζζεηαη ζηνπο -20°C 

  cefotamime 

50mg/ml ζε dH2O. Φπιάζζεηαη ζηνπο -20°C 

Δείκηερ μοπιακών βαπών 

 

 ι-DNA, θνκκέλν κε έλδπκα πεξηνξηζκνχ ή ν pBR Hinf 322  

 RiboRuler High Range RNA ladder (Fermentas) 

                  

Εικόνα 3. Δείκηες μοριακών βαρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Απομόνωζη μέροσς SERRATE από ηο N.tabacum 

 

 Τν SERRATE είλαη έλα γνλίδην ηνπ νπνίνπ ν ξόινο είλαη αθόκα ζε αξρηθά 

ζηάδηα. Μέρξη ηώξα έρεη κειεηεζεί ζε θπηά A.thaliana αιιά ζηελ παξνύζα εξγαζία 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ν ξόινο ηνπ SERRATE θαη λα επηβεβαησζεί ή όρη ε 

θαζνιηθόηεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ, ζε δηαθνξεηηθά θπηά, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο όπσο 

είλαη ηα είδε θαπλνύ, N.tabacum θαη  N.benthamiana. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη 

δηαγνληδηαθά θπηά κε αιιεινπρίεο από ηα έσο ηώξα γλσζηά νκόινγα απηνύ ζηελ 

Arabidopsis thaliana θαη ηελ ηνκάηα Solanum lycopersicon. Γηα ηα είδε απηά, ππάξρεη 

δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηκήκαηα ηεο θσδηθήο πεξηνρήο ηνπ SERRATE 

Expressed Sequence Tags (ESTs) θαη Unigenes αιιά όρη ην ζύλνιν ηνπ γνληδίνπ.  

 Έπεηηα από αλαδήηεζε ζηα βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζπζρέηηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηηο γλσζηέο αιιεινπρίεο ηνπ SERRATE  κε ηελ αιιεινπρία από 

ηελ Α.thaliana βξέζεθε όηη αλάκεζα ζε γλσζηά ESTs ππάξρεη έλα κηθξνύ κήθνπο 

άγλσζην ηκήκα ην νπνίν θαη απνκνλώζεθε. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε 

RNA από αγξίνπ ηύπνπ θπηό N.tabacum, (N34/4) 1κg ηνπ νπνίνπ έπεηηα από 

ρεηξηζκό κε  DNase, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα αληίζηξνθε κεηαγξαθή (RT-PCR) 

(Invitrogen, Carlsbad, California) γηα ηελ απνθπγή ηληξνλίσλ θαη ςεπδνγνληδίσλ  

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αληίζηξνθν εθθηλεηή. Αθνινύζεζε αιπζηδσηή αληίδξαζε 

πνιπκεξάζεο (PCR) (Platinum Taq, Invitrogen) πνπ  έδσζε ην ζπκπιεξσκαηηθό 

DNA ησλ γνληδίνπ κε εθθηλεηέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζηα άθξα ησλ γλσζηώλ πεξηνρώλ 

ηνπ SERRATE, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππήξρε κία κηθξνύ κήθνπο άγλσζηε πεξηνρή (εηθ. 

1).  

 

Εικόνα 1. Φαίνεηαι η ομολογία ηηρ έωρ ηώπα γναωζηήρ αλληλοςσίαρ ηος SERRATEμε ηο 

ομόλογο γονίδιο ηηρ A.thaliana. Το κηθρό ηκήκα ποσ βρίζθεηαη ζηολ πράζηλο θύθιο 

αληηπροζφπεύεη ηελ άγλφζηε περηοτή ηοσ SERRATE ποσ υάτλοσκε. Οη εθθηλεηές ζτεδηάζηεθαλ 

ζηελ αρτή θαη ηο ηέιος ασηού ηοσ ηκήκαηος.  

 

 Αθνινύζσο, ε πεξηνρή πνπ εληζρύζεθε, θισλνπνηήζεθε ζηνλ θνξέα pGEM- 

T easy (Promega) θαη αιιεινπρήζεθε (εηθ. 2). Από ηηο αλαιύζεηο πξνθύπηεη όηη 

πξάγκαηη ε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία απνηειεί κέξνο ηνπ SERRATE ηνπ θαπλνύ θαη 



 

 

παξνπζηάδεη ζε πξσηετληθό επίπεδν, 69% νκνινγία κε ην νκόινγν γνλίδην ζηελ 

A.thaliana, πνζνζηό πνπ είλαη αξθεηά πςειό, επηβεβαηώλνληαο έηζη όηη ε πεξηνρή 

απηή πνπ απνκνλώζεθε είλαη πηζαλόηαηα ε ζσζηή. 

 

Εικόνα 2. Ποζοζηό ομολογίαρ ζε αμινοξικό επίπεδο μεηαξύ ηος SERRATE ηηρ A.thaliana 

και N.tabacum ζε ππωηεϊνικό επίπεδο.  

3.2 Ανάλσζη διαγονιδιακών θσηών oe/se  και oe/GFP/SE 

 

Γηα ηε κειέηε ηνπ ξόινπ ηνπ SERRATE ζε θπηά N.tabacum θαη 

N.benthamiana ήηαλ αλαγθαία ε δεκηνπξγία δηαγνληδηαθώλ θπηώλ ππεξέθθξαζεο ηνπ 

ελ ιόγσ γνληδίνπ. Οη πιαζκηδηαθέο θαηαζθεπέο ππεξέθθξαζεο ηνπ SERRATE, 

pΟΔ/SE θαη pOE/GFP/SE, πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην εξγαζηήξην Μνξηαθήο  

Βηνινγίαο Φπηώλ ηνπ θ Καιαληίδε Κ, (Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Τκήκα Βηνινγίαο), κε 

ηελ αιιεινπρία ηνπ SERRATE από ηελ A.thaliana, θαζώο επίζεο θαη ν κόληκνο 

κεηαζρεκαηηζκόο θπηώλ N.benthamiana κε ηε κέζνδν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ κε 

θπιιηθνύο δίζθνπο κέζσ Αγξνβαθηεξίσλ (βι. Υιηθά θαη Μέζνδνη). Αθνινύζεζε ε 

κνξηαθή θαη θαηλνηππηθή αλάιπζε ησλ θπηώλ πνπ πξνέθπςαλ. 

 Καηά ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηά Τ2 γεληάο ηα νπνία 

αλαπηύρζεθαλ ζε ειεγρόκελεο  ζπλζήθεο (βι Υιηθά & Μέζνδνη). Αθνινύζεζε 



 

 

αλάιπζε θαηά Northern κε λεαξό  θπηηθό πιηθό από θπηά ζην ζηάδην ησλ έμη θύιισλ, 

κε ηελ  νπνία θαίλνληαη ηα επίπεδα έθθξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαγξάθσλ ζηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ωο αξλεηηθόο κάξηπξαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηά 

Ν.benthamiana αγξίνπ ηύπνπ πνπ έρνπλ  ππνζηεί αλάινγνπο ρεηξηζκνύο κε ηα  ππό 

κειέηε θπηά ηα νπνία εθθξάδνπλ ην SERRATE  ζε ρακειά επίπεδα. Γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ επηζπκεηνύ κεηαγξάθνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αιιεινπρία ηνπ SE από 

ηελ A.thaliana (2163 bp) πνπ πξνέθπςε έπεηηα από πέςε κε EcoRI ζηνλ θνξέα  

pCR8/ GW/TOPO, όπνπ ππήξρε θισλνπνηεκέλν. Η δώλε πβξηδνπνίεζεο αλακέλεηαη 

πεξίπνπ ζηηο 2.1 kb  γηα ηα θπηά πνπ θέξνπλ κόλν ηελ αιιεινπρία γηα ην SERRATE 

ελώ κεγαιύηεξε από 2100 kb γηα ηα θπηά πνπ θέξνπλ θαη ηελ αιιεινπρία γηα ηελ 

πξσηεΐλε GFP (εηθ. 3).  

 

 

Εικόνα 3. Ανάλςζη καηά Northern ολικών RNA, μεηά από μόνιμο μεηαζσημαηιζμό με 

pΟΕ/SE και pOE/GFP/SE και ςβπιδοποίηζη με SERRATE ανισνεςηή από A.thaliana. 

