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ήρθε πλέον ο καιρός να πάρω πια ηο master 

με θέμα ηων θσηών ηοσς παθογόνοσς gangster 

 

ηελειώνονηας ηο έργο μοσ θα ζας εσταριζηήζω 

είναι ηο λιγόηερο να ζας ηο αναγνωρίζω 

δίπλα μοσ ζηαθήκαηε ζηην προζπάθειά μοσ 

βοήθεια μοσ δώζαηε και ζηα πειράμαηά μοσ 

 

έναν έναν ζας ηιμώ λέω εσταριζηίες 

ότι ησπικόηηηες αλλά καρδιάς οσζίες 
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Πενίθδρδ  

 

Μζα ζεζνά πνμδβμφιεκςκ ιεθεηχκ εδναζχκμοκ ηδκ άπμρδ μηζ θοημπαεμβυκα 

ααηηήνζα ηαζ ιφηδηεξ, υπςξ ηαζ μζ θοημπαεμβυκμζ ζμί, δζαεέημοκ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ειπθέημοκ ηδκ RNA ζίβδζδ ηαηά ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε θοηά βζα κα 

πνμηαθέζμοκ αζεέκεζεξ. ε πνμδβμφιεκα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημ 

ενβαζηήνζμ ιαξ δείπεδηε μηζ μνζζιέκεξ πνςηείκεξ-ηεθεζηέξ Σφπμο ΗΗΗ απυ 

παευηοπμοξ ημο ααηηδνίμο P. syringae δνμοκ ςξ εκζζποηέξ ηδξ RNA-

δζαιεζμθααμφιεκδξ ζίβδζδξ. Μεηαλφ ηςκ πνςηείκχκ αοηχκ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ 

πνςηεΐκδ-ηεθεζηήξ HopX1 ημο ααηηδνίμο Pseudomonas syringae pv. tomato DC3001. 

Γζα κα ιεθεηδεεί θεπημιενέζηενα μ ιδπακζζιυξ ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ ειπθμηήξ ημο 

ιδπακζζιμφ ζίβδζδξ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ παεμβυκςκ-λεκζζηή ζε δζάθμνα 

παεμζοζηήιαηα ηνίεδηε απαναίηδηδ δ ηαηαζηεοή βεκεηζηά ηνμπμζδιέκςκ θοηχκ 

πμο εηθνάγμοκ ημ εκ θυβς βμκίδζμ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε βμκζδζαηή 

ηαζζέηα ζοζηαηζηήξ έηθναζδξ ζε δοαδζηυ θμνέα αβνμααηηδνίμο βζα βεκεηζηυ 

ιεηαζπδιαηζζιυ θοθθζηχκ δίζηςκ ημο θοημφ Νicotiana benthamiana. ηδ ζοκέπεζα 

έβζκε  ιμνζαηυξ έθεβπμξ ηαζ παναηηδνζζιυξ ηςκ θοηχκ Σ0/Σ1 βεκεζάξ ιε ακαθφζεζξ 

Northern, Southern ηαζ PCR. Ο ιμνζαηυξ παναηηδνζζιυξ επζαεααίςζε ηδκ 

εκζςιάηςζδ ηαζ ιεηαβναθζηή έηθναζδ ημο βμκζδίμο hopX1 ζε ηνεζξ ημοθάπζζημκ 

ζεζνέξ. Πεζναιαηζηέξ ιμθφκζεζξ ζε δφμ βεκεηζηά ηνμπμζδιέκεξ ζεζνέξ έδεζλακ υηζ 

αοηέξ ήηακ ακεεηηζηέξ ζε μβημβυκμ ζηέθεπμξ ημο Αgrobacterium tumefaciens, 

επζαεααζχκμηαξ πνμδβμφιεκεξ παναηδνήζεζξ βζα ηδκ ειπθμηή ημο ιδπακζζιμφ ηδξ 

ζίβδζδξ ζηδκ ααηηδνζαηή μβημβέκεζδ. Οζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ ζεζνέξ 

πνμζθένμκηαζ βζα πεναζηένς πεζνάιαηα ιε δζάθμνα θοημπαεμβυκα πμο 

πνμζαάθθμοκ ηδκ N. benthamiana πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεεί δ ειπθμηή ημο 

ιδπακζζιμφ ηδξ ζίβδζδξ ζηδκ παεμβέκεζα ζε άθθα παεμζοζηήιαηα. 
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Abstract  

 

Previous studies established that phypathogenic bacteria and fungi engage the 

mechanism of RNA silencing during their interaction with plants and this is thought to 

be essential for disease development in some pathosystems. Previous experiments 

carried out in our lab showed that certain Type III effector proteins from P.syringae 

pathovars act as enhancers of the RNA mediated silencing mechanism. HopX1 from 

Pseudomonas syringae pv. tomato DC3001  is one such effector. To further examine the 

involvement of RNA silencing and its consequences in the host-pathogen interaction 

a 35S::hopX1 expression cassette  was introduced into Νicotiana benthamiana  by 

Agrobacterium-mediated transformation of leaf discs.  Transgenic plants of the Σ0/Σ1 

generation were characterized by Northern and Southern blotting and PCR analysis. 

This molecular characterization confirmed the incorporation and transcriptional 

expression of hopX1 gene in at least three lines. Experimental infection in two 

genetically transformed lines showed that they were resistant to a tumor-inducing 

Αgrobacterium tumefaciens strain, as expected from previous findings showing that 

RNA-mediated silencing of T-DNA oncogenes is required for crown call 

tumorigenesis.The genetically transformed lines offer a useful resource for further 

experiments with various plant pathogens which infect  N. benthamiana in order to 

investigate the role of RNA silencing mechanism in the pathogenicity of other 

pathosystems.   
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ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

1. Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά ςξ ζοζηήιαηα-ιμκηέθα 
επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ: Σμ πανάδεζβια ηδξ N. benthamiana  

 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ δ πνήζδ ηδξ βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ (genetic 

modification, transgenic technology) έπεζ ελεθζπεεί ζε έκα ζζπονυ ενβαθείμ ζηδ 

βεκζηυηενδ ένεοκα ηαζ ιεθέηδ δζαθυνςκ ζδιακηζηχκ αζμθμβζηχκ δζενβαζζχκ ζε 

πμθθμφξ μνβακζζιμφξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ θοηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα 

βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηζηά ζοζηήιαηα, πένα απυ ηδ δοκαηυηδηα ηαηαζηεοήξ 

βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ πμζηζθζχκ ζε θοηζηά είδδ μζημκμιζηήξ ζδιαζίαξ, ηαεζζημφκ 

δοκαηή ιζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ζηδ δζαθεφηακζδ ηςκ ιδπακζζιχκ βμκζδζαηήξ 

νφειζζδξ, ηοηανζηήξ αζμθμβίαξ, μνβακζζιζηήξ ακάπηολδξ, ζζημθμβζηήξ 

δζαθμνμπμίδζδξ, μνβακμβέκεζδξ ηαζ ακαπαναβςβήξ, υπςξ ηαζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ 

δζμνβακζζιζηχκ ζπέζεςκ θοηχκ ιε ιζηνμνβακζζιμφξ. Σα βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα 

θοηά ηαζ μζ in vitro ηοηηανμηαθθζένβεζεξ πνμζθένμοκ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ζηδ ιεθέηδ 

ηςκ παναπάκς εειάηςκ οπυ ζπεδζαζιέκεξ, εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ ενβαζηδνζαημφ 

εενιμηδπζαημφ πενζαάθθμκημξ ηαεχξ ηαζ ζε ζοκεήηεξ αβνμφ. Δπίζδξ, εεςνμφκηαζ 

θζβυηενμ πνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ ζοβηνζηζηά ιε άθθεξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηαζ 

αλζμπμίδζδξ βεκεηζηήξ παναθαηηζηυηδηαξ βζα ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ 

ενιδκεία απμηεθεζιάηςκ (Hellwig et al., 2004). ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεθέηδξ 

δζμνβακζζιζηχκ ζπέζεςκ, υπςξ είκαζ μζ ζπέζεζξ παεμβυκμο-λεκζζηή ζηδ 

θοημπαεμθμβία ηαζ άθθα παεμζοζηήιαηα, δ βεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ ημο λεκζζηή 

(υπςξ ηαζ ημο παεμβυκμο) είκαζ ακαπυζπαζημ ενβαθείμ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ 

ιδπακζζιχκ «ακηίθδρδξ» ηδξ πανμοζίαξ ημο παεμβυκμο ηαζ ημο λεκζζηή, υπςξ ηαζ 

ηδξ εηαηένςεεκ ακηίδναζδξ ημο εκυξ μνβακζζιμφ ζηδκ πανμοζία ημο άθθμο. 

Σμ βέκμξ Nicotiana είκαζ έκα απυ ηα πέκηε ηφνζα βέκδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

Solanaceae. Απυ ηα 64 είδδ πμο ακήημοκ ζημ βέκμξ Nicotiana, ηα 44 είκαζ εκδμβεκή 

ηδξ Βυνεζαξ ή Νυηζαξ Αιενζηήξ ηαζ 20 είκαζ αοηυπεμκα είδδ ηδξ Αοζηναθίαξ. Σμ βέκμξ 

Nicotiana, δζαζνείηαζ ζε ηνία οπμ-βέκδ (Rustica, Tabacum, Petunioides) ιε αάζδ 

ηονίςξ ηδ ιμνθμθμβία, ηδκ ζηακυηδηα δζαζηαφνςζδξ ιεηαλφ ημοξ, ηδ ζοιπενζθμνά 

ηςκ εκδμεζδζηχκ οανζδίςκ (Christoff, 1928) ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ πνςιμζςιάηςκ ημοξ. 

Σα δζάθμνα είδδ ημο βέκμοξ Nicotiana ειθακίγμοκ ιεηαλφ ημοξ ημκηζκέξ βεκεηζηέξ 

ζοββέκεζεξ ιε ηα βέκδ Cestrum ηαζ Petunia. ηδκ πενζβναθή ηδξ ηαηαβςβήξ ηαζ ηδξ 

ελέθζλδξ ημο βέκμοξ μ Goodspeed (Goodspeed, 1954) δζαηφπςζε ηδκ άπμρδ υηζ ηα 

ηνία βέκδ (Nicotiana, Cestrum, Petunia) πνμήθεακ απυ ιζα βεκεηζηή «δελαιεκή» δ 

μπμία έθενε ημζκά ζημζπεία ηαζ απυ ηα ηνία πνυδνμια βέκδ (pre-Cestrum, pre-

Petunia, pre-Nicotiana). Σεθζηά, δ ειθάκζζδ ηςκ ηεζηνμσδχκ (cestroid) ηαζ 

πεημοκμεζδχκ (petunioide) βεκεηζηχκ ζοιπθεβιάηςκ, μδήβδζε ελεθζηηζηά ζηδκ 

ζφκεεζδ ημο οπμ-βέκμοξ Tabacum, Rustica ηαζ ημο Petunioides, ακηίζημζπα (Khan 

and Narayan, 2007). Σμ βέκμξ Nicotiana έπεζ απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα πμθθέξ ιεθέηεξ 

ηθαζζηήξ βεκεηζηήξ ηυζμ ζημ πανεθευκ (εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ Christoff, 1928 ηαζ 

Goodspeed, 1954) υζμ ηαζ ζήιενα (Assem et al., 2009), πμο αθμνμφκ ηδκ 

αιθζπθμεζδία (amphiploid) ζηδκ ελέθζλδ, ηδ ιμκμζςιζηή ακάθοζδ (monosomic 

analysis) ηαεχξ ηαζ ηδκ εκδμεζδζηή ιεηαθμνά βμκζδίςκ.   
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Μέθδ ημο βέκμοξ Nicotiana  πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ςξ μνβακζζιμί ιμκηέθα 

ζηδ ιεθέηδ βεκεηζηχκ, ιμνζαηχκ, ακαπηολζαηχκ ηαζ μζημθμβζηχκ παναιέηνςκ πμο 

εθέβπμοκ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ εζδχκ ηαηά ηδκ αζμθμβζηή ημοξ ελέθζλδ (Narayan, 

1987, 1988; Japan Tabacco Inc., 1994; Volkove et al., 1999; Lim et al., 2000; Chase 

et al., 2003). Γεκζηά δ βεκεηζηή πμθοπθμεζδία (polyploidy) ιέζς δζπθαζζαζιμφ ημο 

βμκζδζχιαημξ είκαζ έκα ζοκδεζζιέκμ θαζκυιεκμ ζηα θοηά (Wendel, 2000) ηαζ 

απμηεθεί έκακ απυ ημοξ πανάβμκηεξ δζεφνοκζδξ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθυηδηαξ πμο 

επζθένμοκ μζ δζαθυνςκ εζδχκ ιεηαθθάλεζξ ηαζ βεκεηζηέξ ιεηαεέζεζξ (Soltis, 2005). 

Απυ ηα 64 είδδ ημο βέκμοξ Nicotiana, ηα 11 είκαζ αιθζδζπθμεζδή (2n=4x=48). Σα οπμ-

βέκδ Rustica ηαζ Tabacum έπμοκ είδδ ιε απθμεζδή (haploid) ανζειυ πνςιμζςιάηςκ 

(n=12 ή n=24). Σα είδδ ημο οπμ-βέκμοξ Petunioides ειθακίγμοκ επζπθέμκ 

ακεοπθμεζδείξ ηαηαζηάζεζξ (aneuploid) θυβς άκζζμο δζαπςνζζιμφ πνςιμζςιάηςκ 

(n = 9, 10, 16, 18, 19, 20 ηαζ 22).  Έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ μ ααζζηυξ ανζειυξ 

πνςιμζςιάηςκ ημο βέκμοξ είκαζ έλζ (n = 6). Ζ εκδμεζδζηή ακηαθθαβή βμκζδίςκ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ αζμθμβζηήξ ελέθζλδξ ηςκ εζδχκ, δ αιθζδζπθμεζδία ιεηαλφ ηςκ 

εκδμεζδζηχκ οανζδίςκ ηαζ δ ηοπαία βεκεηζηή πανέηθζζδ θυβς ηδξ βεςβναθζηήξ 

απμιυκςζδξ, έπμοκ παίλεζ ηονίανπμ θυβμ ζηδκ ελέθζλδ ημο είδμοξ (Khan and 

Narayan, 2007). φιθςκα ιε ακαθφζεζξ πμο έπμοκ βίκεζ ζημκ ηανοχηοπμ αθθά ηαζ 

ιε ιεθέηδ ηδξ ζοββέκεζαξ ηςκ πνςιμζςιάηςκ ζε εκδμεζδζηέξ δζαζηαονχζεζξ 

(Goodspeed, 1954), πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηέξ θοθμβεκεηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ μζ 

μπμίεξ ζοκμδεφμκηαζ απυ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ μνβάκςζδ ημο ηανοχηοπμο ζημ 

βέκμξ. Αοηυ ακηακαηθάηαζ ζηζξ ιεβάθεξ δζαθμνέξ ηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ημο ιεβέεμοξ 

ημο βμκζδζχιαημξ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ.  

Σμ είδμξ N. benthamiana (Δζηυκα 1), πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ςξ ενεοκδηζηυ 

ιμκηέθμ ζηδ αζμθμβία θοηχκ ηαζ εζδζηυηενα ζηδ ιεθέηδ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ 

βμκζδζαηήξ ζίβδζδξ. Ζ ιεβάθδ πνδζηζηυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ ζηδ δζελαβςβή 

βεκεηζηχκ ενεοκχκ μθείθεηαζ εκ ιένεζ ζηδκ εφημθδ ακάπηολή ημο ζε ζοκεήηεξ 

εενιμηδπίμο ηαεχξ ηαζ ζηδκ εοπένεζα βεκεηζηχκ πεζνζζιχκ ζημοξ μπμίμοξ ιπμνεί 

εφημθα κα οπμαθδεεί. Ζ N. benthamiana ακήηεζ ζημ οπμ-βέκμξ Petunioides ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζημ ημιέα (section) ηςκ Suavelontes. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ 

ημ είδμξ N. tabacum ημ μπμίμ είκαζ έκα θοζζηυ αιθζδζπθμεζδέξ θοηυ (2n = 48), 

εεςνείηαζ υηζ έπεζ πνμέθεεζ απυ οανζδζζιυ άβνζςκ πνμβμκζηχκ εζδχκ (Gerstel, 1960; 

1963) πμο ακήημοκ ζημ οπμ-βέκμξ Petunioides, πανέπμκηαξ ημ ιδηνζηυ βμκζδίςια, 

ηαζ ζημ οπμ-βέκμξ Tabacum  ημ μπμίμ πανείπε ημ παηνζηυ βμκζδίςια (Ren and 

Timko, 2001). Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ ηαεχξ δίκεζ έκα πθεμκέηηδια ζηδ 

πνήζδ ηδξ N. benthamiana έκακηζ ημο N. tabacum ζε βεκεηζηέξ/ιμνζαηέξ ιεθέηεξ 

ηαεχξ ειθακίγεζ πζμ απθυ ηανοχηοπμ επζηνέπμκηαξ ημκ ηαθφηενμ πεζνζζιυ ημο ζημ 

ενβαζηήνζμ.       

Δζηυκα 1. Φςημβναθίεξ ημο είδμοξ N.benthamiana. 
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2.  Μδπακζζιμί ααηηδνζαηήξ παεμβέκεζαξ ζε θοηά  

 

ημ θοζζηυ ημοξ πενζαάθθμκ ηα θοηά ακηζιεηςπίγμοκ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία 

παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ (ιοηήηςκ, μςιοηήηςκ, ααηηδνίςκ), ζχκ, ζμεζδχκ ηαζ 

παναζίηςκ (έκημια, κδιαηχδεζξ) (Bari and Jones, 2009). Πανά ηδκ πανμοζία 

ιεβάθμο ανζειμφ ιζηνμμνβακζζιχκ ζηδ θφζδ, ιυκμ εθάπζζημζ είκαζ αοημί μζ μπμίμζ 

ιπμνμφκ κα επζηεεμφκ ζε ηάεε είδμξ θοημφ.  Όζμκ αθμνά ζηα ιζηνμαζαηά ηαζ ζσηά 

παεμβυκα, είκαζ βκςζηυ υηζ αοηά δζαεέημοκ πνςηεσκζημφξ πανάβμκηεξ παεμβέκεζαξ 

(effectors, ηεθεζηέξ) μζ μπμίμζ ηαηαζηέθθμοκ πνςημβεκείξ ή παεμεπαβχιεκμοξ 

ιδπακζζιμφξ άιοκαξ ημο λεκζζηή ιε ηεθζηυ απμηέθεζια ηδκ εηδήθςζδ αζεέκεζαξ. 

Οζ ιδπακζζιμί άιοκαξ ηςκ θοηχκ είκαζ ζοκήεςξ πμθφπθμημζ ηαζ 

πμθοεπίπεδμζ. οκήεςξ ηα θοηά πνδζζιμπμζμφκ θοζζηά αθθά ηαζ πδιζηά ειπυδζα ηα 

μπμία πνμτπάνπμοκ ηδξ ιυθοκζδξ, πανειπμδίγμοκ ηδκ ακάπηολδ ημο παεμβυκμο 

ηαζ ηδκ εηδήθςζδ ηδξ αζεέκεζαξ. Δπζπθέμκ ηα θοηά έπμοκ ελεθίλεζ ιζα ιεβάθδ 

πμζηζθία επαβυιεκςκ ιδπακζζιχκ άιοκαξ, μζ μπμίμζ εκενβμπμζμφκηαζ ιεηά ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο παεμβυκμο απυ ημ θοηυ. Αοημί μζ επαβυιεκμζ 

ιδπακζζιμί ζοιπενζθαιαάκμοκ πμθοζπζδείξ ιμνθμθμβζηέξ, ιμνζαηέξ, ηαζ αζμπδιζηέξ 

αθθαβέξ υπςξ π.π. μλεζδςηζηυ ζηνεξ, έηθναζδ ζπεηζηχκ βμκζδίςκ άιοκαξ, 

παναβςβή ακηζιζηνμαζαηχκ ζοζηαηζηχκ (phytoalexins) ηαζ ζοπκά ηαζ ιζα ιμνθή 

πνμβναιιαηζζιέκμο ηοηηανζημφ εακάημο (programmed cell death, PCD) ηδκ 

μκμιαγυιεκδ ακηζδναζδ οπενεοαζζεδζίαξ (hypersensitive response, HR) (van Loon 

et al., 2006).  

Δπίζδξ ηα θοηά ιπμνμφκ ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ πζεακά παεμβυκα ιζηνυαζα 

ιέζα απυ έκα ααζζηυ ιδπακζζιυ άιοκαξ, πμο ηαθείηαζ εκδμβεκέξ αιοκηζηυ ζφζηδια 

(innate immune system). Ζ πανμφζα άπμρδ ζπεηζηά ιε ημ αιοκηζηυ ζφζηδια ηςκ 

θοηχκ, έπεζ παναηηδνζζηεί ιε ημ ιμκηέθμ “zigzag” ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ιζηνμαζαηά 

ιμνζαηά πνυηοπα (microbe-associated molecular patterns-MAMPs) ή ιμνζαηά 

πνυηοπα ζπεηζηά ιε ηδκ παεμβέκεζα, (pathogen associated molecular patterns-

PAMPs) (Medzhitov and Janeway, 1997) βίκμκηαζ ακηζθδπηά απυ ιειανακζημφξ 

οπμδμπείξ ακαβκχνζζδξ ηςδζημπμζδιέκςκ πνυηοπςκ (pattern recognition receptors-

PRRs) (Nicaise et al., 2009), ηαζ δ ακαβκχνζζδ αοηή έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ 

εκενβμπμίδζδ επαβυιεκδξ ακμζίαξ πμο πονμδμηείηαζ απυ ηα PAMPs (PAMP-

triggered immunity, PTI) (Bari and Jones, 2009). Ανηεημί ηεθεζηέξ εηηνζκυιεκμζ απυ 

παεμβυκα ηαηαζηέθθμοκ ηδκ απυηνζζδ PTI ηαζ έηζζ επάβμοκ εοπάεεζα πμο επζαάθθεζ 

o ίδζμξ μ ηεθεζηήξ (effector triggered susceptibility-ETS). Έκα ααζζηυ ζδιείμ ζηδκ 

αιοκηζηή ζηναηδβζηή ηςκ θοηχκ είκαζ υηζ ακαβκςνίγμοκ έκακ δεδμιέκμ ηεθεζηή είηε 

άιεζα είηε έιιεζα ηαζ επάβμοκ ακμζία δ μπμία πονμδμηείηαζ απυ ημκ ηεθεζηή 

(effector triggered immunity-ETI), ιε ηεθζηυ απμηέθεζια ηδκ εηδήθςζδ 

ακεεηηζηυηδηαξ ζηδκ αζεέκεζα (Chisholm et al. 2006; Jones and Dangl 2006).  

Ζ επαβςβή ηδξ ακμζίαξ είηε ιέζς ηςκ PAMPs (PTI), είηε ιέζς ηςκ ηεθεζηχκ 

(ETI), αολάκεζ ηδκ ακεεηηζηυηδηα ηςκ θοηχκ ηαζ πανειπμδίγεζ ηδκ απμίηζζδ ηαζ ηδκ 

εκδμθοηζηή ακάπηολδ ηςκ παεμβυκςκ. Έηζζ δζαθαίκεηαζ υηζ δ έβηαζνδ ακαβκχνζζδ 

εκυξ ιζηνμμνβακζζιμφ-εζζαμθέα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

επαβςβή ηδξ αιοκηζηήξ απυηνζζδξ, απμηεθμφκ έκα ζδιακηζηυ ηθεζδί ιεηαλφ ηδξ 
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ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δεηηζηυηδηαξ (εοπάεεζαξ ζε ιζηνμαζαηά παεμβυκα). Οζ 

ιμνζαηέξ δμιέξ ηςκ PAMPs είκαζ ζοκηδνδιέκεξ (Νurnberger et al., 2004), ιε 

παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα ααηηδνζαηχκ PAMPs ηυζμ ημοξ θζπμπμθοζαηπανίηεξ 

(Dow et al., 2000), υζμ ηαζ ηδ ιαζηζβίκδ (Felix et al., 1999) πμο ζοκακηχκηαζ ηυζμ ζε 

θοηζηά υζμ ηαζ γςζηά παεμβυκα. ηα θοηζηά ςμιοηδηζαηά παεμβυκα, δ εηηνζκυιεκδ 

πνςηεΐκδ INF1 (Kamoun et al., 1998) ηαζ έκα πεπηίδζμ μκμιαγυιεκμ pep13 πμο 

πνμένπεηαζ απυ ηδ ηνακζβθμοηαιζκάζδ (Blume et al., 2000) οπμηζκμφκ αιοκηζηέξ 

απμηνίζεζξ. Σμ θάζια ηδξ απυηνζζδξ δζαθυνςκ θοηχκ-λεκζζηχκ ζε ιζηνμαζαηά 

PAMPs ιπμνεί κα δζαθένεζ. Έηζζ παναηδνείηαζ υηζ δ ααηηδνζαηή ιαζηζβίκδ επάβεζ ηζξ 

αιοκηζηέξ απμηνίζεζξ ζε ιζα ιεβάθδ πμζηζθία θοηχκ υπςξ είκαζ δ Arabidopsis 

thaliana, Oryza sativa, ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ Solanaceae, εκχ δ ακαβκχνζζδ ημο 

ααηηδνζαημφ πανάβμκηα επζιήηοκζδξ ηδξ πεπηζδζηήξ αθοζίδαξ ζηα νζαμζχιαηα EF-

Tu (elongation factor Tu) θαίκεηαζ πενζμνζζηζηή ζε είδδ ηδξ μζημβέκεζαξ Brassicacae 

(Kunze et al., 2004). οιπεναζιαηζηά, ηα θοηά θαίκεηαζ υηζ έπμοκ «πνμζηζζηεί» ιε 

ηδκ ζηακυηδηα κα ακαβκςνίγμοκ, ιέζς εζδζηχκ οπμδμπέςκ, ηφνζα ιυνζα-ζοζηαηζηά 

ηςκ παεμβυκςκ, ηα μπμία ημοξ πανέπμοκ έκα ιυκζιμ δείηηδ επζηείιεκδξ πνμζαμθήξ 

απυ εκ δοκάιεζ παεμβυκα (Bari and Jones, 2009).  

H ακαβκχνζζδ ηςκ ιζηνμαζαηχκ PAMPs ηοπζηά ζοιααίκεζ ζημ ελςηενζηυ 

ιένμξ ηδξ ηοημπθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ ημο θοημφ. Γζαθμνεηζηά θοηζηά είδδ είκαζ 

πζεακυκ κα δζαεέημοκ δζαθμνεηζημφξ, άβκςζημοξ ζε ανζειυ οπμδμπείξ ακαβκχνζζδξ 

ηςκ PAMPs, πνάβια πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημοξ κα ακαβκςνίγμοκ ιζα 

πμζηζθία PAMPs. Έκαξ ηαθά παναηηδνζζιέκμξ οπμδμπέαξ PAMP είκαζ δ ηζκάζδ 

AtFLS2 πμο έπεζ επζηνάηεζεξ οπμδμπέα ζηδκ Arabidopsis thaliana (Hann and 

Rathjen, 2007). H πνςηεσκδ AtFLS2  θαίκεηαζ κα είκαζ έκαξ άιεζμξ οπμδμπέαξ ημο 

πεπηζδίμο Flg22 (22-αιζκμλέα απυ ημ ζοκηδνδιέκμ αιζκμηεθζηυ άηνμ ηδξ 

ααηηδνζαηήξ ιαζηζβίκδξ (Chinchilla et al., 2006). Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ 

υηζ δ ακαβκχνζζδ δζαθμνεηζηχκ PAMPs μδδβεί ζε έηθναζδ πανυιμζςκ αιοκηζηχκ 

απμηνίζεςκ, βεβμκυξ πμο αθήκεζ κα εκκμδεεί υηζ ηα PAMPs θεζημονβμφκ πμθθέξ 

θμνέξ εη ημο πενζζζμφ (Zipfel et al., 2006).  

Οζ απμηνίζεζξ θοηχκ ζηδκ πανμοζία δζάθμνςκ PAMPs ζοκήεςξ 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ παναβςβή εκενβχκ ιμνθχκ oλοβυκμο (active oxygen species-

AOS), απμηνίζεζξ αζαεζηίμο, απυεεζδ ηαθθυγδξ (ηφθςκ) ζημ ηοηηανζηυ ημίπςια ηςκ 

θοηχκ, εκενβμπμίδζδ MAP ηζκαζχκ, επαβςβή βμκζδίςκ απμηνζκυιεκςκ ζηδκ 

παεμβέκεζδ, εκχ ζε θοηζηέξ ηοηηανζηέξ ηαθθζένβεζεξ δδιζμονβία αθηαθζηχκ 

ζοκεδηχκ ζημ ενεπηζηυ ιέζμ (Kunze et al., 2004; Zipfel et al., 2004; Chinchilla et al., 

2006). Ζ εκενβμπμίδζδ εκυξ ή ηαζ πενζζζμηένςκ PAMP οπμδμπέςκ, είκαζ πζεακυ κα 

επανηεί βζα ηδκ ηαηαζημθή ηάπμζςκ παεμβυκςκ (Hann and Rathjen, 2007). Αοηή δ 

οπυεεζδ είκαζ ζοιααηή ιε ηδκ έθθεζρδ παεμβέκεζαξ ααηηδνζαηχκ ιεηαθθαβιάηςκ ηα 

μπμία ζηενμφκηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ hrp βμκζδίςκ, πμο είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ 

έβποζδ ηςκ πνςηεσκχκ ηεθεζηχκ ζημ ηοηηανυπθαζια ημο λεκζζηή, ιέζς ημο 

εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ ΗΗΗ (TTSS) (Roine et al., 1997) ζηζξ μπμίεξ απμδίδεηαζ ςξ 

ηφνζμξ νυθμξ δ ηαηαζημθή αιοκηζηχκ απμηνίζεςκ, ακ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ 

πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζε αοηυ. Ανηεημί ενεοκδηέξ παναηήνδζακ υηζ ζηδ 

ααηηδνζαηή παεμβέκεζα ζοιαάθθμοκ ακελάνηδημζ ηεθεζηέξ (Espinosa and Alfano, 

2004). Σεθεζηέξ πμο πανάβμκηαζ εκδμβεκχξ ζε ηναζκβεκζηά θοηά ή εβπφμκηαζ ζηα 

θοηζηά ηφηηανα ιέζς ημο ααηηδνζαημφ TTSS, ιπμνμφκ κα ηαηαζηείθμοκ ημκ 
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ηοηηανζηυ εάκαημ, ηδκ ακηίζηαζδ ημο ιδ-λεκζζηή ηαεχξ ηαζ ηδκ ιεηαβναθή αιοκηζηχκ 

βμκίδζςκ πμο ζπεηίγμκηαζ απυ ηδκ εκαπυεεζδ ηαθθυγδξ (Hauck et al., 2003; Kang et 

al., 2004; Abramovitch and Martin, 2005; Kim et al., 2005; Li et al., 2005). Πμθθέξ 

θμνέξ ιζα ιυκμ πνςηεΐκδ ηεθεζηήξ, είκαζ ανηεηή βζα κα λεπενάζεζ ηδκ ακεεηηζηυηδηα 

ζε ιζα αζεέκεζα πμο απμννέεζ απυ πμθθαπθά ηαζ δζαθμνεηζηά PAMPs. Γζα 

πανάδεζβια, δ πνςηεσκδ ΑvrPto έπεζ πνμηαεεί υηζ δνα ζακ ηαηαζημθέαξ ηδξ άιοκαξ δ 

μπμία ααζίγεηαζ ζημ ηοηηανζηυ ημίπςια (Hauck et al., 2003), εκχ δ ΑvrPtoB 

ηαηαζηέθθεζ ημκ ηοηηανζηυ εάκαημ ιέζς ηδξ δνάζδξ ηδξ ζημοξ εοηανζςηζημφξ 

μνβακζζιμφξ ςξ Δ3 θζβάζδ ηδξ μοιπζημοσηίκδξ (ubiquitin ligase; Janjusevic et al., 

2006). Δπίζδξ πμθθέξ πνςηεΐκεξ ηεθεζηέξ, ιεηαλφ αοηχκ δ ΑvrRpt2, είκαζ πνςηεάζεξ 

ιε απμηέθεζια κα απμζημδμιμφκ έκακ ή πενζζζυηενμοξ πνςηεσκζημφξ ζηυπμοξ 

(Hotson and Mudgett, 2004). ημ θοηυ Arabidopsis δ πνςηεΐκδ RIN4 είκαζ ζηυπμξ ηδξ 

ΑvrRpt2 πνςηεάζδξ αθθά μθυηθδνμ ημ ιμκμπάηζ ηδξ παεμβέκεζαξ δεκ είκαζ αηυιδ 

βκςζηυ βζαηί ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ RIN4 νοειίγεζ ανκδηζηά ηδκ ακεεηηζηυηδηα ζε 

πμθθά επίπεδα (Mackey et al., 2003; Kim et al., 2005). ε βεκζηέξ βναιιέξ, μ 

ιδπακζζιυξ πάκς ζημκ μπμίμ ζηδνίγμκηαζ υθα αοηά ηα θαζκυιεκα δεκ είκαζ αηυιδ 

ηαηακμδηυξ (Hann and Rathjen, 2007). 

 Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, δ ζηναηδβζηή επζαίςζδξ ηςκ θοηχκ ζε πενζαάθθμκ 

ιε παεμβυκμοξ μνβακζζιμφξ ααζίγεηαζ ζηδκ επανηή ακηίθδρδ ηςκ παεμβυκςκ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδ βνήβμνδ αιοκηζηή απυηνζζδ ηςκ θοηχκ. Ακηίεεηα ιε ηα θειθμηφηηανα 

ή ημοξ άθθμοξ ηφπμοξ ηοηηάνςκ πμο δζαιεζμθααμφκ ζηζξ ακμζμαπυηνζζεζξ ζηα 

εδθαζηζηά, δ απυηνζζδ ηςκ θοηχκ ελανηάηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ 

παεμβυκςκ. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ επζηοπήξ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

επαβυιεκδξ απυ ημ PAMP ακμζμαπυηνζζδξ απυ ηα παεμβυκα (ΡΣΗ), ααζίγεηαζ ζηδκ 

έηηνζζδ πνςηεσκχκ ηεθεζηχκ (effectors), μζ μπμίμζ ζημπεφμοκ ζε ζδιεία-ηθεζδζά ηδξ 

PTI, χζηε κα πανειπμδζζηεί δ έηθναζή ηδξ (Nicaise et al., 2009).  ε ακηζδζαζημθή 

ιε αοηυ, πμθθέξ πμζηζθίεξ θοηχκ έπμοκ ελεθζηηζηά απμηηήζεζ «πνςηεΐκεξ 

ακεεηηζηυηδηαξ», μζ μπμίεξ άιεζα ή έιιεζα ιπμνμφκ ηαζ ακζπκεφμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ 

ηεθεζηέξ (avirulence proteins-Avr proteins) ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία “gene-to-gene”, δ 

μπμία μδδβεί ζε ζζπονή ακμζμαπυηνζζδ πμο ζοπκά ζοκμδεφεηαζ ιε ακηίδναζδ 

οπενεοαζζεδζίαξ1. Σμ ιμκηέθμ αοηυ εκζςιαηχκεζ ιζα δοκαιζηή, πανάθθδθδ ελέθζλδ 

ιεηαλφ θοηχκ ηαζ παεμβυκςκ (Chisholm et al., 2006; Jones and Dangl, 2006). Γεκζηά 

δ πεναζηένς βκχζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηδ ζδιαημδυηδζδ ηδξ PTI 

απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή πνυηθδζδ ζηδ θοημπαεμθμβία ηαεχξ, πμθθμί απυ ημοξ 

ειπθεηυιεκμοξ ιδπακζζιμφξ παναιέκμοκ άβκςζημζ. ηα πενζζζυηενα θοηά, μζ 

ιειανακζημί οπμδμπείξ ακαβκχνζζδξ πνμηφπμο (PRRs) παναιέκμοκ δμιζηά 

άβκςζημζ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ εα πνέπεζ κα ακαβκςνζζημφκ πμθθά αηυια 

ααηηδνζαηά PAMPs υπςξ επίζδξ ηαζ PRRs υπζ ιυκμ ζε ηθαζζηά ιμκηέθα (π.π. 

Arabidopsis sp. ηαζ P. syringae pv. tomato DC3000). Eπίζδξ, εα πνέπεζ 

ζοιπθδνςιαηζηά κα εκημπζζημφκ ηαζ κα παναηηδνζζημφκ ηα ζοιπθέβιαηα PRRs ηαζ 

PAMPs χζηε κα ακαβκςνζζημφκ μζ εέζεζξ πνυζδεζδξ ηςκ PAMPs, πνμημφ βίκεζ 

ηαηακμδηή δ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιειανακζηχκ οπμδμπέςκ ζε ιμνζαηυ ηαζ θεζημονβζηυ 

επίπεδμ. Σέθμξ, δ ηαοηυηδηα ηςκ δζαιεζμθααμφκηςκ ιμνίςκ ιέζς ηςκ δζαθυνςκ 

ζδιαημδμηζηχκ ιμκμπαηζχκ πμο λεηζκμφκ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ PAMPs, αθθα 

ηαζ δ ζεζνά ιε ηδκ μπμία πναβιαημπμζείηαζ δ ζδιαημδυηδζδ εα πνέπεζ κα 

απμηνοπημβναθδεμφκ.

                                                 
1
 Ζ ακηίδναζδ οπενεοαζζεδζίαξ απμηεθεί έκα ηφπμ πνμβναιιαηζζιέκμο ηοηηανζημφ εακάημο (programmed cell 

death, PCD). 
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2.1. Πενζβναθή ημο εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ TTSS  

 

Ζ ζηακυηδηα ηςκ θοηζηχκ παεμβυκςκ ααηηδνίςκ κα ιεηαθένμοκ ζηα θοηζηά 

ηφηηανα πνςηεΐκεξ πμο πνμηαθμφκ ηοηηανζηυ εάκαημ ειθακίζηδηε ζημ πνμζηήκζμ ημ 

1996, ιε ηδκ δδιμζίεοζδ ζεζνάξ ιεθεηχκ μζ μπμίεξ έπμοκ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηζξ 

οπάνπμοζεξ βκχζεζξ βζα ηδκ ααηηδνζαηή παεμβέκεζα ζηα θοηά (Alfano and Collmer, 

1997). Οζ ηαζκμηυιεξ βκχζεζξ ζημκ ημιέα αοηυ, πνμέηορακ απυ πανάθθδθεξ ένεοκεξ 

πμο έβζκακ ζε θοημπαεμβυκα ηαζ γςμπαεμβυκα ααηηδνζαηά  ιμκηέθα ανπίγμκηαξ απυ ηα 

ιεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 (Σampakaki et al., 2010). Όζμκ αθμνά ζηα θοημπαεμβυκα 

ααηηήνζα, δ ακαηάθορδ ηςκ βμκζδίςκ hrp/hrc ηαζ avr μδήβδζε ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

εειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ ημο εηηνζηζημφ ιμκμπαηζμφ Hrp/Hrc ηαζ ζηδ δζμνβακζζιζηή 

ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ Avr. Σα παναπάκς, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηθςκμπμίδζδ ηαζ ημ 

παναηηδνζζιυ βμκζδίςκ ηαζ πνςηεσκχκ R ζηα θοηά, έηακακ ηαηακμδηυ ημκ «πανάδμλμ» 

θαζκυηοπμ ηςκ βμκζδίςκ avr ηαζ ημ νυθμ ημοξ ζημ βεκεηζηυ ηαεμνζζιυ ηδξ θοθεηζηήξ 

ελεζδίηεοζδξ παεμβυκμο-λεκζζηή.  

Δίκαζ βκςζηυ υηζ πμθθά θοηζηά ααηηδνζαηά παεμβυκα (ιέθδ ηςκ βεκχκ Erwinia, 

Pseudomonas, Xanthomonas ηαζ Ralstonia) πνμηαθμφκ πμζηίθεξ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ 

ηαηαζηνεπηζηέξ αζεέκεζεξ ζε ηαθθζενβμφιεκα θοηά, έπμκηαξ ςξ ημζκυ ηνία ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά: α) πμθθαπθαζζάγμκηαζ ζε δζαηοηηάνζμοξ πχνμοξ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ πμο 

πνμζαάθθμοκ, α) δεκ πνμηαθμφκ κέηνςζδ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ ζε εοπαεείξ λεκζζηέξ 

πανά ιυκμ ζε πνμπςνδιέκα ζηάδζα ηδξ ιυθοκζδξ (ζοιπενζθένμκηαζ ςξ «αζυηνμθα» 

παεμβυκα) ηαζ β) δζαεέημοκ hrp/hrc βμκίδζα ηαζ avr. ε εοπαεή θοηά-λεκζζηέξ δ θάζδ ημο 

θμβανζειζημφ πμθθαπθαζζαζιμφ δζανηεί ιενζηέξ ιένεξ ηαζ αημθμοεείηαζ απυ ηδκ 

εηδήθςζδ πμζηίθςκ ζοιπηςιάηςκ πμο δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ημ παεμζφζηδια. Καη‟ 

ακηίεεζδ, ζε θοηά ιδ-λεκζζηέξ ή ζε ακεεηηζηέξ πμζηζθίεξ ημο πνμζααθθυιεκμο είδμοξ ηα 

θοημπαεμβυκα ααηηήνζα πνμηαθμφκ ηδκ ακηίδναζδ οπενεοαζζεδζίαξ (HR) πμο υπςξ 

ακαθένεδηε απμηεθεί ιζα βνήβμνδ αιοκηζηή ακηίδναζδ (Klement, 1982; Dangl et al., 

1996), δ μπμία αθήκεζ δζάζπανηα κεηνά θοηζηά ηφηηανα ζε οβζή ζζηυ (Turner and 

Novacky, 1974). Έκα ζδιακηζηυ ημιιάηζ ζηδκ ηαηακυδζδ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ υηζ 

δ HR ιπμνεί κα εηδδθςεεί εάκ ημ παεμβυκμ θένεζ έκα δ πενζζζυηενα βμκίδζα avr 

(avirulence) ηα μπμία «ακαβκςνίγμκηαζ» ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιε βμκίδζα ακεεηηζηυηδηαξ 

(R) ημο θοημφ. Αοηή δ θεζημονβζηή αθθδθεπίδναζδ «βμκζδίμο-πνμξ-βμκίδζμ» (“gene-for-

gene” interaction) έπεζ ςξ απμηέθεζια υπςξ ακαθένεδηε ηδκ ακαβκχνζζδ ημο ααηηδνίμο 

ηαζ ηδκ επαβςβή ηςκ αιοκηζηχκ ιδπακζζιχκ ηςκ θοηχκ πένακ ηδξ PTI.           

Σα βμκίδζα hrp/hrc είπακ ηαοημπμζδεεί ανπζηά ιε αάζδ ημοξ θαζκυηοπμοξ 

εκεεηζηχκ ιεηαθθαβιάηςκ υηακ ηα ααηηήνζα αθθδθεπζδνμφζακ ιε ακεεηηζηά δ εοπαεή 

ζημ παεμβυκμ θοηά, εκχ ηα βμκίδζα avr ηαοημπμζήεδηακ ανπζηά ιε αάζδ ηδκ ιεηαηνμπή 

ημο «ζοιααημφ» θαζκυηοπμ παεμβυκμο-λεκζζηή ζε «αζφιααημ» (Staskawicz et al., 

1984). Μεηέπεζηα ιμνζαηέξ ιεθέηεξ ηαηέδεζλακ ιζα θεζημονβζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ 

πνμσυκηςκ αοηχκ ηςκ δφμ βμκζδζαηχκ μιάδςκ ηαεχξ ηαζ ιζα ζδιακηζηή μιμζυηδηα ιε 

έκα ακάθμβμ ζφζηδια-ηθεζδί ηδξ παεμβέκεζαξ πμθθχκ ααηηδνζαηχκ γςζηχκ παεμβυκςκ 

ακχηενςκ εδθαζηζηχκ. Δζδζηυηενα, ηαηαδείπεδηε υηζ ααηηήνζα υπςξ δ Yersinia, δ 

Salmonella, ηαζ δ Shigella spp. ιεηαθένμοκ πνςηεΐκζημφξ πανάβμκηεξ παεμβέκεζαξ 

απεοεείαξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ γςζηχκ ηοηηάνςκ ιέζς εκυξ εζδζημφ ιμκμπαηζμφ έηηνζζδξ 

πμο ζηδ ζοκέπεζα μκμιάζηδηε Σype III Secretion System (ΣΣSS) (Rosqvist et al., 1994; 

Sory and Cornelis, 1994 Chen et al., 1996; Wood et al., 1996; Collazo et al., 1997). Καηά 
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ακάθμβμ ηνυπμ ηα θοηζηά παεμβυκα πνδζζιμπμζμφκ ημ ιμκμπάηζ Hrp/Hrc βζα κα 

ιεηαθένμοκ πνςηεσκεξ Avr (ηεθεζηέξ, effectors) ζηα θοηζηά ηφηηανα. Ζ βεκζηυηενδ 

θεζημονβία ημο ΣΣSS δεκ είκαζ πθήνςξ ελαηνζαςιέκδ, εκχ πενζμνζζιέκδ είκαζ ηαζ δ 

βκχζδ βφνς απυ ημ ιδπακζζιυ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ πνςηεσκχκ ιέζς ημο εηηνζηζημφ 

αβςβμφ. 

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε πμθθά Gram-ανκδηζηά θοηζηά ηαζ γςζηά παεμβυκα 

πνδζζιμπμζμφκ ημ εηηνζηζηυ ιμκμπάηζ Σφπμο ΗΗΗ βζα κα ιπμνέζμοκ είηε κα εζζέθεμοκ ζηα 

ηφηηανα ημο λεκζζηή (π.π. Salmonella) είηε κα δζεπεηεφζμοκ πνςηεΐκεξ ηεθεζηέξ 

(effectors) ηαηεοεείακ ζημ ηοηηανυπθαζια ηςκ εοηανοςηζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ κα επδνεάζμοκ ηζξ ηοηηανζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ λεκζζηχκ. ηα θοηζηά παεμβυκα ηα 

εηηνζηζηά ζοζηήιαηα ηφπμο ΗΗΗ ηςδζημπμζμφκηαζ απυ ηζξ βμκζδζαηέξ κδζίδεξ hrp/hrc 

(Bogdanove et al., 1995; Lindgren et al., 1996). Όθα ηα βέκδ θοημπαεμβυκςκ ααηηδνίςκ 

πμο ακαθένεδηακ παναπάκς (Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas ηαζ Ralstonia sp.), 

δζαεέημοκ βμκίδζα hrp/hrc βεβμκυξ πμο ημκίγεζ ημκ ηεκηνζηυ νυθμ ημο TTSS ζηδ 

ιεζμθάαδζδ πμζηίθςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηαλφ θοηχκ ηαζ ααηηδνίςκ (Alfano and 

Collmer, 2004; He et al., 2004; Bütner and Bonas, 2006; Σampakaki et al., 2010).  

Ζ ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ απυ ημ ααηηδνζαηυ ηοηηανυπθαζια ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ ιέζς ημο TTSS παναηάιπηεζ πμθθά θοζζηά ειπυδζα: 

α) ηζξ δφμ ααηηδνζαηέξ ιειανάκεξ, α) ημ ιεηαλφ ημοξ ζηνχια ηδξ ααηηδνζαηήξ 

πεπηζδμβθοηάκδξ ηαζ β) ημ παπφ ηοηηανζηυ ημίπςια ηαζ ηδκ ηοημπθαζιαηζηή ιειανάκδ 

(πήια 1).          