Αλάισζε 15κg οιηθού RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1 % από θσηά 

Ν.benthamiana.Οη ζεηρές ποσ προθύπηοσλ έπεηηα από κεηαζτεκαηηζκό κε pΟΔ/SE είλαη οη S1.1 

θαη S4.1, (OE/SE) ελώ οη αληίζηοητες ηες pOE/GFP/SE είλαη οη SG1.1, 2.1, 3.5, 5.7, 6.1, 6.2, 

7.1, 8.1. (OE/SG). Ως κάρησρας τρεζηκοποηήζεθε ε N.benthamiana αγρίοσ ηύποσ.  

 

 Έηζη,  γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ΟΔ/SE δηαγνληδηαθώλ θπηώλ, δηαθξίλνληαη νη 

ζεηξέο S1.1 θαη S4.1, ελώ από ηηο OE/SG δηαθξίλνληαη SG1.1 θαη SG7.1, θαζώο έρνπλ 

ην αλακελόκελν κέγεζνο δσλώλ, 2kb θαη 3kb αληίζηνηρα. Σην θπηό αγξίνπ ηύπνπ δελ 

παξαηεξείηαη αλίρλεπζε ηνπ γνληδίνπ, ιόγσ ρακειήο έθθξαζεο ηνπ SERRATE ζε 

απηό. 

 



 

 

 Οη ζεηξέο πνπ πξνέθπςαλ από κεηαζρεκαηηζκό κε pOE/GFP/SE (OE/SG 

ζεηξέο) αλακέλεηαη λα εθθξάδνπλ ηελ GFP. Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί απηό, 

πξαγκαηνπνηήζεθε πβξηδνπνίεζε κε GFP αληρλεπηή θαη ην αλακελόκελν κέγεζνο 

είλαη πεξίπνπ 3kb, πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ αιιεινπρία ηνπ SERRATE. Οη ζεηξέο 

πνπ ππεξεθθξάδνπλ ην SERRATE ζε ζπλδπαζκό κε ηε GFP είλαη νη OE/SG 1.1, 

SG6.1θαη SG 7.1 (εηθ. 4). Τν θπηό αγξίνπ ηύπνπ θαζώο θαη νη ζεηξέο S1.1θαη  S4.1, 

δε θαίλεηαη λα εθθξάδνπλ ηελ GFP. Δπνκέλσο, γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζεηξέο S1.1, S4.1 από ηε κία πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνύ θαη νη  

SG1.1 θαη SG7.1 από ηε δεύηεξε πεξίπησζε. 

 

 

Εικόνα 4. Ανάλςζη καηά Northern ολικών RNA, μεηά από μόνιμο μεηαζσημαηιζμό με 

pΟΕ/SE και pOE/GFP/SE και ςβπιδοποίηζη με GFP ανισνεςηή. Αλάισζε 15κg οιηθού RNA 

ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1 % από θσηά Ν.benthamiana.Οη ζεηρές ποσ προθύπηοσλ 

έπεηηα από κεηαζτεκαηηζκό κε pΟΔ/SE είλαη οη S1.1 θαη S4.1, (OE/SE)ελώ οη αληίζηοητες ηες 

pOE/GFP/SE είλαη οη SG1.1, 2.1, 3.5, 5.7, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1. (OE/SG) Ως κάρησρας 

τρεζηκοποηήζεθε ε N.benthamiana αγρίοσ ηύποσ, θαζώς θαη ηα SE 1.1 θαη 4.1 θσηά.  

 

Σεκαληηθόο επίζεο είλαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ θπηώλ σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ 

ελζέζεσλ. Από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε κέρξη ηώξα από ην πνζνζηό ησλ 

δηαζρίζεσλ (x
2 

ηεζη), πξνθύπηεη όηη νη ζεηξέο S 4.1 θαη SG1.1 έρνπλ 2 ελζέζεηο, ε 

ζεηξά  SG7.1 έρεη 3, ελώ ιόγσ έιιεηςεο δηάζρηζεο, δελ πξνθύπηεη ζπκπέξαζκα γηα 

ηνλ αξηζκό ησλ ελζέζεσλ ηεο S 1.1.    

Παξάιιεια κε ηηο κνξηαθέο αλαιύζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θαηλνηππηθή 

αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δηαγνληδηαθώλ ζεηξώλ θαη ζύγθξηζε απηώλ κε θπηά 



 

 

N.benthamiana αγξίνπ ηύπνπ. Από θάζε γεγνλόο κεηαζρεκαηηζκνύ, pΟΔ/SE θαη  

pOE/GFP/SE, κεηαθπηεύηεθαλ θαη δηαηεξήζεθαλ ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο (βι Υιηθά & Μέζνδνη) πέληε δηαθνξεηηθά θπηά ηα νπνία κειεηήζεθαλ γηα 

ηπρόλ θαηλνηππηθή παξέθθιηζε ζε ζρέζε κε κε δηαγνληδηαθά θπηά. Η θαηλνηππηθή 

αλάιπζε αθνξνύζε ζε αλσκαιίεο σο πξνο ηελ εκθάληζε ησλ θπηώλ  (θύιια, 

βιαζηόο, άλζε) αιιά θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε δηάξθεηα ηεο βιαζηεηηθήο 

πεξηόδνπ αιιά θαη ηνπ ρξόλνπ άλζηζεο απηώλ. Σε θπηά A.thaliana πνπ 

ππεξεθθξάδνπλ ην SERRATE έρνπλ παξαηεξεζεί δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα αγξίνπ 

ηύπνπ, θαη αθνξνύλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ (Prigge et al. 2001). 

Ωζηόζν, ζε N.benthamiana θπηά δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηε 

κνξθνινγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο, ζπγθξηλόκελα κε θπηά αγξίνπ ηύπνπ. 

 

3.3 Δημιοσργία και ανάλσζη διαγονιδιακών θσηών καηαζηολής ηοσ SERRATE 

3.3.1 Καηαζκεσή διαγονιδιακών θσηών Nicotiana tabacum: Hairpin SERRATE 

(Hp/SE) 

 Δθηόο από ηα δηαγνληδηαθά θπηά ππεξέθθξαζεο ηνπ SERRATE, θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία δηαγνληδηαθώλ θπηώλ κε ην ελ ιόγσ γνλίδην ζε 

θαηαζηνιή, έηζη ώζηε λα ππάξρεη κία ζαθέζηεξε εηθόλα γηα ην ξόιν ηνπ ζε θπηά 

θαπλνύ. Απνκνλώζεθαλ θπιιηθνί δίζθνη από λεαξά θύιια N.tabacum θαη 

ζπγθαιιηεξγήζεθαλ κε ζηειέρε αγξνβαθηεξίσλ (C58C1) πνπ έθεξαλ ην πιαζκίδην 

pHp/SE (εηθ. 5). Oη κεηαζρεκαηηζκέλνη θπιιηθνί δίζθνη αθνύ αλαπηύρζεθαλ ζε ρώξν 

ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ (βι Υιηθά & Μέζνδνη) έδσζαλ θάιινπο θαη απηνί κε ηελ 

ζεηξά ηνπο εμειίρζεθαλ ζε θπηάξηα. Η πιεηνςεθία ησλ θάιισλ έδσζε πεξηζζόηεξα 

ηνπ ελόο θπηάξηα, ηα νπνία απνηεινύλ πξντόληα ηνπ ίδηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ. Τα θπηά 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζεηξά έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό θαη κε γξάκκαηα ππνδεηθλύεηαη ν 

αξηζκόο ησλ θπηαξίσλ πνπ πξνέθπςαλ. Η όιε δηαδηθαζία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία 20 δπλεηηθά δηαγνληδηαθώλ ζεηξώλ, νη πην ραξαθηεξηζηηθέο από ηηο νπνίεο 

απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο. 



 

 

 

Εικόνα 5. Πλαζμιδιακή καηαζκεςή pHp/SE. Κιφλοποίεζε ηκήκαηος SERRATE από ηελ 

S.lycopersicon ζηολ δσαδηθό θορέα pK7GWIWG2(I) κε ζθοπό ηελ θαηαζηοιή ηοσ γοληδίοσ. Σηολ 

τάρηε θαίλοληαη οη ζέζεης θοπής ηφλ περηορηζηηθώλ ελδύκφλ BamHI θαη XhoI. 

 

3.3.2 Φαινοησπική ανάλσζη διαγονιδιακών θσηών Hairpin/ SERRATE (Hp/SE) 

 

 Μεηαιιαγέο ζην SERRATE γνλίδην εκθαλίδνπλ πιεηνηξνπηθό θαηλόηππν ζην 

θπηό Arabidopsis thaliana. Μεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε παξεκπόδηζε ηεο 

λεαληθή θάζε ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο,  επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμε ησλ θύιισλ, 

παξεκπόδηζε ηεο εκθάληζεο ησλ θνηπιεδόλσλ ζην εκβξπηθό ζηάδην, ελώ ην 

θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε έιιεηςε αζζπκεηξίαο κεηαμύ ξαρηαίσλ θαη 

λσηηαίσλ θπηηαξηθώλ ηύπσλ ησλ θύιισλ  θαζώο επίζεο θαη αλσκαιίεο ζηνλ αξηζκό 

θαη ην ζρήκα ησλ θύιισλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζέσλ (Lobbes et al., 2006 ; Prigge 

et al. 2001). Δπνκέλσο  ε θαηλνηππηθή παξαηήξεζε απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

αλάιπζεο ησλ δηαγνληδηθώλ θπηώλ πνπ θαηαζηέιινπλ ην SERRATE ζε θπηά 

N.tabacum. 

 Γηα ηε κειέηε ησλ κνξθνινγηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

θπηώλ θαπλνύ πνπ θαηαζηέιινπλ ην SERRATE ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηά ηεο Τ1 

γεληάο 12 ζεηξώλ πνπ πξνέθπςαλ από ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ θπιιηθώλ δίζθσλ κε 

ηελ πιαζκηδηαθή θαηαζθεπή pHp/SE. Τα θπηά αλαπηύρζεθαλ ζε ειεγρόκελεο 

ζπλζήθεο (βι Υιηθά & Μέζνδνη) θαη σο κάξηπξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ N.tabacum 

θπηά αγξίνπ ηύπνπ. Παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ θαη 

κε - θπηώλ θαζώο επίζεο θαη δηαθνξέο ζηελ έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ κεηαμύ ησλ 



 

 

δηαγνληδηαθώλ ζεηξώλ. Οη δηαθνξέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε μοπθολογία ηων 

θύλλων, βλαζηών θαζώο θαη ζην σπόνο άνθιζηρ ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ θπηώλ.  

Αλαιπηηθόηεξα, ηα κεηαζρεκαηηζκέλα θπηά εκθαλίδνπλ έλα νδνλησηό 

πξόηππν αλάπηπμεο ησλ θύιισλ, πνπ είλαη εκθαλέο ηδηαίηεξα κεηά ηελ ειηθία ησλ 4 

κελώλ, ζπγθξηλόκελα κε ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ θαη  είλαη εληνλόηεξεο ζηα λεαξόηεξα 

θύιια. Δπηπιένλ, θαίλεηαη ε δηαθνξεηηθή έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζεηξώλ, κε ηηο ζεηξέο Hp/SE 4, 8 θαη 12 λα παξνπζηάδνπλ πην έληνλν 

πξόηππν (εηθ β, γ, δ), ελώ είλαη πην ήπηνο γα ηηο ζεηξέο Hp/SE 14 θαη 18 (εηθ. 6 ε, ζη). 

 

Εικόνα 6. Φωηογπαθίερ μεηαζσημαηιζμένων και αγπίος ηύπος θςηών N.tabacum ηλικίαρ 

5μηνών. a) wt, β) Hp/se 4, γ) Hp/se 8, δ) Hp/se 12, ε)  Hp/se 14 θαη  ζη)  Hp/se 18. 

 

  Δπηπιένλ, ελδεηθηηθή είλαη ε κνξθνινγία ησλ βιαζηώλ ησλ 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ θπηώλ, ν νπνίνο είλαη πην παρύο  θαη ιηγόηεξν εύθακπηνο ζε 

ζρέζε κε ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ. Άιιε κνξθνινγηθή αλσκαιία αθνξά ζηελ  αλάπηπμε 

ηνπ βιαζηνύ ε νπνία ζε θάπνηεο ζεηξέο θαηαιήγεη λα γίλεηαη νξηδόληηα (εηθ. 7 β, γ) 

ελώ θαη πάιη ην θαηλόκελν απηό δελ είλαη θαζνιηθό. Υπάξρνπλ δειαδή θπηά ηα νπνία 

αλαπηύζζνληαη θπζηνινγηθά ζε ύςνο, δηαηεξώληαο σζηόζν ηηο αλσκαιίεο ζηε 

κνξθνινγία ησλ θύιισλ (εηθ.7 δ, ε). 



 

 

 

Εκονα 7. Φωηογπαθίερ μεηαζσημαηιζμένων και αγπίος ηύπος θςηών N.tabacum ηλικίαρ 

5μηνών. a) wt, β) Hp/se 4, γ) Hp/se 8, δ) Hp/se 12 θαη ε)  Hp/se 14. 

 

 Τέινο, παξαηεξήζεθε όηη κέξνο ησλ δηαγνληδηαθώλ θπηώλ παξνπζίαζε 

θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ αλζηθώλ νξγάλσλ θαη ζπλεπώο ηεο 

άλζηζεο, θαηλόκελν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη A.thaliana κεηαιιάγκαηα ηνπ SERRATE. 

Φαξαθηεξηζηηθά, ελώ ηα αγξίνπ ηύπνπ N.tabacum θπηά αλζίδνπλ κεηά ηνλ 5
ν
 κήλα 

ηνπ βηνινγηθνύ ηνπο θύθινπ, ππήξμαλ ζεηξέο πνπ άλζηζαλ από ηνλ 6
ν
 κήλα αιιά θαη 

θπηά πνπ έθηαζαλ ηνπο 8-9 κήλεο γηα λα δώζνπλ αλζηθά όξγαλα θαη κέρξη 10 - 

11κήλεο γηα δώζνπλ ζπέξκαηα (εηθ. 8).  

 

Εκόνα 8. Φωηογπαθίερ μεηαζσημαηιζμένων και αγπίος ηύπος θςηών N.tabacum ηλικίαρ 

10 μηνών. Φςηά με ένηονο θαινόηςπο καηαζηολήρ ηος SERRATE.a), β) Hp/se 4a, γ, δ) 

Hp/se 8b.Δελ σπάρτεη ζύγθρηζε κε αγρίοσ ηύποσ θσηό γηαηί ζηελ ειηθία  ασηή έτεη οιοθιερώζεη 

ο βηοιογηθό ηοσ θύθιο. 

3.3.3 Μοριακή ανάλσζη ηων διαγονιδιακών θσηών Hairpin/ SERRATE (Hp/SE) 

 



 

 

Έπεηηα από ηε θαηλνηππηθή αλάιπζε ησλ δηαγνληδηαθώλ θπηώλ, δηαπηζηώζεθε 

όηη ππάξρεη πνηθηινκνξθία όζνλ αθνξά ζηα επίπεδα ηεο θαηαζηνιήο ηνπ SERRATE. 

Σπλεπώο, ην επόκελν ζηάδην γηα ηε κειέηε ησλ ζεηξώλ πνπ πξνέθπςαλ από ην 

κεηαζρεκαηηζκό  ήηαλ ν έιεγρνο ηεο δηαγνληδηαθήο ηνπο ηδηόηεηαο θαηά πόζν δειαδή 

θαηαζηέιινπλ ην SERRATE ή όρη. Ο κνξηαθόο έιεγρνο μεθίλεζε κε 3 ζεηξέο, νη 

νπνίεο ζύκθσλα θαη κε θαηλνηππηθέο παξαηεξήζεηο θαίλεηαη λα θαηαζηέιινπλ ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ην SERRATE, Hp/SE 4, 8 θαη κία ζεηξά κε ιηγόηεξν έληνλν 

θαηλόηππν, ε Hp/SE 18. Η αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνζνηηθή PCR 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, Real Time PCR (βι Υιηθά & Μέζνδνη) θαη έδσζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα δύν από απηέο, θαζηζηώληαο ηηο θαηάιιειεο γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ηνπ SERRATE. Ο ηζηόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνήιζε από 5 θπηά από θάζε 

ζεηξά θαη έπεηηα από ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο (βι Υιηθά θαη Μέζνδνη), 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αληίδξαζε PCR κε εθθηλεηέο πνπ ζηνρεύνπλ ζε πεξηνρή 

δηαθνξεηηθή από απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο 

Hairpin. Σπλεπώο, ηπρόλ κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ κεηαγξάθσλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο pHp/SE θαζώο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ θαη αληαλαθιά ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή ηνπ SERRATE. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν επαλαιήςεηο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε κε ππνινγηζηηθό πξόγξακκα από ζύκθσλα κε Pfaffl et al 2005 

θαη Pfaffl et al 2001 & 2004.  