 
πήια 1. πδιαηζηή πανάζηαζδ ημο TTSS ζε θοηζηά ηφηηανα. Σμ ζφζηδια εηηείκεηαζ απυ ημ ααηηδνζαηυ 

ηοηηανυπθαζια ζηδ ιειανάκδ ημο θοηζημφ ηοηηάνμο δζαπενκχκηαξ ηζξ δομ ααηηδνζαηέξ ιειανάκεξ, ηδ 
ααηηδνζαηή πεηζδμβθοηάκδ ηαζ ημ θοηζηυ ηοηηανζηυ ημίπςια, εκχ θένεζ ιζα ηοηηανμπθαζιαηζηή ATPαζδ ηαζ 
έκα ελςηοηηανζηυ αβςβυ ιήημοξ έςξ ηαζ 2 ιm δζα ιέζμο ημο μπμίμο δζμπεηεφμκηαζ μζ πνςηεσκεξ-ηεθεζηέξ 
απυ ημ ααηηδνζαηυ ζημ θοηζηυ ηοηηανυπθαζια (απυ Büttner and He, 2009). 

 

φιθςκα ιε ζπήια 1, ημ TTSS πανέπεζ έκα ζοκεπέξ ηακάθζ ιέζς ημο μπμίμο 

δζμπεηεφμκηαζ μζ πνςηεΐκεξ-ηεθεζηέξ απυ ημ ααηηδνζαηυ ηοηηανυπθαζια απεοεείαξ 

(πςνίξ πενζπθαζιζηυ ή ελςηοηηανζηυ εκδζάιεζμ ζηάδζμ) ζηα θοηζηά ηφηηανα. διακηζηή 

ήηακ δ παναηήνδζδ υηζ ηα εηηνζηζηά ζοζηήιαηα TTSS ζε δζαθμνεηζηά ααηηήνζα 

μνβακχκμκηαζ ζε κδιαημεζδείξ οπεν-ιμνζαηέξ δμιέξ (He et al., 2004) μζ μπμίεξ 

παναηδνήεδηακ βζα πνχηδ θμνά απυ ημοξ Roine et al., (1997) ζημ θοημπαεμβυκμ 

ααηηήνζμ P. syringae, εκχ θεπημιενήξ  παναηηδνζζιυξ ηδξ δμιήξ ημοξ έβζκε έκα πνυκμ 

ανβυηενα απυ ημοξ Kubori et al., (1998) ζημ γςμπαεμβυκμ ααηηήνζμ Salmonella 

enterica. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ Kubori et al., (1998) παναηήνδζακ υηζ ημ TTSS ημο S. 

enterica έθενε δφμ δαηηοθίμοξ πμο εδνάγμκηακ ζηδκ ηοηηανμπθαζιαηζηή ηαζ ηδκ 
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ελςηενζηή ιειανάκδ ακηίζημζπα, εκχ οπήνπε πανάθθδθα ιζα κδιαημεζδήξ δμιή 

δζαιέηνμο 8 nm ηαζ ιήημοξ 80 nm δ μπμία έιμζαγε ιε αεθυκα (ζπήια 2).  ήιενα είκαζ 

βκςζηυ υηζ μζ ζοκηδνδιέκεξ πνςηεσκεξ ημο TTSS ηυζμ ζηα γςμπαεμβυκα υζμ ηαζ ζηα 

θοημπαεμβυκα ααηηήνζα ζπδιαηίγμοκ ιζα ηοθζκδνζηή αάζδ (basal body) εκζςιαηςιέκδ 

ζηζξ δφμ ααηηδνζαηέξ ιειανάκεξ ηαζ μνβακςιέκδ ζε δομ δ πενζζζυηενεξ δαηηοθζαηέξ 

δμιέξ ιε δζάθμνεξ ζοιιεηνίεξ ακάθμβεξ αοηχκ ημο ααηηδνζαημφ ιαζηζβίμο (Hodgkinson 

et al., 2009; Spreter et al., 2009). 

 
 
 

πήια 2. πδιαηζηή απεζηυκζζδ ημο εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ TTSS ημο γςζημφ παεμβυκμο S. enterica (απυ 

Büttner and He, 2009).  
 

 

ε άθθεξ ιεθέηεξ επί ημο TTSS ααηηδνζαηχκ παεμβυκςκ ζε εδθαζηζηά (π.π. 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium) παναηδνήεδηε υηζ δ κδιαημεζδήξ δμιή ημο 

TTSS εκχκεηαζ ιε ιζα άθθδ επζπθέμκ ακηίζημζπδ δμιή δ μπμία θηάκεζ ζε ιήημξ ηα 600 

nm ηαζ ηδξ απμδίδεζ ιζα πενζζζυηενμ ελεζδζηεοιέκδ δνάζδ (Daniell et al., 2001; Sekiya et 

al., 2001; Chakravortty et al., 2005).  

 Μέπνζ ηχνα ημ οπεν-ιμνζαηυ ζφιπθμημ ημο TTSS δεκ έπεζ απμιμκςεεί απυ ηα 

θοημπαεμβυκα ααηηήνζα (Büttner and He, 2009). Όιςξ υπςξ ακαθένεδηε μζ 

κδιαημεζδείξ ιμνθέξ, μζ μπμίεξ ηαθμφκηαζ Hrp pili (ζκίδζα Hrp), έπμοκ παναηηδνζζηεί ζε 

πμθθά ηφνζα θοηζηά παεμβυκα ηα μπμία πενζέπμοκ έκα εκενβυ TTSS (Weber et al., 

2005). φιθςκα ιε ιεθέηεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί, ημ ζκίδζμ Hrp ηςκ 

θοημπαεμβυκςκ ααηηδνίςκ είκαζ δ ακηίζημζπδ δμιή ιε ηδ κδιαημεζδή ιμνθή ηδξ 

«αεθυκαξ» πμο πενζβνάθδηε ζηα γςζηά ααηηδνζαηά παεμβυκα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ ημ ζκίδζμ Hrp θεζημονβεί ςξ έκα ηακάθζ ιεηαθμνάξ ηςκ πνςηεσκχκ-

ηεθεζηχκ ηαηά ηδκ αθθδθεπίδναζδ λεκζζηή-παεμβυκμο (Li et al., 2002). Οζ αιζκμλζηέξ 

αθθδθμοπίεξ ηδξ δμιζηήξ οπμιμκάδαξ ημο ζκζδίμο Hrp (πνςηεσκδ ΖrpA) δζαθένμοκ πμθφ 

ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ααηηδνζαηχκ παεμβυκςκ, έπμκηαξ υιςξ ηζξ δεοηενμηαβείξ 

δμιέξ κα μιμζάγμοκ πμθφ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα έπμοκ ηδ ιμνθή α-έθζηαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

ζοκέααθε ζηδκ ζδέα υηζ ηα Hrp pili ζηα θοηζηά παεμβυκα ιπμνμφκ ηαζ ελεθίζζμκηαζ 

βνήβμνα χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ακαβκχνζζή ημοξ απυ ημ αιοκηζηυ ζφζηδια ηςκ θοηχκ 

(Guttman et al., 2006; Weber and Koebnik, 2006).          

Ζ ακαβκχνζζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ έηηνζζδξ απυ ημ ζφζηδια TTSS έπεζ 

πνμηαεεί υηζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ φπανλδ εηηνζηζηχκ ζδιάηςκ ζηζξ αιζκμηεθζηέξ πενζμπέξ ηςκ 

πνςηεσκχκ ηεθεζηχκ (Samudrala et al., 2009). Δπίζδξ έπεζ οπάνλεζ ζογήηδζδ βζα ημ εάκ 

ημ εηηνζηζηυ ζφζηδια ακαβκςνίγεζ αιζκμλζηή αθθδθμοπία ή αθθδθμοπία mRNA. Κάπμζα 

ηφνζα αζμθοζζηά παναηηδνζζηζηά πμο θένμοκ μζ πνςηεΐκεξ-ηεθεζηέξ ζε ζοβηεηνζιέκα 

ζδιεία ηδξ αθθδθμοπίαξ ημοξ, αθμνμφκ ηδκ έθθεζρδ ηςκ αιζκμλέςκ Asp ηαζ Glu, ηδκ 

αιθζπαεδηζηυηα αθθά ηαζ ηδκ πανμοζία πμθθχκ πμθζηχκ ηαηαθμίπςκ. Ζ πανμοζία ηςκ 
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αιζκμλέςκ Ser ηαζ Leu ζε ζοκδοαζιυ ιε υθα ηα παναπάκς, ζοιαάθθεζ παναηηδνζζηζηά 

ζημ κα ιπμνμφκ μζ πνςηεΐκεξ-ηεθεζηέξ κα είκαζ δμιζηά εοέθζηηεξ ηαζ πζεακυκ κα ιπμνμφκ 

κα παναιέκμοκ ιδ-δζπθςιέκεξ (unfolded) υηακ ιεηαθένμκηαζ ιέζς ημο εηηνζηζημφ 

αβςβμφ. Αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ ηαεχξ δ δζάιεηνμξ ημο αβςβμφ Hrp pilus είκαζ ιζηνή (~ 8 

nm) βεβμκυξ πμο ηαεζζηά ηδ ιεηαθμνά ηςκ ηεθεζηχκ ζε δζπθςιέκδ ιμνθή δφζημθδ 

ημοθάπζζημκ βζα ζθαζνζημφ ζπήιαημξ πνςηεσκεξ (Galán and Wolf-Watz, 2006).  

Δπίζδξ έπεζ ακαθενεεί υηζ πένα απυ ηδκ εηηνζηζηή ζδιαημδυηδζδ οπάνπμοκ 

πνςηεΐκεξ-ζοκμδμί (chaperones) μζ μπμίεξ ιπμνεί κα έπμοκ ελεζδζηεοιέκδ δνάζδ ιε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηεθεζηέξ ή ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ςξ ζοκμδμί βζα πμθθά πνςηεσκζηά 

οπμζηνχιαηα. διακηζηυ εεςνείηαζ ημ βεβμκυξ υηζ, ηα βμκίδζα πμο ηςδζημπμζμφκ ηζξ 

ζαπενυκεξ ανίζημκηαζ ημκηά ιε ηα βμκίδζα ηα μπμία ηςδζημπμζμφκ ημοξ ηεθεζηέξ ηάηζ 

πμο ημκίγεζ έκημκα ηδκ ημζκή ελεθζηηζηή πμνεία.   

Ζ ιεηαθμνά ηςκ ηεθεζηχκ ζημ ηφηηανμ-λεκζζηή παναιέκεζ αηυια έκα ακμζηηυ 

εέια ζογήηδζδξ. Τπάνπμοκ ιεθέηεξ πμο δείπκμοκ υηζ δ δμιή ηδξ «αεθυκαξ» ζηα γςζηά 

παεμβυκα ή ημ ζκίδζμ Hrp ζηα θοηζηά παεμβυκα, δζαπενκά ηδ ιειανάκδ ή ημ ηοηηανζηυ 

ημίπςια ακηίζημζπα (πενίπηςζδ Yersinia sp.; Hoiczyk and Blobel, 2001). Τπάνπμοκ 

υιςξ ηαζ εκδείλεζξ υηζ δ αεθυκα/ζκίδζμ (pilus) ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ ιε επζπθέμκ πνςηεσκζηά 

ζοιπθέβιαηα ημο TTSS ζημ απχηενμ άηνμ ημο (translocon proteins), ζπδιαηίγμκηαξ έκα 

ιεβάθμ ηαζ ζοκεπυιεκμ ζςθήκα πμο ιεηαθένεζ δζανηχξ ηεθεζηέξ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηοηηάνμο λεπενκχκηαξ έηζζ ημ θοζζηυ «ειπυδζμ», είηε αοηυ είκαζ ηοηηανζηή ιειανάκδ είηε 

ηοηηανζηυ ημίπςια. ηα θοημπαεμβυκα ααηηήνζα έπμοκ ακαβκςνζζηεί πμθθέξ πζεακέξ 

πνςηεΐκεξ πμο έπμοκ αοηυ ημ νυθμ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ HrpF (X. campestris pv 

vesicatoria), δ PopF1 ηαζ PopF2 (R. solanacearum) αθθά ηαζ μζ HrpK πνςηεΐκεξ (P. 

syringae, E. amylovora).  

Άθθεξ πνςηεΐκεξ TTSS ζε θοημπαεμβυκα μζ μπμίεξ εκδέπεηαζ κα ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδ δζαδζηαζία αοηή, είκαζ μζ εηηνζκυιεκεξ πνςηεΐκεξ πανπίκεξ (harpins) (Wei et al., 1992; 

He et al., 1993; Arlat et al., 1994). Οζ πνςηεΐκεξ αοηέξ, είκαζ πθμφζζεξ ζε Gly, είκαζ 

εενιζηά ζηαεενέξ ηαζ επίζδξ ιπμνμφκ ηαζ επάβμοκ ιζα ζεζνά απυ αιοκηζηέξ απμηνίζεζξ 

ζηα θοηά (He et al., 2004). Γεκζηά δεκ είκαζ λεηάεανμ πςξ μζ πανπίκεξ ιπμνμφκ ηαζ 

δζεοημθφκμοκ ηδ ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ ηεθεζηχκ. ε πνμδβμφιεκα πεζνάιαηα ηα 

μπμία έβζκακ απυ ημοξ Kvitko et al., (1997), θάκδηε υηζ ζε μνζζιέκεξ πανπίκεξ οπάνπεζ 

έκα ηαναμλο-ηεθζηυ άηνμ ημ μπμίμ πνμζδέκεηαζ ζε πδηηζκζηυ αζαέζηζμ (calcium pectate), 

πμο είκαζ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο θοηζημφ ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

θαίκεηαζ υηζ μζ πανπίκεξ ειπθέημκηαζ ζε ηνμπμπμίδζδ (loosening) ημο ηοηηανζημφ 

ημζπχιαημξ δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ δζείζδοζδ ημο ζκζδίμο Hrp.  

πεηζηά ιε ημ εηηνζηζηυ ζφζηδια TTSS παναιέκμοκ ακαπάκηδηα, ιεηαλφ άθθςκ, 

δφμ ελ ίζμο ζδιακηζηά ενςηήιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ηδ δνάζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο. Σμ 

έκα ενχηδια αθμνά ηδκ εκένβεζα πμο πνδζζιμπμζεί ημ TTSS πνμηεζιέκμο κα είκαζ 

θεζημονβζηυ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδκ πδβή απυ υπμο πνμένπεηαζ δ εκένβεζα αοηή, εκχ 

ημ δεφηενμ ενχηδια αθμνά ζημ ζοκημκζζιυ ακάιεζα ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ζοζηήιαημξ 

TTSS ηαζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ. 

Όζμκ αθμνά ζηδκ εκένβεζα, υθα ηα εηηνζηζηά ζοζηήιαηα TTSS πμο έπμοκ ηαοημπμζδεεί 

ιέπνζ ζηζβιήξ θένμοκ ζημ ηοηηανυπθαζια/εζςηενζηέξ ιειανάκεξ ιζα ATPάζδ (HrcN ζηα 

θοηζηά παεμβυκα), δ μπμία ακ ηαζ θένεζ πζεακή αθθδθμοπζηή μιμθμβία ιε ηδκ 

ιζημπμκδνζαηή F1 ATPάζδ, πανυθα αοηά δεκ θένεζ ακηίζημζπεξ παναηηδνζζηζηέξ 
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οπμιμκάδεξ ιε αοηή. φιθςκα ιε ημοξ Pozidis et al., (2003), δ HrcN ATPάζδ ζημ P. 

syringae εκενβμπμζείηαζ ιε μιμ-μθζβμιενζζιυ, ζοκδέεηαζ πενζθενεζαηά ιε ηδκ πθαζιαηζηή 

ιειανάκδ ηαζ ειθακίγεηαζ ζημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ ςξ έκα ζηνμββοθυ ιυνζμ. 

Ακηίζημζπδ ιεθέηδ ηδξ HrcN ATPάζδξ ζηδκ X. campestris pv vesicatoria έδεζλε επίζδξ 

πμθθέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ΑΣΡάζδξ ηαζ πνςηεσκχκ ημο 

ηοηηανμπθαζιάζιαημξ / εζςηενζηήξ ιεανάκδξ υπςξ δ πνςηεΐκδ HpaC (T3S4) ηαζ δ 

ζαπενυκδ HpaB (Akeda and Galán, 2005; ζπήια 3). επίζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Lorenz 

and Büttner (2009), δ HrcN ΑΣΡάζδ πνδζζιεφεζ ηαζ ςξ έδνακμ πνυζδεζδξ βζα ηα TTSS 

οπμζηνςιάηα πμο δε ζοκμδεφμκηαζ απυ πνςηεΐκεξ-ζοκμδμφξ (ζαπενυκεξ). Μζα άθθδ 

πζεακή πδβή εκένβεζαξ απμηεθεί δ πνςημκζαηή δφκαιδ (proton motive force), υπςξ 

ζοιααίκεζ ζηδ θεζημονβία ηςκ ααηηδνζαηχκ ιαζηζβίςκ (Paul et al., 2008). Πανυθα αοηά, 

ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ οπάνπμοκ πεζναιαηζηά δεδμιέκα πμο κα δείπκμοκ υηζ ημ εηηνζηζηυ 

ζφζηδια TTSS ηςκ θοηζηχκ παεμβυκςκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ιε ηάπμζα άθθδ πδβή 

εκένβεζαξ απμοζία εκενβήξ ATPάζδξ (Lorenz and Büttner, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
πήια 3. Μμκηέθμ ημο εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ TTSS ζημ θοηζηυ ααηηδνζαηυ παεμβυκμ  X. campestris vs 
vesicatoria. 

 

Σμ δεφηενμ ενχηδια ακαθμνζηά ιε ηδ θεζημονβία ηςκ εηηνζηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

TTSS, αθμνά ζημ ζοκημκζζιυ βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ θεζημονβζηήξ δμιήξ ημο ζοζηήιαημξ 

ηαζ ημ νυθμ ημο ζηδ ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ ηεθεζηχκ. Μζα οπυεεζδ πμο έπεζ 

δζαηοπςεεί εεςνεί υηζ ημ εηηνζηζηυ ζφζηδια TTSS είκαζ πθήνςξ δμιζηά εκενβυ πνζκ 

λεηζκήζεζ δ ιεηαθμνά ηςκ ηεθεζηχκ. Δάκ ζζπφεζ αοηή δ δζαηφπςζδ, ηυηε εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ μ οπμηζεέιεκμξ ιδπακζζιυξ ημκ μπμίμ πνδζζιμπμζεί ημ TTSS πνμηεζιέκμο 

κα απμθεφβεζ ηδκ έηηνζζδ ηςκ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ πνζκ πνχηα μθμηθδνςεεί δ 

ζοβηνυηδζδ ηςκ ελςααηηδνζαηχκ ημο ηιδιάηςκ. Μεθέηεξ ζε ΣΣSS γςζηχκ παεμβυκςκ 

έδεζλακ υηζ οπάνπεζ έκαξ ιδπακζζιυξ μ μπμίμξ ζηδνίγεηαζ ζε ιζα δζαδζηαζία αθθαβήξ ηδξ 

ελεζδίηεοζδξ πνυζδεζδξ ζε οπμζηνχιαηα, πνμηαθχκηαξ αθθαβή απυ ηδκ έηηνζζδ ηςκ 

δμιζηχκ ζημζπείςκ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ «αεθυκαξ» ζηδκ έηηνζζδ ηςκ πνςηεσκχκ-

ηεθεζηχκ (Ferris and Minamino, 2006). Αοηή δ αθθαβή ζηδκ ελεζδίηεοζδ πνυζδεζδξ 

ιεηαλφ ηςκ οπμζηνςιάηςκ είκαζ πζεακυκ κα πνμηαθείηαζ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ TTS4, μζ 

μπμίεξ εηηνίκμκηαζ απυ ημ TTSS ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδ ηαναμλο-ηεθζηή 

ηοηηανμπθαζιαηζηή επζηνάηεζα ιζαξ μζημβέκεζαξ ζοκηδνδιέκςκ πνςηεσκχκ πμο 
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μκμιάγμκηαζ YscU/FlhB. Αοηή δ μιάδα πνςηεσκχκ, ηαεχξ ηαζ μζ μιυθμβέξ ημοξ, είκαζ 

ζοζηαηζηά ηδξ εζςηενζηήξ ιειανάκδξ ημο TTSS ηαζ ηαηέπμοκ ιζα ηοηηανμπθαζιαηζηή 

επζηνάηεζα δ μπμία εεςνείηαζ υηζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ απυ 

ημ TTSS (Cornelis et al., 2006). Έηζζ, βζα ηα γςζηά παεμβυκα πζζηεφεηαζ υηζ, μζ TTS4 

πνςηεΐκεξ επάβμοκ ιζα δμιζηή αθθαβή ζηδκ ηοηηανμπθαζιαηζηή επζηνάηεζα ηςκ YscU 

πνςηεσκχκ ιε απμηέθεζια κα αθθάγεζ δ ελεζδίηεοζδ πνυζδεζδξ ημο οπμζηνχιαημξ απυ 

ημ TTSS. φιθςκα ιε ηδκ οπυεεζδ αοηή, μζ TTS4 πνςηεΐκεξ θαίκεηαζ κα παίγμοκ νυθμ 

ιμνζαημφ «επζζηάηδ» ζημκ ηαεμνζζιυ ημο ιεβέεμοξ ηδξ «αεθυκαξ», ακ ηαζ πνυζθαηα 

έπεζ απμδεζπεεί υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πνςηεΐκεξ εθέβπμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ιζαξ εζςηενζηήξ 

νααδυιμνθδξ δμιήξ ιέζα ζηδ αάζδ ημο TTSS, δ μπμία επάβεζ ηδκ αθθαβή ζηδκ 

ελεζδίηεοζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ (Wood et al., 2008).  

Αηυιδ δεκ είκαζ ελαηνζαςιέκμ εάκ ηα θοηζηά ααηηδνζαηά παεμβυκα αημθμοεμφκ 

ημοξ ίδζμοξ ιδπακζζιμφξ δνάζδξ ιε ηα γςζηά (Büttner and He, 2009). Γζα πανάδεζβια, 

ζηα θοηζηά ααηηδνζαηά παεμβυκα δεκ είκαζ αηυιδ βκςζηυ εάκ ημ ζκίδζμ Ζrp έπεζ 

ηαεμνζζιέκμ ιήημξ in vivo. ε in vitro πεζνάιαηα, ημ Hrp pilus ανίζηεηαζ ημιιέκμ ζε 

πμθθά ιζηνά ηιήιαηα ηάηζ ημ μπμίμ ηάκεζ πναηηζηά αδφκαημ ηδκ μθμηθδνςηζηή ιέηνδζδ 

ημο. Πανυθα αοηά μζ TTS4 πνςηεΐκεξ ακαβκςνίζηδηακ ζε θοηζηά παεμβυκα ααηηήνζα ιε 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ημ X. campestris pv vesicatoria υπμο δ HpaC (ΣΣS4 

πνςηεΐκδ) ανέεδηε υηζ αθθάγεζ ηδκ ελεζδίηεοζδ πνυζδεζδξ ημο TTSS απυ ηδκ έηηνζζδ 

ηδξ HrpB2 (πνςηεΐκδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ νααδυιμνθδξ δμιήξ ζηδ 

αάζδ ημο TTSS) ζηδκ έηηνζζδ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα υπςξ θαίκεηαζ 

απυ ημ πνμδβμφιεκμ ζπήια πζζηεφεηαζ υηζ δ HpaC αθθδθεπζδνά ιε ηδκ ηαναμλο-ηεθζηή 

επζηνάηεζα ηδξ HrcU, ιζαξ πνςηεΐκδξ δ μπμία ακήηεζ ζηδκ πνςηεσκζηή μζημβέκεζα 

YscU/FlhB (Lorenz et al., 2008b). ε ακηίεεζδ ιε ηζξ TTS4 πνςηεΐκεξ ηςκ γςζηχκ 

ααηηδνζαηχκ παεμβυκςκ, δ HpaC ηςκ θοημπαεμβυκςκ λακεμιμκάδςκ δεκ εηηνίκεηαζ 

απυ ημ TTSS. Δπίζδξ δ HpaC δεκ εθέβπεζ ηδκ έηηνζζδ ηδξ HrpE πνςηεΐκδξ δ μπμία είκαζ 

οπεφεοκδ βζα ημ ζκίδζμ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ δε ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ημο 

ιήημοξ ημο pilus (Lorenz et al.,2008b).  

Πένα απυ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο νυθμο ηςκ TTS4 πνςηεσκχκ, δ δνάζδ ημο 

εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ TTSS ηςκ θοηζηχκ παεμβυκςκ εθέβπεηαζ ηαζ απυ άθθεξ 

πνςηεΐκεξ μζ μπμίεξ εηηνίκμκηαζ απυ ημ ααηηδνζαηυ ηοηηανυπθαζια ή απυ ημ ίδζμ ημ 

TTSS. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ πνςηεΐκεξ HrpJ ηςκ εζδχκ E. 

amylovora ηαζ P. syringae μζ μπμίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ έηηνζζδ ηςκ πανπζκχκ ηαζ 

πζεακχξ κα ζοκηεθμφκ έιιεζα ζηδ ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ (Fu et al., 2006; 

Nissinen et al., 2007; Bocsanczy et al., 2008). Σέθμξ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, εκενβυ 

νυθμ ζηδ ιεηαθμνά ηςκ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ θαίκεηαζ κα παίγμοκ μζ ζαπενυκεξ, υπςξ 

π.π. δ ζαπενυκδ HpaB ηδξ X. campestris pv. vesicatoria, ηδξ μπμίαξ δ δνάζδ πζεακχξ 

κα εθέβπεηαζ ιέζς εκυξ νοειζζηή HpaA, ηοηηανμπθαζιαηζηή πνςηεσκδ ζηδκ μπμία 

πνμζδέκεηαζ επζηνέπμκηαξ ηδκ έηηνζζδ ηςκ ελςηοηηάνζςκ ζοζηαηζηχκ ημο TTSS. Μεηά 

ηδ δμιζηή ηαζ θεζημονβζηή μνβάκςζδ ημο εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ, μ νοειζζηήξ 

απεθεοεενχκεζ ηδκ HpaB ιε απμηέθεζια κα εκενβμπμζείηαζ δ έηηνζζδ ηαζ δ ιεηαθμνά 

ηςκ ηεθεζηχκ. Eπίζδξ, έπεζ ανεεεί υηζ δ ιεηαθμνά ζοβηεηνζιέκςκ ηεθεζηχκ ημο είδμοξ X. 

campestris pv vesicatoria ηαζ P. syringae απαζηεί ηαζ ιζα αηυιδ πνςηεΐκδ - πζεακή θοηζηή 

ηνακζβθοημζοθάζδ - δ μπμία εεςνείηαζ υηζ δζεοημθφκεζ ηδ ζοκανιμθυβδζδ ημο TTSS. 

Γεκζηά υιςξ δ αηνζαήξ δνάζδ ηδξ ηνακζβθοημζοθάζδξ ηςκ θοηζηχκ ααηηδνζαηχκ 

παεμβυκςκ δεκ είκαζ πθήνςξ ηαηακμδηυξ.             
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2.2.  Καεμνζζιυξ ηδξ δνάζδξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηςκ avr βμκζδίςκ   

 

  Σα avr, ζε ακηίεεζδ ιε ηα hrp βμκίδζα, έπμοκ δζαζημνπζζιέκδ ηαηακμιή ζηα 

ζηεθέπδ ηςκ θοηζηχκ ααηηδνζαηχκ παεμβυκςκ (Dangl, 1994; Leach and White, 1996). 

Πανυθμ πμο έπμοκ ηθςκμπμζδεεί πάκς απυ 30 avr βμκίδζα απυ ααηηδνζαηά είδδ υπςξ 

είκαζ ημ P .syringae ηαζ ημ X. campestris, μ παναηηδνζζιυξ ηαζ δ δνάζδ ηςκ πνςηεσκχκ 

πμο πνμηφπημοκ δεκ είκαζ αηυιδ πθήνςξ δζεοηνζκζζιέκμξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έπεζ ανεεεί 

υηζ μζ Avr πνςηεΐκεξ δεκ πνμηαθμφκ ηαιία απυηνζζδ υηακ θζθηνάνςκηαζ ιέζα ζε θφθθα, 

εκχ δεκ θαίκεηαζ κα εηηνίκμκηαζ ζε ηαθθζένβεζεξ ιε πανμοζία ενεπηζημφ ιέζμο (Alfano 

and Collmer, 1997). Δπίζδξ, ειθακίγμοκ οδνυθζθμ παναηηήνα εκχ δε θένμοκ ηθαζζηά 

αιζκμηεθζηά πεπηίδζα-ζήιαηα (classical sζgnal peptides) έηηνζζδξ ιέζς ημο ααηηδνζαημφ 

εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ Sec.  

Γεκζηά ηα avr βμκίδζα δεκ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ παναζζηζηή ακάπηολδ ημο 

παεμβυκμο ζε εοπαεή θοηά-λεκζζηέξ (ζοιααηέξ ζπέζεζξ παεμβυκμο – θοημφ), υηακ  ηα 

παναζζημφιεκα θοηά δε θένμοκ θεζημονβζηά ακηίζημζπα βμκίδζα ακεεηηζηυηδηαξ. Όιςξ, 

ζεζνά ιεθεηχκ (Dangl, 1994; Leach and White, 1996), ηεηιδνζχκμοκ υηζ μζ ηα βμκίδζα 

αοηά ζοιαάθθμοκ ζηδ παναζζηζηή ακάπηολδ αενμζζηζηά πανυθμ πμο δ ακηίδναζδ 

οπενεοαζζεδζίαξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ ιε ηα βμκίδζα 

ακεεηηζηυηδηαξ είκαζ επζζηαηζηά θαζκυιεκα. Γεκζηά είκαζ αλζμζδιείςημξ μ ηνυπμξ ιε ημκ 

μπμίμ μζ Avr πνςηεΐκεξ ηαζ ειπθέημοκ ημ ζφζηδια Hrp/Hrc βζα κα πνμάβμοκ ημκ 

παναζζηζζιυ, ηαεχξ δνμφκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο-λεκζζηή (Alfano and Collmer, 

1997).           