Οη ζεηξέο Hp/SE 4 θαη 8 παξνπζηάδνπλ πςειό πνζνζηό θαηαζηνιήο ηνπ 

SERRATE , ελώ ε Hp/SE 18 όρη (εηθ. 9). Η δηαθνξά απηή ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ησλ 

κεηαγξάθσλ  ζηηο παξαπάλσ δηαγνληδηαθέο ζεηξέο κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο ηεο πιαζκηδηαθήο θαηαζθεπήο ζην γνληδίσκα είηε ιόγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνύ αξηζκνύ ησλ ελζέζεσλ ηνπ δηαγνληδίνπ ζην θάζε θπηό. Ωο κάξηπξαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θπηό N.tabacum αγξίνπ ηύπνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ρακειά 

επίπεδα έθθξαζεο ηνπ SERRATE. 

 

 



 

 

 

Εικόνα 9. Μοπιακή ανάλςζη ηων διαγονιδιακών θςηών Hp/SE με Real Time PCR . 

Αλαιύζεθαλ οη ζεηρές Hp/SE 4, 8 & 18. Τα επίπεδα ηα θαηαζηοιής έτοσλ σποιογηζζεί κε βάζε 

αγρίοσ ηύποσ θσηό N.tabacum ζηο οποίο ε έθθραζε ηοσ SERRATE είλαη ζε ποιύ τακειή  

3.4 Μόλσνζη διαγονιδιακών ζειρών καηαζηολής ηοσ SERRATE με βιοηικούς  

παράγονηες      

 

 Δίλαη γλσζηό όηη αιιεινπρίεο RNA ηώλ απνηεινύλ ζηόρνπο ηνπ κεραληζκνύ 

ηεο ζίγεζεο ησλ θπηώλ, πξνζηαηεύνληαο ηειηθά ηα θπηά από ηηθέο κνιύλζεηο.  

Ωζηόζν, ζπρλά νη ηνί θαηαθέξλνπλ λα ππεξθεξάζνπλ ηελ άκπλα ησλ θπηώλ, κε ηελ 

παξαγσγή πξσηετλώλ – θαηαζηνιέσλ ηνπ κεραληζκνύ θαη έηζη ε κόιπλζε κεηά από 

έλαο ζηάδην ύθεζεο, επαλέξρεηαη ζηα αξρηθά ηεο επίπεδα.  Σε αληίζεζε κε ηνπο ηνύο, 

ηα ηνεηδή, παξόιν πνπ δελ θσδηθνπνηνύλ γηα θακία πξσηεΐλε, κέζα από ην βηνινγηθό 

ηνπο θύθιν, κπνξνύλ λα εθκεηαιιεύνληαη ηα θύηηαξα μεληζηέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο 

αιιά αθόκα θαη λα δηαθεύγνπλ ηνπ κεραληζκνύ ηεο ζίγεζεο  (Wag et al. 2004), κε 

απνηέιεζκα ην ζπλερή πνι/ζκό ηνπ ζην κνιπζκέλα κε απηό θπηά.  

 Παξάιιεια, έρεη δεηρζεί όηη ην SERRATE εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

βηνγέλεζεο ησλ miRNA, ξπζκίδνληαο ηα επίπεδα δηαθόξσλ γνληδίσλ κε έλα miRNA- 

εμαξηώκελν ηξόπν (Grigg et al. 2005), ιακβάλνληαο ξόιν ζηελ επεμεξγαζία ησλ pri-

miRNAs θαη ησλ pre-miRNAs (Dong et al. 2008), ελώ έρεη πνιύ κηθξό ξόιν ζηε 

ζπζζώξεπζε ησλ siRNAs (Lobbes et al. 2006). Σπλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, πξνζπαζήζακε λα κειεηήζνπκε δηαγνληδηαθά θπηά πνπ θαηαζηέιινπλ ην 

SERRATE,  όζνλ αθoξά ζηελ αληίδξαζε απηώλ έπεηηα από κόιπλζε κε ηνύο θαη 

ηνεηδή. 



 

 

3.4.1 Μόλσνζη διαγονιδιακών ζειρών καηαζηολής ηοσ SERRATE με ηοσς ιούς 

CMV & PVY 

 

 Οη ηνί πνπ ρξεηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη Cucumber mosaic virus (CMV) θαη 

Potato virus Y (PVY). Τα θπηά – κνληέια ηεο ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ θπηά από ηηο ζεηξέο Hp/SE 4 θαη  Hp/SE 8,γηα ηηο νπνίεο έρεη 

δηαπηζησζεί θαη θαηλνηππηθά αιιά θαη κνξηαθά όηη θαηαζηέιινπλ ην SERRATE ζε 

ζεκαληηθό βαζκό. Γηα θάζε πεξίπησζε κνιύλζεθαλ 5 θπηά από θάζε ζεηξά κε 3 

αγξίνπ ηύπνπ θπηά ελώ γηα αξλεηηθνύο κάξηπξεο γηα ηε κόιπλζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

έλα θπηό από θάζε πεξίπησζε κνιπζκέλν κε θαζαξό δηάιπκα (βι Υιηθά & Μέζνδνη). 

Τα θπηά δηαηεξήζεθαλ ζην ζεξκνθήπην θαη αθνύ εκθαλίζηεθαλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο 

κόιπλζεο μεθίλεζε ζπιινγή ηζηνύ γηα δηαζηήκαηα 9-15-21 θαη 28 εκεξώλ κεηά ηε 

κόιπλζε (days post infection, dpi). Όζνλ αθνξά ζηα θπηά πνπ κνιύλζεθαλ κε CMV, 

ηα ζπκπηώκαηα ήηαλ εκθαλή αθόκα θαη 7 εκέξεο κεηα ηε κόιπλζε ελώ γηα ηα θπηά 

πνπ κνιύλζεθαλ κε PVY, θάλεθαλ πεξίπνπ 10-12 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε. 

 Παξαηεξνύκε όηη ε κόιπλζε ησλ θπηώλ κε ηνλ CMV πεξλάεη από 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα κόιπλζεο ηα νπνία κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ από ηελ εμέιημε ηνπ 

ηνύ ζηα θπηά θαη ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο από απηά. Έηζη, 9 εκέξεο κεηά ηε 

κόιπλζε, θαίλεηαη λα έρνπλ κνιπλζεί όια ηα θπηά, δηαγνληδηαθά θαη κε, ηδηαίηεξα ηα 

θπηά ηεο ζεηξάο Hp/SE 4 (εηθ. 10). Αθνινπζεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

ηνύ 15 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε πνπ είλαη αληίζηνηρε γηα όια ηα θπηά θαη ελώ 

21εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε ζηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά, ζεκεηώλεηαη ζηαδηαθή αύμεζε  

ηνπ ηνύ, ζηα δηαγνληδηαθά θπηά ν CMV ζπλερίδεη λα κεηώλεηαη (εηθ. 10 α, β). Τέινο, 

28 dpi ηα κεηάγξαθα ηνπ ηνύ είλαη εμίζνπ πςειά ζε όια ηα θπηά (εηθ. 10 β).  