 Ζ ααηηδνζαηή ιεηαθμνά ηςκ Avr πνςηεσκχκ ζε θοηζηά ηφηηανα δεκ έπεζ 

δζαπζζηςεεί ιε απεοεείαξ παναηήνδζδ. Πανυθα αοηά οπάνπμοκ ζημζπεία ηα μπμία 

δείπκμοκ υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πνςηεΐκεξ είκαζ αζμθμβζηά εκενβέξ υηακ πανάβμκηαζ 

εκδμβεκχξ ζε θοηζηά ηφηηανα. Ζ δνάζδ ημοξ ιπμνεί κα επάβεζ είηε ηδκ ακηίδναζδ 

οπενεοαζζεδζίαξ, εάκ οπάνπεζ ημ ακηίζημζπμ βμκίδζμ ακεεηηζηυηδηαξ, είηε κα εηδδθςεεί 

ιέζς ηαηάθθδθδξ ζδιαημδυηδζδξ ζημκ πονήκα ημο θοηζημφ ηοηηάνμο. Δζδζηυηενα, 

μνζζιέκεξ πνςηεΐκεξ Avr θένμοκ παναηηδνζζηζηά ζήιαηα πονδκζημφ εκημπζζιμφ (NLS) 

ζηδκ ηαναμλο-ηεθζηή ημοξ πενζμπή βζα ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζημκ πονήκα (πενίπηςζδ 

μζημβέκεζαξ AvrBs3 ζημ είδμξ Xanthomonas sp.) (Van den Ackerveken, et al., 1996) ηαζ 

μνζζιέκεξ δνμοκ ςξ ιεηαβναθζημί πανάβμκηεξ ζε εζδζημφξ οπμηζκδηέξ ζημ θοηζηυ 

βέκςια (Boch et al., 2009). 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηαλφ θοηχκ ηαζ παεμβυκςκ δεκ μδδβεί ζε 

αζεέκεζα, ελαζηίαξ ημο ηαθά δμιδιέκμο αιοκηζημφ θοηζημφ ζοζηήιαημξ ημ μπμίμ ιπμνεί 

ηαζ επάβεζ έκα πμθοεπίπεδμ ζφζηδια εκδμβεκμφξ άιοκαξ. Πανυθα αοηά, πμθθέξ θμνέξ 

ηα παεμβυκα ιπμνμφκ ηαζ παναηάιπημοκ ημ ζφζηδια αοηυ, ιέζς ηδξ δνάζδξ 

πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ μζ μπμίμζ, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ιπμνμφκ ηαζ εζζένπμκηαζ ζημ 

θοηζηυ ηφηηανμ ιέζς ημο εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ ΗΗΗ (TTSS) (Mudgett, 2005; Grant et al., 

2006). Οζ Avr πνςηεΐκεξ απμηεθμφκ ιειμκςιέκμοξ ηεθεζηέξ, μζ μπμίμζ ιέζς ημο TTSS 

ιπμνμφκ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ βμκυηοπμοξ ηοηηάνςκ-λεκζζηχκ, κα επάβμοκ ιδπακζζιμφξ 

άιοκαξ ηςκ θοηχκ ιέζς θοζζηήξ ή θεζημονβζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ηα βμκίδζα 

ακεεηηζηυηδηαξ R (Nimchuk et al., 2003). Ζ πθεζμρδθία ηςκ πνςηεσκχκ πμο 

ηςδζημπμζμφκηαζ απυ ηα βμκίδζα R ακήημοκ ζηδκ οπεν-μζημβέκεζα NB-LRP ηαζ πενζέπμοκ 

έκα ηεκηνζηυ ιμηίαμ πνμζδεζδξ κμοηθεμηζδίςκ (NB; Nucleotide Binding site), έκα 
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ηαναμλο-ηεθζηυ άηνμ ημ μπμίμ είκαζ πθμφζζμ ζε επακαθήρεζξ θεοηίκδξ (LRR; Leucine 

Rich Repeats) ηαζ είηε έκα αιζκμ-ηεθζηυ ηαηάθμζπμ, είηε επζηνάηεζεξ μζ μπμίεξ μιμζάγμοκ 

ιε ηδκ εκδμηοηηανζηή ζδιαημδμηζηή επζηνάηεζα ημο toll οπμδμπέα ηδξ ζκηενθεοηίκδξ 1 

(Nimchuk et al., 2007).  

Ζ εκενβμπμίδζδ ηςκ NB-LRR πνςηεσκχκ επάβεζ έκα πενίπθμημ αιοκηζηυ 

ιμκμπάηζ πμο υπςξ ακαθένεδηε απμηεθεί έκα ηφπμ πνμβναιιαηζζιέκμο ηοηηανζημφ 

εακάημο, ηδκ ακηίδναζδ οπενεοαζζεδζίαξ. Οζ ΝΒ-LRR πνςηεΐκεξ εεςνμφκηαζ υηζ δνμοκ 

ςξ άιεζμζ οπμδμπείξ βζα ηζξ Avr πνςηεΐκεξ, έπμκηαξ ηζξ LRR επζηνάηεζεξ κα 

ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα ηαεμνίγμοκ ηδκ εζδζηυηδηα πνυζδεζδξ ηςκ Avr. Πένα υιςξ απυ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ δνάζδξ, άθθεξ ΝΒ-LRR πνςηεΐκεξ ακζπκεφμοκ έιιεζα ηζξ Avr 

πνςηεΐκεξ (Dodds et al., 2006). Σμ πνμηεζκυιεκμ ιμκηέθμ πμο αθμνά ηδκ έιιεζδ 

ακίπκεοζδ ηςκ Avr πνςηεσκχκ μκμιάγεηαζ “guard hypothesis” ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ 

οπυεεζδ υηζ, μζ NB-LRR πνςηεΐκεξ ακαβκςνίγμοκ θοηζηέξ πνςηεΐκεξ πμο απμηεθμφκ 

ζηυπμ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ πμο εηηνίκμκηαζ απυ ημ TTSS (Chisholm et al., 2006; Dangl 

and Jones, 2001). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ αθθδθεπίδναζδ ημο εηηνζκυιεκμο απυ ημκ TTSS 

ηεθεζηή ιε ηδκ πνςηεΐκδ-ζηυπμ ημο θοηζημφ ηοηηάνμο, εκενβμπμζεί ηζξ NB-LRR 

πνςηεσκεξ ιε έκακ ηνυπμ μ μπμίμξ αηυιδ δεκ έπεζ δζεοηνζκζζηεί (Nimchuk et al., 2007). 

Πανυθα αοηά θαίκεηαζ υηζ μζ NB-LRR πνςηεΐκεξ «πνμζηαηεφμοκ» ζοβηεηνζιέκεξ 

πνςηεΐκεξ-ζηυπμοξ, εκχ πανάθθδθα θαίκεηαζ υηζ απμηνίκμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ 

ζδιαημδυηδζδ (Belkhadir et al.,2004b). Δπίζδξ δ οπυεεζδ πμο έπεζ πνμηαεεί ελδβεί υηζ δ 

απμοζία αθθδθεπίδναζδξ ζοβηεηνζιέκδξ NB-LRR ιε ηδκ πνςηεΐκδ-ζηυπμ, πανέπεζ έκα 

παναπάκς πθεμκέηηδια ζημ παεμβυκμ. Άθθςζηε είκαζ ήδδ βκςζηυ υηζ μζ πενζζζυηενεξ 

πνςηεΐκεξ-ηεθεζηέξ ζημπεφμοκ ζε πμθθαπθμφξ ζηυπμοξ ιέζα ζημ θοηζηυ ηφηηανμ-

λεκζζηή (Dangl and Jones, 2001; Belkhadir et al., 2004a; Chisholm et al., 2006).  
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3. Γεκεηζηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ιε Agrobacterium tumefaciens ςξ 
ενεοκδηζηυ ενβαθείμ 

 

Σμ Agrobacterium tumefaciens είκαζ έκα Gram-ανκδηζηυ νααδυιμνθμ ααηηήνζμ, 

ημ μπμίμ πνμηαθεί μβημβέκεζδ ζε ιζα ιεβάθδ πμζηζθία ακχηενςκ θοηχκ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μζ υβημζ πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ ιεηαθμνά ηιδιάηςκ DNA (T-DNA) απυ ημ 

μβημβυκμ πθαζιίδζμ ημο ααηηδνίμο (tumor-inducing; Ti-plasmid) ηα μπμία 

εκζςιαηχκμκηαζ ζπεδυκ ηοπαία ζημ πονδκζηυ βμκζδίςια ημο ηοηηάνμο-δέηηδ (Francis 

and Spiker, 2005). Σμ T-DNA ηςδζηεφεζ αζμζοκεεηζηά έκγοια μνζζιέκα απυ ηα μπμία 

πανάβμοκ αζοκήεζζημοξ ιεηααμθίηεξ (ζφιπθμηα αιζκμλέςκ ηαζ ζαηπάνςκ), υπςξ βζα 

πανάδεζβια μηημπίκδ (octopine) ηαζ κμπαθίκδ (nopaline), εκχ άθθα πανειααίκμοκ ζηδ 

αζμζφκεεζδ μνιμκχκ πμο νοειίγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ, υπςξ είκαζ δ αολίκδ 

(ayxin) ηαζ δ ηοημηίκδ (cytokinin). Με ηδκ αθθαβή ηςκ επζπέδςκ, ηαζ άνα ηδξ ζζμννμπίαξ 

ηςκ μνιμκχκ, ηα ακαπηολζαηά ιμκμπάηζα ηςκ θοηχκ οθίζηακηαζ ηνμπμπμζήζεζξ ιε 

απμηέθεζια κα ιεηααάθθμκηαζ ακελέθεβηηα ημ ακαπηολζαηυ πνυβναιια ηαζ δ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ, μδδβχκηαξ ηεθζηά ζηδ δδιζμονβία υβηςκ.  

Ζ ζηακυηδηα ημο Agrobacterium κα ιεηαθένεζ βμκίδζα ζηα θοηά πνδζζιμπμζείηαζ 

εονέςξ ζηδ ιμνζαηή αζμθμβία ηαζ αζμηεπκμθμβία ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ βεκεηζηή 

ηνμπμπμίδζδ θοηχκ (Curtis, 1995; Hiei, 1997; Tzfira et al., 2002). Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ 

πενζπηχζεζξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ, δ ιυθοκζδ ιε Agrobacterium εεςνείηαζ έκα εφπνδζημ 

ζφζηδια εζζαβςβήξ κέςκ βμκζδίςκ ζημ θοηζηυ βέκςια (βεκεηζηή/βμκζδζαηή ιδπακζηή). 

Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ έπεζ επζηοπία ςξ delivery system, είκαζ υηζ 

ακηίεεηα ιε ηα οπυθμζπα ιεηαεεηά βεκεηζηά ζημζπεία, υπςξ βζα πανάδεζβια είκαζ ηα 

ιεηαεεηυκζα, ημ T-DNA δεκ ηςδζημπμζεί θεζημονβίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ιεηαηίκδζδ ή 

εκζςιάηςζδ ζημ DNA. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ πενζμπή ημο T-DNA ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεεί 

απυ μπμζμδήπμηε επζεοιδηυ βμκίδζμ ημ μπμίμ εζζάβεηαζ αοηυιαηα ζημκ πονήκα ημο 

θοηζημφ ηοηηάνμο-λεκζζηή ιε ορδθυ πμζμζηυ επζηοπίαξ (Gheysen et al., 1998), ηαζ ιε 

ιζηνυ ααειυ ακενχπζκδξ πανέιααζδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ακάβεζ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ 

θοηζηχκ ζζηχκ ιε Agrobacterium, ςξ ιζα επανηή ηαζ θζβυηενμ απαζηδηζηή ιέεμδμ 

βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ ζε ιζα πθεζάδα θοηζηχκ εζδχκ.    

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, δ ανπή πάκς ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ δ βμκζδζαηή 

ιεηαθμνά ιέζς Agrobacterium ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ιδ μβημβυκςκ ζηεθεπχκ ζηα μπμία 

έπεζ απαθεζθεεί δ μβημβυκμξ πενζμπή (Σ-DNA) (Schell and van Montagu, 1977) ηαζ ζηα 

μπμία έπεζ εζζαπεεί ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκδ βμκζδζαηή ηαζέηα ζηακή κα δζαζθαθίγεζ ηδκ 

έηθναζδ ζηα θοηζηά ηφηηανα εκυξ βμκζδίμο πμο επζθέβεζ μ ενεοκδηήξ. Ζ πνμμπηζηή ηδξ 

πνήζδξ ημο Agrobacterium ςξ θμνέα βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ θοηχκ ηαηαδείπηδηε 

ανπζηά απυ ημοξ Chilton et al., (1983), ηα πεζνάιαηα ηςκ μπμίςκ απέδεζλακ υηζ ηα βμκίδζα 

πμο εδνάγμοκ ζημ T-DNA ηαζ είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ μβημβέκεζδ ζηα θοηά ιπμνμφζακ 

κα απμιαηνοκεμφκ απυ ημ Ti-πθαζιίδζμ, πςνίξ υιςξ κα πάκεηαζ δ ζηακυηδηα ημο 

ααηηδνίμο κα ιεηαθένεζ «πανέκεεημ» DNA ημπμεεηδιέκμ ιεηαλφ ηςκ ζοκμνζαηχκ 

άηνςκ (25 bp T-DNA borders) ζημ βμκζδίςια ηςκ θοηχκ.  

ηδ δζαδζηαζία βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ ιέζς αβνμααηηδνίμο, ηα βμκίδζα ηα 

μπμία πνυηεζηαζ κα εζζαπεμφκ ζημ θοηυ, ηθςκμπμζμφκηαζ ςξ «βμκζδζαηέξ ηαζέηεξ» (ιε 

ηαηάθθδθμ οπμηζκδηή ηαζ ηενιαηζζηή ηδξ ιεηαβναθήξ) ζε έκα θοηζηυ θμνέα 

ιεηαζπδιαηζζιμφ μ μπμίμξ πενζέπεζ ηα ζοκμνζαηά άηνα ιαγί ιε ιζα άθθδ ηαζέηα πμο 
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πενζέπεζ έκα βμκίδζμ επζθμβήξ ή ακαθμνάξ (marker gene)2 ημ μπμίμ επζηνέπεζ ηδκ επζθμβή 

ή εκημπζζιυ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ πμο ιεηαζπδιαηίζηδηακ επζηοπχξ (Δζηυκα 2). Ο 

ιεηαζπδιαηζζιυξ ιε Agrobacterium ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ζοκεπχαζδ θοθθζηχκ 

δίζηςκ ή ζζημηαθζένβεζεξ ιε Agrobacterium πανμοζία αηεημζονζβηυκδξ βζα ηδκ επαβςβή 

ηςκ βμκζδίςκ Vir. Σα βμκίδζα αοηά ηςδζηεφμοκ ηζξ πνςηεσκεξ πμο δμιμφκ ημκ αβςβυ  

ιεηαθμνάξ ημο DΝΑ (εηηνζηζηυ ζφζηδια Σφπμο IV, Σ4SS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 2. Μεηαθμνά ημο T-DNA ημο A. tumefaciens ζε θοηζηυ ηφηηανμ. 

 

Ο βεκεηζηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ θοηχκ ιέζς ημο αβνμααηηδνίμο είκαζ εθζηηυξ ζε 

πμθθά θοηζηά είδδ, ηονίςξ δζημηοθήδμκα. Ζ δοκαηυηδηα ηαζ δ εοπένεζα ημο 

ιεηαζπδιαηζζιμφ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ημ βμκυηοπμ ημο θοημφ. Δπίζδξ επδνεάγεηαζ ηαζ 

απυ άθθεξ παναιέηνμοξ, εκχ ζε μνζζιέκα δζημηοθήδμκα αθθά, ηονίςξ ζε 

ιμκμημηοθήδμκα είδδ, είκαζ εκίμηε δοζπενήξ ή ακέθζηημξ ζηδκ πνάλδ. Οζ Ke et al. (2001) 

ακαγήηδζακ ιεηαθάλεζξ ζε βμκίδζα vir ημο πθαζιζδίμο Ti πμο αεθηζχκμοκ ηδκ ιεδμθμβζηή 

πνδζηζηυηδηα ημο αβνμααηηδνζαημφ ζοζηήιαημξ. ηδκ ένεοκα αοηή ανέεδηε υηζ 

μνζζιέκεξ ιεηαθθάλεζξ ζημ βμκζδζαηυ νοειζζηή VirG ηςκ Vir μπενμκίςκ (π.π. VirGN54D) 

πνμάβμοκ ηδ ζφκεεζδ ιμκυηθςκςκ αθοζίδςκ ημο T-DNA ζηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ιεηαθμνάξ ημο ηαζ έπμοκ εεηζηυ απμηέθεζια ζημ ιεηαζπδιαηζζιυ θοηζηχκ 

ζζηχκ. ηδκ πανμφζα δζαηνζαή πνδζζιμπμζήεδηε ζηέθεπμξ αβνμααηηδνίμο πμο είπε ηδκ 

παναπάκς ιεηαθθαβή.     

 

 

                                                 
2
 Έκαξ παναηηδνζζηζηυξ marker είκαζ δ ακεεηηζηυηδηα ζε ακηζαζμηζηυ. 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα δζάθμνεξ ιεθέηεξ έπμοκ εζηζαζηεί ζηδ δζαθεφηακζδ ηςκ 

ιδπακζζιχκ θοζζηήξ άιοκαξ ηςκ θοηχκ ζε πνμζαμθέξ απυ παεμβυκμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ απμζαθήκζζδ ημο νυθμο ηςκ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ 

ηαζ ηςκ PAMPs. Ο νυθμξ ηαζ δ απμζαθήκζζδ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιμκμπαηζχκ 

ζδιαημδυηδζδξ ηαζ επαβςβήξ ηςκ ιδπακζζιχκ αοημπνμζηαζίαξ ηςκ θοηχκ απυ 

παεμβυκμοξ μνβακζζιμφξ, απμηέθεζε ηνίζζιμ ζδιείμ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

παναπάκς ιδπακζζιχκ. Δπίζδξ, επζζηαιέκεξ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ, ηδ δμιή ηαζ ηδ 

θεζημονβία ημο εηηνζηζημφ ζοζηήιαημξ ΗΗΗ, έπμοκ ανπίζεζ κα πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ μζ 

μπμίεξ είκαζ πνήζζιεξ ζηδ ιεθέηδ ηδξ ιεηαθμνάξ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ ζημ εζςηενζηυ 

ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ. Γμκίδζα ηα μπμία ακήημοκ ζηζξ μζημβέκεζεξ hrp ηαζ avr ηαεχξ ηαζ 

ηα πνμσυκηα ηα μπμία ηςδζημπμζμφκ, θαίκεηαζ υηζ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ηυζμ ζηδ 

ιεηαθμνά υζμ ηαζ ζηδκ αθθαβή ηςκ πνυηοπςκ έηθναζδξ βμκζδίςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

θοηζηή άιοκα.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δζαθαίκεηαζ υηζ Avr πνςηεΐκεξ, ιέθδ μνζζιέκςκ avr 

μζημβεκεζχκ, παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηζξ αιοκηζηέξ απμηνίζεζξ αθθά ηαζ ζηδ 

βεκζηυηενδ ζηναηδβζηή πμο εθανιυγμοκ ηα θοηά εκάκηζα ζε παεμβυκα ιέζς ηδξ 

ειπθμηήξ ημοξ ζημ ιδπακζζιυ ηδξ βμκζδζαηήξ ζίβδζδξ. Ακαθοηζηυηενα, πνυζθαηεξ 

ιεθέηεξ ηεηιδνίςζακ ηδκ ειπθμηή ιζαξ ζεζνάξ πνςηεζκχκ ηεθεζηχκ ηφπμο ΗΗΗ ζηζξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ααηηδνίςκ-θοηχκ (Donoyer et al., 2006; Katiyar-Agarual et al., 

2006;2007; Navarro et al., 2008; Pruss et al., 2008). ε ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς 

ενβαζζχκ,  Sarris (2009) ιεθέηδζακ ιζα ηαζκμφνζα θεζημονβία ζοβηεηνζιέκςκ θοηζηχκ 

ααηηδνζαηχκ πνςηεζκχκ-ηεθεζηχκ ηφπμο ΗΗΗ, μζ μπμίεξ εκζζπφμοκ ηδ βμκζδζαηή ζίβδζδ, 

υηακ αοηή πονμδμηείηαζ απυ ηδκ πανμδζηή οπεν-έηθναζδ ημο βμκζδίμο ηδξ GFP ιέζς 

αβνμειπμηζζιμφ ζε βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκδ ζεζνά ημο θοημφ N. benthamiana 16C. Οζ 

ιεθέηεξ αοηέξ, απέδεζλακ υηζ μζ εκ θυβς ηεθεζηέξ ημο P. syringae, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ μ 

HopX1, ειπθέημκηαζ ζε ιμκμπάηζα βμκζδζαηήξ ζίβδζδξ.  

Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ ανπζηά μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ηαηαζηεοή 

δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ N. benthamiana, ηα μπμία εηθνάγμοκ ζηαεενά ηδ ααηηδνζαηή 

πνςηεΐκδ-ηεθεζηή HopX1 (AvrPstE). Ζ πνςηεΐκδ AvrPphE (ή αθθζχξ HopX) (Lindeberg et 

al., 2005) είκαζ έκαξ ηεθεζηήξ πμο εηηνίκεηαζ ιέζς ημο TTSS, ηαζ ημ ακηίζημζπμ βμκίδζμ 

avr, πμο απμιμκχεδηε ανπζηά απυ ζηεθέπδ ημο είδμοξ Pseudomonas syringae pv. 

phaseolicola, ηαεμνίγεζ ηδκ αζοιααηυηδηα ζηεθεπχκ ημο παεμβυκμο ιε πμζηζθίεξ 

θαζμθζάξ πμο έπμοκ ημ βμκίδζμ R2 (Mansfield et al., 1994). φιθςκα ιε ιεηαβεκέζηενεξ 

βμκζδζςιαηζηέξ ιεθέηεξ, βμκίδζα ηδξ μζημβέκεζαξ hopX οπάνπμοκ ζε δζαθμνεηζηά ζηεθέπδ 

P. syringae ηαεχξ ηαζ ζε άθθα θοημπαεμβυκα ααηηήνζα πμο δζαεέημοκ TTSS υπςξ ηα 

Ralstonia solanacerum ηαζ Xanthomonas campestris) ( Salanoubat et al., 2002; Buell et 

al., 2003; Charity et al., 2003; Deng et al., 2003; Rohmer et al., 2003). Ζ εονεία 

πανμοζία ηςκ βμκζδίςκ ηδξ μζημβέκεζαξ hopX ζε δζαθμνεηζηά παεμβυκα ααηηήνζα 

οπμδδθχκεζ έκα ζοκηδνδιέκμ νυθμ ζηδκ εηδήθςζδ ηδξ παεμβυκμο ζηακυηδηαξ ή 

παεμβυκμο ζζπφμξ ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ θοηζηχκ λεκζζηχκ.  

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε δ πνήζδ δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ απμηεθεί έκα πμθφ 

πνήζζιμ ενβαθείμ ζηδ αζμηεπκμθμβία ημ μπμίμ ιπμνεί ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ 

πμθθαπθχκ ιμνζαηχκ πεζνζζιχκ. Γζα ημ ζημπυ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ, δ ηαηαζηεοή ηαζ 
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o ανπζηυξ παναηηδνζζιυξ δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ N. benthamiana πμο έπμοκ 

εκζςιαηςιέκμ ημ βμκίδζμ hopX1 ζημ θοηζηυ βμκζδίςια. Δπίζδξ, πένα απυ ηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ παναηηδνζζιυ, ελεηάζηδηε δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ ιε 

επζθεβιέκα θοηζηά παεμβυκα, πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί εάκ δ εκδμβεκήξ έηθναζδ ημο 

ααηηδνζαημφ βμκζδίμο επδνεάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ θοηχκ ςξ πνμξ επζθεβιέκμοξ 

μνβακζζιμφξ θοημπαεμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ.   
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ  ΜΔΘΟΓΟΗ  

 

1) Κθςκμπμίδζδ ημο βμκζδίμο hopX1 απυ ημ ααηηήνζμ Pseudomonas 
syringae pv.tomato DC3001 

 

Πνμηεζιέκμο κα ηθςκμπμζδεεί ημ παναπάκς βμκίδζμ αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: 

 Ακάπηολδ ηαθθζένβεζαξ ημο ζηεθέπμοξ P. syringae pv. tomato DC3001 ηαζ 

απμιυκςζδ βεκςιζημφ DNA.  

 πεδζαζιυξ εηηζκδηχκ ηαζ απμιυκςζδ ημο βμκζδίoο hopX1 απυ ημ βεκςιζηυ 

DNA ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ηδξ πμθοιενάζδξ (Polymerase 

Chain Reaction - PCR). 

 Απμιυκςζδ ηαζ ηαεανζζιυξ ημο πνμσυκημξ ηδξ PCR απυ ηδκ πδηηή αβανυγδξ 

1.2% (w/v) ιεηά απυ δθεηηνμθυνδζδ. 

 Κθςκμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ PCR ζημκ πθαζιζδζαηυ θμνέα pGEM-T easy 

(πθαζιίδζμ pGEM-hopX1). 

 Αθθδθμφπζζδ ημο εκεέιαημξ ζημ πθαζιίδζμ pGEM-hopX1.   

 

1.1) Θνεπηζηά ιέζα βζα ηαθθζένβεζα ηςκ ααηηδνίςκ 

Μυθοζια P. syringae pv. tomato DC3001 (ζηέθεπμξ ακεεηηζηυ ζημ ακηζαζμηζηυ 

νζθαιπζηίκδ [Rifampicin]) ακαπηφπεδηε οπυ ακάδεοζδ ζε οβνυ ενεπηζηυ ιέζμ Luria-

Bertani (LB) ιε pH νοειζζιέκμ ζημ 7.0 ηαζ ειπθμοηζζιέκμ ιε νζθαιπζηίκδ 80 ιg/ml) 

ζημοξ 28°C βζα 48 h. To ενεπηζηυ ιέζμ παναζηεοάζηδηε ζφιθςκα ιε ημοξ Sambrook et 

al., (1989) ηαζ απμζηεζνχεδηε ζε αοηυηαοζημ ηθίαακμ απμζηείνςζδξ. Ζ ζφζηαζδ ημο 

οβνμφ ενεπηζημφ ιέζμο LB παναηίεεηαζ ζημκ Πίκαηα 1. 

 

 

Πίκαηαξ 1. οκηαβή παναζηεοήξ 1 lt οβνμφ ενεπηζημφ ιέζμο (LB) ζφιθςκα ιε ημοξ 
Sambrook et al., (1989). 

ΤΝΣΑΓΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΤΓΡΟΤ ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ 

(LB) Sambrook et 

al., (1989) 

Υδιζηά – οζηαηζηά Πμζυηδηα 

Bacto-yeast extract 5 g 

Bacto-Tryptone 10 g 

NaCl 5 g 

ddH2O < 1 lt 

Tεθζηυξ Όβημξ 1 lt 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

1.2) Απμιυκςζδ ααηηδνζαημφ βεκςιζημφ DNA  

Ζ απμιυκςζδ ημο βεκςιζημφ DNA απυ ηδ ααηηδνζαηή ηαθθζένβεζα ημο 

ζηεθέπμοξ P. syringae pv. tomato DC3001 πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ημ αηυθμοεμ 

πνςηυημθθμ. 

 Φοβμηέκηνδζδ ααηηδνζαημφ αζςνήιαημξ υβημο 10 ml ζηζξ 3200 rpm, βζα 15 

min ζημοξ 4oC.  

 Απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ επακαδζαθοημπμίδζδ ημο ααηηδνζαημφ 

ζγήιαημξ ζε 9.5 ml TE (TE: 25 mM Tris-HCl ιε pH 8.0 ηαζ 10 mM EDTA ιε pH 

8.0). 

 Δθαθνζά ακάδεοζδ, ηαζ πνμζεήηδ ημο δζαθφιαημξ θφζδξ (0.5 ml απυ 10% 

SDS [w/v], ηαζ 50 ιl απυ 20 mg/ml Proteinase K). 

 Δθαθνζά ακάδεοζδ ηαζ επχαζδ ζημοξ 55μC βζα 60 min. 

 Πνμζεήηδ 1.8 ml απυ 5 M NaCl ηαζ 1.5 ml απυ 10% CTAB. 

 Δθαθνζά ακάδεοζδ ηαζ επχαζδ ζημοξ 65μC βζα 20 min. 

 Πνμζεήηδ ίζμο υβημο δζαθφιαημξ πθςνμθμνιίμο/ζζμαιοθζηήξ αθημυθδξ 

(chloroform/isoamyl alcohol) (24/1 v/v). 

 Δθαθνζά ακάδεοζδ ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 10000 rpm βζα 15 min ζημοξ 4oC. 

 οθθμβή ημο οπενηεζιέκμο (απμθεφβμκηαξ ηδ θήρδ οβνμφ απυ ηδκ εκδζάιεζδ 

δζαπςνζζηζηή θάζδ πμο ζπδιαηίγεηαζ). 

 Πνμζεήηδ ίζμο υβημο μοδέηενδξ θαζκυθδξ (pH 7.0). 

 Δθαθνζά ακάδεοζδ ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 3700 rpm βζα 15 min ζημοξ 4oC. 

 οθθμβή ημο οπενηεζιέκμο. 

 Πνμζεήηδ ίζμο υβημο πθςνμθμνιίμο. 

 Δθαθνζά ακάδεοζδ ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 3700 rpm βζα 15 min ζημοξ 4oC. 

 οθθμβή ημο οπενηεζιέκμο ηαζ πνμζεήηδ απυθοηδξ ζζμπνμπακυθδξ (0.6x ημο 

υβημο ημο οπενηεζιέκμο).  

 Δθαθνζά ακάδεοζδ ηαζ επχαζδ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 30 min (ζηα 

ιζζά ημο πνυκμο πενίπμο ημ DNA βίκεηαζ ειθακέξ). 

 οθθμβή ημο βεκςιζημφ DNA ιε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκδ (ιε ηδ αμήεεζα 

θθμβίζηνμο) πζπέηα Pasteur. 

 Πνμζεήηδ 1 ml ddH2O ηαζ απμεήηεοζδ ζημοξ -20μC. 
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1.3) πεδζαζιυξ εηηζκδηχκ βζα ηδκ ελυνολδ ημο βμκζδίoο hopX1 ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 
PCR 

 

Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ εηηζκδηχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ 

DNAman (Lynnon BioSoft). 

O ειπνυζεζμξ εηηζκδηήξ (upper primer) ζπεδζάζηδηε ιε ηνυπμ χζηε κα 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ αθθδθμοπία ημο βμκζδίμο ανπίγμκηαξ απυ ημ εκανηηήνζμ ηςδζηυκζμ 

ιεηάθναζδξ ATG 5΄άηνμ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ ζοιπθδνςιαηζηυξ πνμξ ηδ ιδ-ηςδζηή 

αθοζίδα, ιζα εέζδ πέρδξ εκυξ πενζμνζζηζημφ εκγφιμο ηαεχξ ηαζ ιζα αθθδθμοπία ιήημοξ 

ημ πμθφ 30 κμοηθεμηζδίςκ πενίπμο.  

Ο μπίζεζμξ εηηζκδηήξ (lower primer) ζπεδζάζηδηε χζηε κα ειθακίγεζ 

ζοιπθδνςιαηζηυηδηα πνμξ ημ 3΄άηνμ ηδξ ηςδζηήξ αθθδθμοπίαξ ημο βμκζδίμο,  ιζα εέζδ 

πέρδξ εκυξ πενζμνζζηζημφ εκγφιμο ηαεχξ ηαζ ιζα αθθδθμοπία ιήημοξ ημ πμθφ 30 

κμοηθεμηζδίςκ πενίπμο. 

Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί μηζ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ εηηζκδηχκ έβζκε έθεβπμξ ηςκ 

εηηζκδηχκ ακαθμνζηά ιε ημκ πμζμζηυ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ 

ηαζ πζεακυηαηα ιε ηάπμζα άθθδ πενζμπή ημο DNA.  

Με αάζδ ηα παναπάκς, μ ειπνυζεζμξ εηηζκδηήξ βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο βμκζδίμο 

hopX1 ηδξ P. syringae pv. tomato DC3001 είπε ηδκ ελήξ αθθδθμοπία (27 κμοηθεμηίδζα): 

5'-GACATAGCTAGCTCGAGGAAAGTATTT-3' 

 

Ζ πενζμνζζηζηή εέζδ ημπήξ ακηζζημζπεί ζημ έκγοιμ XhoI ημο μπμίμο δ δνάζδ ζηδκ 

ακηίζημζπδ πενζμπή ημο βεκεηζημφ οθζημφ ακαπανίζηαηαζ ζπδιαηζηά ςξ ελήξ:      

                                                                             

 

Αημθμφεςξ, ςξ μπίζεζμξ εηηζκδηήξ βζα ημ ακςηένς βμκίδζμ ζπεδζάζηδηε ημ 25-

κμοηθεμηίδζμ: 

5'-GGCGCTTATTCTAGACGTACGTACT-3' 

   

Ζ πενζμνζζηζηή εέζδ ημπήξ ακηζζημζπεί  ζηo έκγοιo XbaI ημο μπμίμο δ δνάζδ ζηδκ 

ακηίζημζπδ πενζμπή ημο βεκεηζημφ οθζημφ ακαπανίζηαηαζ ςξ ελήξ:  
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1.4) Απμιυκςζδ ημο βμκζδίμο hopX1 απυ εηπφθζζια DNA ημο ααηηδνίμο 
Pseudomonas syringae pv. tomato DC3001 

 

Ζ αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενζζιμφ πναβιαημπμζήεδηε ζε εενιζηυ 

ηοηθμπμζδηή PTC-200 (MJ Research, Minessota, USA) οπυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο 

πενζβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 3. 