 

 

  

Εικόνα 10. Ανάλςζη καηά Northern θςηών μεηά από μησανική μόλςνζη με CMV. Αλάισζε 

5κg RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1 % από ηο ζύλοιο ηφλ θσηώλ ποσ κοιύλζεθαλ 

ζε θάζε περίπηφζε (pool) ζηης ζεηρές Hp/se 4 θαη Hp/SE 8. α)αλάισζε 9 θαη 15dpi όιφλ ηφλ 

ζεηρώλ, β) αλάισζε 21 θαη 28dpi όιφλ ηφλ ζεηρώλ. Ως mock αλαθέροληαη αγρίοσ ηύποσ 

N.tabacum. 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώζνπκε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αληίζηνηρε αλάιπζε γα θάζε έλα θπηό μερσξηζηά, έπεηηα από 9 

θαη 15 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε. Παξαηεξείηαη όηη πξάγκαηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θπηώλ αγξίνπ ηύπνπ αιιά θαη ησλ Hp/SE 8, ηα επίπεδα ηνπ ηνύ ζε θάζε έλα θπηό 

μερσξηζηά, αληαλαθιά ηε κόιπλζε πνπ δηαπηζηώζεθε πξνεγνύκελα ζηε ζπλνιηθή 

αλάιπζε απηώλ γηα 9 αιιά θαη 15 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε (εηθ. 11α ).  Τα Ηp/SE 4 

θπηά δελ αθνινπζνύλ ην πξόηππν πνπ θάλεθε θαηά ηε ζπλνιηθή αλάιπζή ηνπο, 

εηδηθόηεξα γηα ηηο 9 dpi γεγνλόο πνπ πηζαλόλ νθείιεηαη ζε ηερληθά ιάζε. Όζνλ αθνξά 

ηελ πεξίπησζε ησλ 15dpi κε CMV, δελ είλαη απόιπην όηη ηα απνηειέζκαηα απηά 

ζπλάδνπλ κε ηα πξνεγνύκελα, θαζώο ηα μερσξηζηά θπηά  παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο (εηθ. 11β). Η δηαθνξεηηθή απηή αληίδξαζε ησλ θπηώλ κπνξεί 

λα είλαη απνηέιεζκα είηε, ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ηεο κόιπλζεο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα θύιια πνπ αλαιύζεθαλ αιιά αθόκα θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ 

ηνπ SERRATE ζηα θπηά απηά. 



 

 

 

Εικόνα 11. Ανάλςζη καηά Northern θςηών μεηά από μησανική μόλςνζη με CMV. Αλάισζε 

5κg RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1 %. από ηα δηαθορεηηθά θσηά  ποσ 

κοιύλζεθαλ ζε θάζε περίπηφζε. Με Hp/se 41-5 θαη wt 1-3 ζσκβοιίδοληαη  ηα δηαγοληδηαθά θαη 

αγρίοσ ηύποσ θσηά  θαη φς mock αλαθέροληαη οη αρλεηηθοί κάρησρες ποσ αλαιύζεθαλ 9 θαη 15 

εκέρες κεηά ηε κόισλζε. 

 

 Αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ θπηώλ πνπ κνιύλζεθαλ κε ηνλ PVY. Αξρηθά, αλαιύζεθε ην ζύλνιν 

ησλ θπηώλ πνπ κνιύλζεθε από θάζε δηαγνληδηαθή ζεηξά θαζώο θαη από ηα θπηά 

αγξίνπ ηύπνπ  ζε όιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο. Αθνινύζσο, κειεηήζεθε ην θάζε θπηό 

μερσξηζηά γηα ηα επίπεδα ηνπ PVY ζε δύν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο, ζηηο 

νπνίεο θξίζεθε αλαγθαίν. Οη εκεξνκελίεο πνπ παξνπζίαζαλ ελδηαθέξνλ είλαη θαη 

πάιη νη 9 θαη 15 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε.  

 Αλαιπηηθόηεξα, παξόιν πνπ 9 dpi θαηλνηππηθά ηα θπηά δελ παξνπζηάδνπλ 

ζπκπηώκαηα κόιπλζεο, σζηόζν, έρνπλ πςειά επίπεδα ηνπ PVY, ηδηαίηεξα ηα αγξίνπ 

ηύπνπ θαη ηα Hp/SE 4 (εηθ. 12α). Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ PVY, κε ηελ πάξνδν 

αξθεηώλ εκεξώλ κεηά ηε κόιπλζε, ηα θπηά θαίλεηαη όηη αξρίδνπλ λα ηνλ 

αληηκεησπίδνπλ, γεγνλόο  πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 12 β, ηδηαίηεξα, όζνλ 



 

 

αθνξά ζηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά, όπνπ ν ηόο κνηάδεη λα έρεη θαηαπνιεκεζεί πιήξσο. 

Αξγόηεξα, παξαηεξείηαη εθ λένπ αύμεζε ηνπ PVY γηα  ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ, ελώ ηα 

δηαγνληδηαθά θπηά ζπλερίδνπλ λα κεηώλνπλ ηα επίπεδά ηνπ. 28 εκέξεο κεηά ηε 

κόιπλζε, ζε όια ηα θπηά, ν ηόο εληνπίδεηαη ζε πςειά επίπεδα (εηθ 12 β). 

 

 

Εικόνα 12. Ανάλςζη καηά Northern θςηών μεηά από μησανική μόλςνζη με PVY. Αλάισζε 

5κg RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1 % από ηο ζύλοιο ηφλ θσηώλ ποσ κοιύλζεθαλ 

ζε θάζε περίπηφζε (pool) ζηης ζεηρές Hp/se 4 θαη Hp/SE 8. α)αλάισζε 9 θαη 15dpi όιφλ ηφλ 

ζεηρώλ, β) αλάισζε 21 θαη 28dpi όιφλ ηφλ ζεηρώλ. Ως mock αλαθέροληαη αγρίοσ ηύποσ 

N.tabacum. 

 

 Γηα επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ κειεηήζεθαλ 

αλαιπηηθόηεξα, όια ηα θπηά πνπ κνιύλζεθαλ γηα ην ζηάδην ησλ 9 θαη 15 εκεξώλ 

κεηά ηε κόιπλζε.  Παξαηεξείηαη όηη, 9 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε ν PVY εληνπίδεηαη 

ζε όια ηα θπηά κε κηθξέο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηεο κεηαμύ ηνπο έληαζεο, γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ Hp/SE 4 θαη αγξίνπ ηύπνπ θπηώλ (εηθ. 13α). Όζνλ αθνξά ζηηο 15 dpi,  

είλαη εκθαλέο όηη ν PVY έρεη κεησζεί αηζζεηά ζε όια ηα θπηά ελώ ππάξρνπλ 

αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζηα επίπεδα κόιπλζεο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ θπηώλ, 

θαζώο θάπνηα θαίλεηαη λα είλαη κνιπζκέλα θαη άιια όρη (εηθ. 13β). Τν θαηλόκελν 

απηό πηζαλόηαηα εμεγείηαη είηε από ηε δηαθνξεηηθή αληίδξαζε ηνπ θάζε θπηνύ ζηε 

κόιπλζε αιιά θαη από ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ PVY ζηα θύιια πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 



 

 

 

Εικόνα 13. Ανάλςζη καηά Northern θςηών μεηά από μησανική μόλςνζη με PVY. Αλάισζε 

5κg RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1 %. από ηα δηαθορεηηθά θσηά  ποσ 

κοιύλζεθαλ ζε θάζε περίπηφζε. Με Hp/se 41-5 θαη wt 1-3 ζσκβοιίδοληαη  ηα δηαγοληδηαθά θαη 

αγρίοσ ηύποσ θσηά  θαη φς mock αλαθέροληαη οη αρλεηηθοί κάρησρες α)αλάισζε 9dpi θαη 

β)αλάισζε 15dpi. 

 

 Αλάινγεο είλαη νη παξαηεξήζεηο θαη γηα ηα  Hp/SE 8 θπηά, ηα νπνία θαίλνληαη 

λα είλαη κνιπζκέλα 9 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε, ελώ ν PVY δελ εληνπίδεηαη θαζόινπ 

15dpi, ίζσο εμαηηίαο ηεο άκπλαο ησλ θπηώλ (εηθ. 14). Ωζηόζν, όια ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ζπδεηήζεθαλ πξέπεη λα επαλαιεθζνύλ έηζη ώζηε λα επηβεβαησζνύλ. Ιδηαίηεξα 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κόιπλζεο κε ηνλ PVY, ζηηο εηθόλεο πνπ πξνθύπηνπλ θαίλεηαη 

ν ην κέγεζνο ηνπ ηνύ λα είλαη πεξίπνπ ζηηο 1,5 kb, γεγνλόο πνπ δελ ηζρύεη, θαζώο ην 

κέγεζόο ηνπ είλαη πεξίπνπ  10kb θαη πηζαλόλ νθείιεηαη ζε απνδόκεζε ηνπ RNA, 

ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ρεηξηζκώλ RNA κεγάινπ κεγέζνπο.  

 



 

 

 

Εικόνα 14. Ανάλςζη καηά Northern θςηών μεηά από μησανική μόλςνζη με PVY. Αλάισζε 

5κg RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1 %. από ηα δηαθορεηηθά θσηά  ποσ 

κοιύλζεθαλ ζε θάζε περίπηφζε. Με Hp/se 81-5 θαη wt 1-3 ζσκβοιίδοληαη  ηα δηαγοληδηαθά θαη 

αγρίοσ ηύποσ θσηά  θαη φς mock αλαθέροληαη οη αρλεηηθοί κάρησρες α)αλάισζε 9dpi θαη 

β)αλάισζε 15dpi. 

 

3.4.2 Μόλσνζη διαγονιδιακών ζειρών καηαζηολής ηοσ SERRATE με ηο ιοειδές 

PSTVd  

   

 Τν ηνεηδέο κε ην νπνίν εκβνιηάζακε θπηά πνπ θαηαζηέιινπλ ην SERRATE, 

είλαη ην Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd). Φξεζηκνπνηήζεθαλ 8-10 θπηά γηα 

θάζε κία από ηηο ζεηξέο Hp/SE 4, 8 θαη 18 κε 5 N.tabacum αγξίνπ ηύπνπ θπηά ηα 

νπνία επηκνιύλζεθαλ κέζσ Αγξνεκπνηηζκνύ κε πιαζκηδηαθή θαηαζθεπή πνπ έθεξε 

ην ζηέιερνο dNB. Τα θπηά δηαηεξήζεθαλ ζην ζεξκνθήπην θαη ε ζπιινγή ηζηνύ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα δηαζηήκαηα 21,  31 θαη 41 εκεξώλ κεηά ηε κόιπλζε. 

Φαηλνηππηθά ζπκπηώκαηα δελ είλαη εκθαλή ζηνλ θαπλό, αιιά είλαη γλσζηό όηη ε 

κόιπλζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνεηδέο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 3 εβδνκάδεο γηα λα 

κεηαθεξζεί ζε νιόθιεξν ην θπηό. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε θαηά Northern κε 5κg 

νιηθνύ RNA (βι Υιηθά θαη Μέζνδνη). 

 Από ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ θπηώλ 21 εκεξεο κεηά ηε κόιπλζε, κε ην 

ηνεηδέο, θαίλεηαη όηη όιεο νη ζεηξέο έρνπλ εκθαλή επίπεδα ηνπ PSTVd, ζε ειαθξώο 

ρακειόηεξν πνζνζηό από ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ, εηδηθόηεξα ε Hp/SE 4 ζεηξά. 31 

εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε θαίλεηαη όηη ηα επίπεδα κόιπλζεο ζηηο δηαγνληδηαθέο ζεηξέο 



 

 

κεηώληαη, ελώ ζηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ παξακέλνπλ ζηζεξά. Τέινο, 41 εκέξεο κεηά ηε 

κόιπλζε, ζηα δηαγνληδηαθά θπηά παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ PSTVd, θάηη πνπ δελ 

παξαηεξείηαη γηα ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ, ζηα νπνία ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζηαζεξό 

(εηθ. 15). 

 

Εικόνα 15. Ανάλςζη καηά Northern θςηών μεηά από μησανική μόλςνζη με PSTVd. 

Αλάισζε 5κg RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1,4%.Με Hp/se 4, Hp/SE 8 θαη Hp/SE 

18 ζσκβοιίδεηαη  ηο ζύλοιο ηφλ θσηώλ ποσ κοιύλζεθαλ θαη φς αρλεηηθός κάρησρας έτεη 

τρεζηκοποηεζεί αγρίοσ ηύποσ N.tabacum. 

 

 Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θπηά ηεο Hp/SE 4 ζεηξάο, ζηελ 

νπνία θαίλεηαη γεληθόηεξα ε κόιπλζε από ην ηνεηδέο λα είλαη ζε ρακειόηεξα επίπεδα 

ζε ζρέζε θαη κε ηηο ππόινηπεο δηαγνληδηαθέο ζεηξέο αιιά αθόκα πεξηζζόηεξν, ζε 

ζρέζε κε ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ. Αλαιύζεθαλ ζπλεπώο όια ηα θπηά πνπ είραλ 

κνιπλζεί γηα ηηο 31dpi, καδί κε όια ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Φαίλεηαη όηη ελώ ε κόιπλζε ησλ θπηώλ 

αγξίνπ ηύπνπ είλαη νκνηνγελήο, σζηόζν , ζηα κεηαζρεκαηηζκέλα θπηά παξαηεξείηαη 

πνηθηινκνξθία σο πξνο ηα επίπεδα ηεο κόιπλζεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (εηθ. 

16). Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ρξήδνπλ επηπιένλ επεμεξγαζίαο θαζώο, ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη κπνξεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα ζρεηίδεηαη 

κε ηα αθξηβή επίπεδα θαηαζηνιήο ηνπ SERRATE θαη ηνλ αξηζκό ησλ ελζέζεσλ.  

   

 



 

 

 

Εικόνα 16. Ανάλςζη καηά Northern θςηών μεηά από μησανική μόλςνζη με PSTVd. 

Αλάισζε 5κg RNA ζε αποδηαηαθηηθό πήθηφκα αγαρόδες 1,4% από ηα δηαθορεηηθά θσηά  ποσ 

κοιύλζεθαλ ζε θάζε περίπηφζε. Με Hp/se 4 1-9, ζσκβοιίδεηαη ηα θσηά ηες Hp/SE 4 ζεηράς, κε 

wt 1-5 ηα αγρίοσ ηύποσ θσηά  ποσ κοιύλζεθαλ θαη φς αρλεηηθός κάρησρας έτεη τρεζηκοποηεζεί 

αγρίοσ ηύποσ N.tabacum. 

 

 Γηα ηελ επηβεβαίσζε όισλ ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ κέλεη λα γίλεη 

ιεπηνκεξήο ραξαθηεξηζκόο θαη σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ελζέζεσλ ζε θάζε έλα από 

απηά. Δπηπιένλ ρξήζηκν είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα επίπεδα ησλ κηθξώλ RNA ηνπ 

ηνεηδνύο ζηα δηαγνληδηαθά θπηά θαη λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ αγξίνπ 

ηύπνπ θπηώλ, δείρλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ ηεο 

ζίγεζεο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Τν γνλίδην SERRATE απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη 

ζην δσηθό αιιά θαη ζην θπηηθό βαζίιεην, όπνπ ζε πεξηπηώζεηο θαηαζηνιήο ηνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηλνηππηθέο αλσκαιίεο είηε θαη ζλεζηγόλα κεηαιιάγκαηα. Όζνλ 

αθνξά ζην θπηά, κέρξη ζήκεξα, έρεη κειεηεζεί ζην θπηό-κνληέιν A.thaliana. Σηα 

πιαίζηα ηεο παξνύζαο  εξγαζίαο έγηλε πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ ξόινπ ηνπ 

SERRATE, γηα πξώηε θνξά, ζηα θπηά N.tabacum θαη N.benthamiana, ηα νπνία 

απνηεινύλ θαηάιιεια κέζα αλαιύζεηο πνπ αθνξνύλ ζην κεραληζκό ηεο ζίγεζεο θαη 

ησλ κνιύλζεσλ κε βηνηηθνύο παξάγνληεο.  

Γηα ην ζθνπό απηό, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηά N.benthamiana πνπ 

ππεξεθθξάδνπλ ην SERRATE, ρξεζηκνπνηώληαο ην νκόινγν γνλίδην ηεο A.thaliana 

είηε κόλν ηνπ είηε ζε ζύληεμε κε ηελ πξσηεΐλε GFP. Έπεηηα από αλάιπζε ησλ 

δηαγνληδηαθώλ θπηώλ  θαηά Northern δηαθξίζεθαλ  δύν ζεηξέο από θάζε πεξίπησζε 

θαη κειεηήζεθαλ πεξαηηέξσ σο πξνο ηα θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζεηξώλ ππεξέθθξαζεο κόλν ηνπ SERRATE δηαθξίζεθαλ νη ζεηξέο S 

1.1 θαη S 4.1, ελώ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζύληεμεο κε ηελ GFP μερώξηζαλ νη SG 1.1 

θαη SG 7.1. Φπηά A.thaliana πνπ ππεξεθθξάδνπλ ην SERRATE παξνπζηάδνπλ 

γξεγνξόηεξε αλάπηπμε, ραξαθηεξηδόκελε από  απμαλόκελε δεκηνπξγία θύιισλ θαη 

κηθξόηεξν ρξόλν άλζηζεο, ζε ζρέζε κε ηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά (Priggie et al. 2001). 

Από ηελ  θαηλνηππηθή αλάιπζε σζηόζν ησλ δηαδνληδηαθώλ θπηώλ N.benthamiana 

πνπ ππεξεθθξάδνπλ ην SE, δελ πξνέθπςαλ αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο.  

Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα απνκόλσζεο νιόθιεξνπ ηνπ νκόινγνπ 

γνληδίνπ SERRATE από ηνλ θαπλό N.tabacum. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο από ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη έπεηηα από ζύγθξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ γηα ην SERRATE από ηνλ θαπλό N.tabacum  κε ην νξζόινγν ηεο 

A.thaliana, θαηαθέξακε λα θισλνπνηήζνπκε κία κηθξή πεξηνρή κήθνπο  135bp 

κεηαμύ δύν ESTs. Σπλδένληαο ην ζηνηρείν απηό κε ηα ήδε γλσζηά,  πξνθύπηεη κία 

αιιεινπρία κήθνπο 2378bp ε νπνία ζε πξσηετληθό επίπεδν, παξνπζηάδεη 69% 

νκνινγία κε ην SERRATE ηεο A.thaliana, επηβεβαηώλνληαο όηη κηιάκε γηα ην γνλίδην 

SERRATE θαη κάιηζηα θαίλεηαη όηη ιείπεη ην 5’ – άθξν απηνύ.  

Σεκαληηθό ζηάδην ηεο  αλάιπζεο ηνπ ξόινπ ηνπ SERRATE ήηαλ ε κειέηε 

θπηώλ ηα νπνία ην θαηαζηέιινπλ. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθαλ  θπηά θαπλνύ N.tabacum, 

ηα νπνία πξνήιζαλ από κεηαζρεκαηηζκό θπιιηθώλ δίζθσλ κε ηελ πιαζκηδηαθή 
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θαηαζθεπή pHp/SE, πνπ έθεξε αιιεινπρία από ην SERRATE ηεο ηνκάηαο, Solanum 

lycopersicon, ζρεκαηίδνληαο θνπξθέηα έηζη ώζηε, κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο ζίγεζεο 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζηνιή θαη ηνπ ελδνγελνύο SERRATE. Η θαηαζηνιή ηεο 

έθθξαζεο ελόο γνληδίνπ κέζσ ηεο RNA απνζηώπεζεο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο 

πιεζώξαο θαηλνηύπσλ πνπ πνηθίινπλ δξακαηηθά κεηαμύ ηνπο. Απηό νθείιεηαη ζην όηη 

ην πνζνζηό ηεο απνζηώπεζεο ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 0-

100%. Σπλήζσο, όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πνζνζηό ηεο απνζηώπεζεο, ηόζν 

εληνλόηεξνο  ζα είλαη θαη ν αληίζηνηρνο θαηλόηππνο.  

Γηα ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθαλ θαηλνηππηθά 18 δηαθνξεηηθέο 

δηαγνληδηαθέο ζεηξέο. Παξαηεξήζεθε όηη ηα πεξηζζόηεξα θπηά, εκθάληδαλ 

θαηλνηππηθέο αλσκαιίεο ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν πνζνζηό, απνηειέζκαηα πνπ 

ζπκθσλνύλ κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα θπηώλ A.thaliana πνπ θαηαζηέιινπλ ην 

SERRATE. Αλαιπηηθόηεξα, έρεη βξεζεί όηη se κεηαιιάγκαηα, αλαπηύζζνπλ θύιια κε 

ραξαθηεξηζηηθέο νδνληώζεηο πεξηθεξεηαθά, αιιά θαη κεξηθή ή πιήξε ζπζηξνθή πξνο 

ηα πάλσ (Clarke et al. 1999,; Priggie et al. 200,; Grigg et al., 2005, 2009), πνπ 

απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηάξαμεο ηνπ κεγέζνπο ησλ θπηηάξσλ ηεο πάλσ θαη 

θάησ επηθάλεηαο ησλ θύιισλ(Grigg et al.,2005; Lobbes et al., 2006).  Κύξην επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ δηαγνληδηαθώλ ζεηξώλ πνπ κειεηήζεθαλ απνηειεί ε 

θαζπζηέξεζε ηεο άλζηζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζπεξκάησλ. Σε θπηά A.thaliana, πνπ 

κειεηήζεθαλ ζε αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο, απνπζίαδαλ ηα πξώηα ζηάδηα 

ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, ελώ ε κεηάβαζε από ηε βιαζηηθή ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

θάζε, απαηηνύζε κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ρσξίο όκσο ηε κεηαβνιή ηνπ 

ζπλνιηθνύ ρξόλνπ άλζηζεο (Clarke et al. 1999). Αθνινύζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζρεηηθή πνζνηηθνπνίεζε κε qPCR ησλ επηπέδσλ ηνπ SERRATE ζε θπηά ησλ ζεηξώλ 

κε ηνλ εληνλόηεξν θαηλόηππν, Hp/SE 4, 8 θαη 18 θαη επηβεβαηώζεθε όηη είραλ  θαη ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά θαηαζηνιήο ηνπ SERRATE, πνπ γηα ηηο δύν πξώηεο ήηαλ νρηώ 

θαη ηξεηο θνξέο ρακειόηεξα, αληίζηνηρα,  ζε ζρέζε κε ηα θπηά αγξίνπ ηύπνπ, ελώ ζηε 

Hp/SE 18 πηζαλόηαηα ε κείσζε είλαη πνιύ κηθξή θαη γη’ απηό θ δελ απνηππώλεηαη 

από ηελ PCR.  

Έηζη, από ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθύπηεη όηη ην SERRATE εκπιέθεηαη 

ζε αλαπηπμηαθά κνλνπάηηα, θαζώο ζε ζπλζήθεο θαηαζηνιήο ηνπ παξνπζηάδνληαη 

αλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο θαη αθόκα θαη ζλεζηγόλα κεηαιάγκαηα, από ην ζηάδην ηνπ 

εκβξύνπ, γεγνλόο αληίζηνηρν κε ηα ζλεζηγόλα έκβξπα ζηελ πεξίπησζε zebrafish,  

κεηαιιαγκάησλ (Amsterdam et al. 2004), αιιά θαη ηεο Drosophila θαη ησλ 
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ζειαζηηθώλ (Sabin et al. 2010). Μάιηζηα, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δξα ην SERRATE 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ σξίκαλζε θαη ηελ δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ 

miRNAs, ηα νπνία έρεη βξεζεί όηη ξπζκίδνπλ ηα γνλίδηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. Τέηνηα γνλίδηα είλαη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ HD-ZIP 

παξαγόλησλ, PHABULOSA (PHB), REVOLUTA (REV),  PHAVOLUTA (PHV) 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ θύιισλ θαη ηε αλάπηπμε ηνπ αμνληθνύ –

απαμνληθνύ (αμνληθό – απαμνληθό) πξνηύπνπ, θαη  ησλ νπνίσλ ε έθθξαζε ξπζκίδεηαη 

από miRNAs, όπσο, ηα miR165, miR166, miR168, miR171 θαη miR-JAW(ή miR319) 

(Lobbes et al 2006, Grigg et al 2005). 

Τέινο, ζειήζακε λα παξαηεξήζνπκε ηε ‘’ζπκπεξηθνξά’’ ησλ θπηώλ πνπ 

θαηαζηέιινπλ ην SERRATE ζε ζπλζήθεο κόιπλζεο από ηνύο θαη ηνεηδή. 

Χξεζηκνπνηήζεθαλ ηνί δηαθνξεηηθώλ νηθνγελεηώλ, νη CMV θαη PVY θαη ην ηνεηδέο 

PSTVd.  Σηελ πεξίπησζε ησλ ηώλ ε κόιπλζε έγηλε κεραληθά κε θπηηθό κόιπζκα θαη 

ε ζπιινγή ηζηνύ μεθίλεζε κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ εκθαλώλ ζπκπησκάησλ 

θαη έγηλε αλά δηαζηήκαηα 9, 15, 21 θαη 28 εκεξώλ κεηά ηε κόιπλζε (dpi). 

Αθνινύζεζε αλάιπζε θαηά Northern θαη πβξηδνπνίεζε κε ηκήκα ηεο θσδηθήο 

πξσηεΐλεο ηνπ θάζε ηνύ, γηα λα δηαπηζησζνύλ ηα επίπεδα ηνπο γηα ηα αληίζηνηρα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη παξάιιεια λα ζπγθξηζνύλ κε ηα αληίζηνηρα ζε αγξίνπ ηύπνπ 

θπηά.  

Παξαηεξήζεθαλ, θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηώλ, πςειά επίπεδα κόιπλζεο ζηα 

πξώηα ζηάδηα ηα νπνία δηαδέρηεθε πξνζσξηλή αλάθακςε ησλ θπηώλ θαη ζπλεπώο 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ, ελώ ηέινο, αθνινύζεζε έλα δεύηεξν ζηάδην 

αύμεζεο ησλ επηπέδσλ ησλ ηώλ, ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο κόιπλζεο. Επίζεο, 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο επηκόιπλζεο θαη κε ηνπο δύν ηνύο, ήηαλ ην γεγνλόο όηη ηα 

δηαγνληδηαθά θπηά, παξνπζίαδαλ θαζπζηεξεκέλε αλάθακςε θαη ζε ρακειόηεξν 

πνζνζηό από ηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά. 

Είλαη γλσζηό όηη ν ζεκαληηθόηεξνο  κεραληζκόο ηεο άκπλαο ησλ θπηώλ έλαληη 

ησλ ηώλ, απνηειεί ε κεηα-κεηαγξαθηθή ζίγεζε (Post Transcriptional Gene Silencing, 

PTGS) (Lu et al. 2008) θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη ηα κηθξα RNAs, miRNAs 

θαη siRNAs. Αξρηθά ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώζεθε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηώλ κέζσ 

siRNA- εμαξηώκελνπ κεραληζκνύ RNA ζίγεζεο.  Λόγσ όκσο ησλ θνηλώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαμύ ησλ κηθξώλ RNA, δηαηππώζεθε ε άπνςε όηη ππάξρεη κία 

αιιειεπηθαιππηόκελε δξάζε απηώλ θαη ζπλεπώο θαη ηα miRNAs εκπιέθνληαη ζηελ 

αληηηηθή άκπλα ησλ θπηώλ (Doench et al. 2003). Τν γεγνλόο απηό εληζρύζεθε θαη από 
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ηελ παξαηήξεζε  όηη ηα κηθξά RNA πνπ απνηεινύλ πξντόληα ηνπ κεραληζκνύ ηεο 

ζίγεζεο, εκθαλίδνπλ ζρεδόλ ζπκπιεξσκαηηθά κόξηα, αληί γηα ηέιεηα δίθισλα κόξηα, 

πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ siRNAs (Dunoyer and Voinnet 2005). Σε πεξηπηώζεηο, 

ζπλεπώο ηηθήο κόιπλζεο, παξαηεξείηαη δξακαηηθή αύμεζε ησλ miRNA ζηα θπηά 

(Bennasser et al. 2005). Παξάιιεια, αξθεηνί ηνί, έρνπλ αλαπηύμεη κεραληζκνύο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ κεραληζκνύ ηεο ζίγεζεο ζηα θπηά θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο από απηά, κέζσ πξσηετλώλ – θαηαζηνιέσλ ηεο ζίγεζεο, κε ηηο 

νπνίεο κπινθάξνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα ζηάδηα ηνπ κεραληζκνύ, νδεγώληαο ζηνλ 

απμαλόκελν πνι/ζκό ηνπ (Vance & Vaucheret 2001). 

Σπκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ηνλ 

βαζηθή ζπκκεηνρή ηνπ SERRATE ζε κνλνπάηηα άκπλαο ησλ θπηώλ κέζσ ηνπ 

κεραληζκνύ ηεο ζίγεζεο, ρσξίο σζηόζν λα απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά κνλνπάηηα. Τα δηαγνληδηαθά θπηά πνπ θαηαζηέιινπλ ην 

SERRATE, αλακέλεηαη λα έρνπλ ρακειόηεξα επίπεδα miRNAs, θαζώο έρεη δεηρζεί όηη 

εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία βηνγέλεζήο ηνπο, γεγνλόο πνπ πηζαλόλ λα ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ ηώλ.  Ωζηόζν, νη ελδείμεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα επηβεβαησζνύλ κε πεξαηηέξσ πεηξάκαηα θαη αλαιπηηθή κειέηε ησλ 

επηπέδσλ ησλ miRNAs ζε θάζε θπηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάιπζε ησλ επηπέδσλ 

ηεο έθθξαζήο ηνπο θαη ηνπ αθξηβνύο αξηζκνύ ησλ ελζέζεσλ ζε θάζε θπηό.  

 Όζνλ αθνξά ζην PSTVd, ε κόιπλζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε αγξνεκπνηηζκό 

θαη ε ζπιινγή ηνπ ηζηνύ μεθίλεζε  κεηά από 3 εβδνκάδεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

δηαζηήκαηα 21, 31 θαη 41 εκεξώλ (dpi). Παξαηεξήζεθε όηη, κε εμαίξεζε ηελ ζεηξά 

Hp/SE 4, ηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά είλαη πεξηζζόηεξν κνιπζκέλα ζε ζρέζε κε ηηο 

ππόινηπεο δηαγνληδηαθέο ζεηξέο. Σε όιεο όκσο ηηο ζεηξέο θαίλεηαη, όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κόιπλζεο κε ηνύο, λα παξνπζηάδεηαη κεηά από ηελ εκθάληζε ηεο 

κόιπλζεο, έλαο ζηάδην ύθεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλέξρεηαη ζρεδόλ ζηνλ ίδην 

βαζκό πνπ ήηαλ αξρηθά, θάηη όκσο πνπ δελ είλαη εκθαλέο ζηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά, 

όπνπ ηα επίπεδα ηεο κόιπλζεο θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηα ίδηα, πςειά επίπεδα. 

 Είλαη γλσζηό όηη ην ηνεηδέο PSTVd  απνηειεί ζηόρν ηνπ κεραληζκνύ PTGS  

ζε κνιπζκέλα εμαηηίαο ηεο ζπζζώξεπζεο  si –RNAs πνπ πξνέξρνληαη από ην ηνεηδέο 

ζην θπηηαξόπιαζκα (Itaya et al. 2001, Denti et al. 2004). Η δηαζπζηεκαηηθή 

κεηαθίλεζε ησλ  siRNAs ζε όιν ην θπηό, θαζηζηά ηθαλό ην θπηό λα αληηκεησπίζεη ηε 

κόιπλζε άκεζα. Παξ’ όια απηά όκσο, ην PSTVd έρεη αλαπηύμεη κεραληζκνύο άκπλαο 

απέλαληη ζην PTGS θαηαθέξλνληαο ηειηθά λα επαλέιζεη ζηα αξρηθά επίπεδα 
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κόιπλζεο (Wang et al., 2004; Itaya et al.,2007). Βαζηδόκελνη ζηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα κπνξνύκε λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ θπηώλ ζηε κόιπλζε κε 

ην ηνεηδέο θαη λα επηβεβαηώζνπκε ελ κέξεη ην γεγνλόο όηη ην SERRATE θαίλεηαη λα 

έρεη κηθξή επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο ησλ siRΝΑs, όπσο έρεη ήδε 

παξαηεξεζεί θαη από πξνεγνύκελα πεηξάκαηα ζηελ A.thaliana κε siRNAs από 

ξεηξντό (AtSN1) (Lobbes et al. 2006).  

 Τέινο, έπεηηα από ηελ αλάιπζε ησλ θπηώλ ηεο Hp/SE 4 ζεηξάο 31 εκέξεο 

κεηά ηνλ αγξνεκπνηηζκό, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αλνκνηνκνξθία σο πξνο ηε 

κόιπλζε ησλ δηαγηληδηαθώλ θπηώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν κνιπζκέλα θπηά αιιά θαη θπηά πνπ δε θαίλεηαη λα έρνπλ κνιπλζεί. Σε 

αληίζεζε, ζηα αγξίνπ ηύπνπ θπηά ηα επίπεδα ηνπ PSTVd είλαη ζηα ίδηα επίπεδα ζε 

όια ηα θπηά. Τν γεγνλόο απηό ππνδειώλεη όηη εθηόο από ηε δηαθνξεηηθή αληίδξαζε 

ηεο θάζε δηαγνληδηαθήο ζεηξάο, ηα επίπεδα ηεο κόιπλζεο κπνξεί λα επεξεάδνληαη θαη 

από επηπιένλ παξάγνληεο πνπ πηζαλόλ εκπιέθνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

κόιπλζεο κε ην ηνεηδέο.  
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