 

 

 

 

 

Πίκαηαξ 2. Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο βμκζδίμο  hopX1 
απυ εηπφθζζια μθζημφ DNA ημο ααηηδνίμο  P. syringae pv. tomato DC3001. 

οζηαηζηά ακηίδναζδξ 

Πμζυηδηα ζημ 

δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ 

(ιl) 

οβηεκηνχζεζξ 

ηςκ ανπζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 

ζοζηαηζηχκ ζημ 

ηεθζηυ δζάθοια 

ηδξ ακηίδναζδξ 

DNA- ιήηνα         

(Pseudomonas syringae   

pv. tomato DC3001) 

2 15 ng/ιl 0.3 ng/ιl 

Ροειζζηζηυ δζάθοια    

(Buffer Taq DNA 

polymerase) 

10 10x 1x 

Διπνυζεζμξ εηηζκδηήξ  

(Upper primer) 
1 50 pmol/ιl 0.50 pmol/ιl 

Οπίζεζμξ εηηζκδηήξ    

(Lower primer) 
1 50 pmol/ιl 0.50 pmol/ιl 

Γζάθοια            

δεζμλονζαμκμοηθεμηζδίςκ      

(dNTPs) 

4 10 mM  400 ιΜ 

Έκγοιμ                          

(Taq DNA polymerase) 
1 5 units/ιl 0.05 units/ιl 

MgCl2 10 25mM 2.5mΜ 

ddH2O 71   

Total volume 100   
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Πίκαηαξ 3. οκεήηεξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο 
βμκζδίμο hopX1 απυ ημ βεκςιζηυ DΝΑ ημο ζηεθέπμοξ P. syringae pv. tomato DC3001. 

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ (ΟC) ΥΡΟΝΟ 

Ανπζηή Απμδζάηαλδ 94 5‟ 

Απμδζάηαλδ 94 30‟‟ 

Τανζδζζιυξ εηηζκδηχκ 51 40‟‟ 

Δπέηηαζδ 72 2‟ 

Κφηθμζ ακηίδναζδξ:30   

Σεθζηή επέηηαζδ 72 10‟ 

 

 

1.5) Ζθεηηνμθυνδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ PCR ζε πδηηή αβανυγδξ 1.2% (w/v) 

Μένμξ απυ ημ πνμσυκ ηδξ PCR οπμαθήεδηε ζε δθεηηνμθυνδζδ (100 V) ζε 

πήηηςια αβανυγδξ 1.2% (w/v) ημ μπμίμ πενζείπε ανςιζμφπμ αζείδζμ (EtBr) ιε ηεθζηή 

ζοβηέκηνςζδ 0.5 ιg mL-1, εκχ πανάθθδθα δθεηηνμθμνήεδηε ιάνηοναξ ιμνζαημφ 

ιεβέεμοξ θ-DNA πμο είπε οπμζηεί πέρδ ιε ημ έκγοιμ PstI (θ-PstI, Minotech). Χξ πδβή 

ζυκηςκ ηαζ νοειζζηζηυ δζάθοια, πνδζζιμπμζήεδηε δζάθοια ΣBE [Tris-Borate-EDTA] ζε 

ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 0.5x πνμπαναζηεοαζιέκμο δζάθοιαημξ ΣΒΔ 5x (54 g Tris base, 

27.4 g Boric acid, 20 ml EDTA pH 8.0, δζαθοιέκα ζε ddH2O ηεθζημφ υβημο 1 lt). Μεηά ημ 

πέναξ ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ δ πδηηή αβανυγδξ θςημβναθήεδηε ιε film Polaroid ζε 

μευκδ εηπμιπήξ οπενζχδμοξ θςηυξ. 

 

Πνυζθμνα παναηηδνζζηζηά ημο θμνέα pGEM-T easy:  

� Φένεζ, πθεονζηά ηδξ ημπμεεζίαξ εζζαβςβήξ εκεέιαημξ (insertion site), 3‟-ηεθζηέξ 

εοιζδίκεξ (ςξ πνμεηηάζεζξ ηςκ ηοθθχκ άηνςκ), πμο ειπμδίγμοκ ηδκ επακαηοηθμπμίδζδ 

ημο θμνέα εκχ πανάθθδθα ημκ ηαεζζημφκ ηαηάθθδθμ βζα  “ΣΑ cloning”, επεζδή δ Σαq 

πμθοιενάζδ πνμζεέηεζ ιμκυηθςκεξ πνμεηηάζεζξ αδεκμζίκδξ (non-templated A residues) 

ζηα 3´-άηνα ηαζ ηςκ δφμ αθοζίδςκ DNA ηαηά ηδ ζφκεεζή ημοξ.  

� Ζ πμθθαπθή εέζδ ηθςκμπμίδζδξ (multiple cloning site- MCS) πθαζζζχκεηαζ απυ εέζεζξ 

ακαβκχνζζδξ/πέρδξ βζα ηα έκγοια EcoRI, NotI ηαζ BstZΗ πμο δεκ έπμοκ εέζεζξ 

ακαβκχνζζδξ ιέζα ζημ έκεεημ ηαζ πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα οπμηθςκμπμίδζδξ ζε 

δζάθμνμοξ άθθμοξ θμνείξ.  

� Έπεζ πανάβμκηα επζθμβήξ ημ βμκίδζμ πμο ηςδζημπμζεί βζα ηδ α-θαηηαιάζδ, έκγοιμ πμο 

οδνμθφεζ ημ ακηζαζμηζηυ αιπζηζθθίκδ (ampR marker).  

� Σμ υπδια ηθςκμπμίδζδξ θένεζ ηδκ αθθδθμοπία ημο πεζνζζηή (promoter) ημο 

oπενμκίμο ηδξ θαηηυγδξ ηαζ ημ 5’-ηιήια ημο βμκζδίμο lacZ (lacΕα) πμο ηςδζημπμζεί 

ημ α-πεπηίδμ ηδξ α-βαθαηημζζδάζδξ ηαεχξ ηαζ πμθθαπθέξ εέζεζξ ηθςκμπμίδζδξ 

εκεέιαημξ ιέζα ζε αοηυ χζηε κα αδνακμπμζείηαζ δ παναβςβή ημο α-πεπηζδίμο, πνάβια 
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πμο επζηνέπεζ ημκ μπηζηυ εκημπζζιυ απμζηζχκ Εscherichia coli ιε ηθχκμοξ ζε ζηέθεπμξ 

πμο εηθνάγεζ ημ ς-ηιήια ηδξ α-βαθαηημζζδάζδξ. Έηζζ :  

 ακ δεκ εζζαπεεί ημ έκεεια ζοκδοάγεηαζ ημ ηαηαθοηζηά ακεκενβυ α-πεπηίδζμ ηδξ 

LacZ πμο ηςδζηεφεηαζ ζημ πθαζιίδζμ ιε ημ επίζδξ ακεκενβυ ς-πεπηίδζμ ηδξ LacZ 

πμο ηςδζηεφεηαζ ζημ ααηηδνζαηυ πνςιυζςια ηαζ πνμηφπηεζ θεζημονβζηή α-

βαθαηημζζδάζδ (θαζκυιεκμ α-ς ζοιπθήνςζδξ), δ μπμία οδνμθφεζ ημ πνςιμβυκμ 

οπυζηνςια X-gal ηαζ πανάβεζ έβπνςιμ πνμσυκ βαθάγζμο πνχιαημξ (ιπθε 

απμζηίεξ) εκχ,  

 ακ εζζαπεεί ημ έκεεια, παφεζ κα ζοκηίεεηαζ ημ α-πεπηίδζμ ηαζ δ απμζηία δεκ 

πνςιαηίγεηαζ ιπθέ.  

 

 

http://www.promega.com/catalog/catalogproducts.aspx?categoryname=productleaf_1039                              

Δζηυκα 3. Κοηθζηυξ πάνηδξ ημο βναιιμπμζδιέκμο πθαζιζδίμο pGEM-T easy ιε ηα ζδιεία 
ακαθμνάξ ζηδκ αθθδθμοπία ημο. 

 

 

Ζ ζφκδεζδ ημο μπήιαημξ ηθςκμπμίδζδξ ιε ημ έκεεημ hopX1-DNA επζηεφπεδηε ιε 

ημ έκγοιμ DNA θζβάζδ ημο ααηηδνζμθάβμο T4, ιεηά απυ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ (ιμνζαηήξ ακαθμβίαξ εκεέιαημξ-θμνέα εκεέιαημξ  3[insert]:1[vector]).  

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ιμνζαηήξ ακαθμβίαξ εκεέιαημξ-θμνέα εθανιυζηδηε δ αηυθμοεδ 

ελίζςζδ :  
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Ζ ζφκεεζδ ημο ιίβιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζφκδεζδξ (ligation mix) δίδεηαζ ζημκ 

Πίκαηα 4. 

 

Πίκαηαξ 4. Σα ζοζηαηζηά ημο ιίβιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pGEM-T 
easy ιε ημ πνμσυκ ηδξ PCR (hopX1) 

οζηαηζηά ακηίδναζδξ 

ζφκδεζδξ 

Πμζυηδηεξ ζημ 

δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ  

οβηεκηνχζεζξ 

ηςκ ανπζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 

ζοζηαηζηχκ ζημ 

ηεθζηυ δζάθοια 

Φμνέαξ:  

pGEM-T easy 
1 ιl 50 ng/ιl 5 ng/ιl 

Έκεεια:  

PCR product 

(hopX1) 

3 ιl 

 

20 ng/ιl 
50 ng vector x 1.2 kb insert  x3 

          3.015 kb vector         1 

 

 

6 ng/ιl 

 

Ροειζζηζηυ δζάθοια: 

Σ4 DNA Ligase Buffer 
1 ιl 10x 1x 

Έκγοιμ:                  

Σ4 DNA Ligase 
0.8 ιl 3 units/ιl 0.24 units/ιl 

ddH2O 4.2 ιl   

Total volume 10 ιl   

 

H ακηίδναζδ ζφκδεζδξ πανέιεζκε βζα 12-14 h ζε επςαζηήνα νοειζζιέκμ ζημοξ 16μC. 

Αημθμφεδζε ιεηαζπδιαηζζιυξ δεηηζηχκ ηοηηάνςκ E. coli (ζηέθεπμξ DH10B, F- endA1 

recA1 galE15 galK16 nupG rpsL ΔlacX74 Φ80lacZΔM15 araD139 Δ(ara,leu)7697 mcrA 

Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) λ-) ιε ημ δζάθοια ηδξ ζφκδεζδξ ζφιθςκα ιε ημ αηυθμοεμ 

πνςηυημθθμ: 

 Πνμζεήηδ – οπυ αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ (ππ. θθυβα) - ημο ιίβιαημξ ζφκδεζδξ ζηα 

δεηηζηά ηφηηανα E. coli DH10B. 

 Παναιμκή ζημκ πάβμ βζα 30-45 min. 

 Μεηαθμνά βζα 1.5 min ζημ οδαηυθμοηνμ ζημοξ 42μC. 

 Παναιμκή ζημκ πάβμ βζα 5 min. 

 Πνμζεήηδ 1 ml απμζηεζνςιέκμο LB οπυ αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ (εζηία μνζγυκηζαξ 

νμήξ). 

 Δπχαζδ βζα 1.5 h ζε ακαδεουιεκμ επςαζηήνα ζημοξ 37μC. 

 Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 2.800 ζηνμθέξ ακά θεπηυ (rpm) βζα 8 min ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. 
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 Απυννζρδ ιένμοξ ημο οπενηεζιέκμο (~750 ιl), επακαδζαθοημπμίδζδ ημο 

ααηηδνζαημφ ζγήιαημξ ηαζ επίζηνςζδ ημο ζε ηνοαθίμ LB ιε αιπζηζθθίκδ 

(Ampicillin, 100 ιg/ml) ςξ ακηζαζμηζηυ επζθμβήξ ηαζ πνςιμβυκμ οπυζηνςια Υ-gal 

(50 ιl/ηνοαθίμ απυ δζάθοια ζημη 20 mg/ml) οπυ αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ (απαβςβυξ 

μνζγυκηζαξ νμήξ). 

 Δπχαζδ ηςκ ηνοαθίςκ ζημοξ 37μC βζα 12-14 h. 

 

ηδ ζοκέπεζα, απμιμκχεδηε πθαζιζδζαηυ DNA απυ ηοπαία επζθεβιέκεξ  θεοηέξ 

απμζηίεξ απυ ημ ηνοαθίμ επζθμβήξ. Ζ απμιυκςζδ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ημ 

παναηάης πνςηυημθθμ: 

 Ακάπηολδ ιζηνμηαθθζενβεζχκ ιε ιεηαθμνά ααηηδνζαηήξ ιάγαξ ιειμκμιέκςκ 

απμζηζχκ ιε απμζηεζνςιέκδ μδμκημβθοθίδα ζε βοάθζκμ ζςθδκάηζ ιε πθαζηζηυ 

πχια πμο πενζείπε 5 ml ενεπηζημφ δζαθφιαημξ LBAmp. 

 Δπχαζδ ζε ακαδεουιεκμ επςαζηήνα ζημοξ 370C βζα 12-16 h. 

 Λήρδ 2 ml ηαθθζένβεζαξ ηάης απυ αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ π.π. θθυβα ηαζ ιεηαθμνά 

ζε ζςθήκα ηφπμο eppendorf πςνδηζηυηδηαξ 2 ml.   

 Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 12.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ βζα 4 min ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. 

 Απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο. 

 Δπακαναίςζδ ημο ααηηδνζαημφ ζγήιαημξ ζε 100 ιl ηνφμο δζαθφιαημξ Η ιε ζζπονή 

ακάδεοζδ (vortex). 

 Πνμζεήηδ 200 ιl δζαθφιαημξ ΗΗ. Απαθή ακαηίκδζδ 5-6 θμνέξ. 

 Παναιμκή ζημκ πάβμ βζα 5 min. 

 Πνμζεήηδ 150 ιl δζαθφιαημξ ΗΗΗ. Απαθή ακαηίκδζδ 5-6 θμνέξ. 

 Παναιμκή ζημκ πάβμ βζα 5 min. 

 Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ βζα 10 min ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. 

 Μεηαθμνά ημο οπενηείιεκμο ζε ηαεανυ ζςθήκα ηφπμο eppendorf πςνδηζηυηδηαξ 

1.5 ml. 

 Πνμζεήηδ ίζμο υβημο (~500 ιl) δζαθφιαημξ μοδέηενδξ θαζκυθδξ / πθςνμθμνιίμο 

(1:1). 

 Ακαηίκδζδ. 

 Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13.000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ βζα 10 min ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. 

 Μεηαθμνά ηδξ οπενηείιεκδξ οβνήξ θάζδξ ζε ηαεανυ ζςθήκα ηφπμο eppendorf 

πςνδηζηυηδηαξ 1.5 ml. 

 Καηαηνήικζζδ ημο DΝΑ ιε πνμζεήηδ 2.5x υβηςκ απυθοηδξ αζεακυθδξ (~900 ιl). 

 Ακαηίκδζδ. 

 Παναιμκή βζα 2 min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 
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 Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13.500 ζηνμθέξ ημ θεπηυ βζα 20 min ζημοξ 4μC. 

 Απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο. 

 ηέβκςια ημο ζγήιαημξ (ημπμεέηδζδ ηoο eppendorf ακάπμδα ζε υνεζα εέζδ 

πάκς ζε απμννμθδηζηυ πανηί ή ημπμεέηδζδ ζημ εάθαιμ ηεκμφ βζα 10 min). 

 Δπακαδζαθοημπμίδζδ ζε 50 ιl TE ή ddΖ2O. 

 Απμεήηεοζδ ζημοξ -20μC. 

Ζ ακάηηδζδ DΝΑ αββίγεζ ηα 3-5 ιg βεκεηζημφ οθζημφ/ml ααηηδνζαηήξ ηαθθζένβεζαξ. 

 

Πίκαηαξ 5. Σα ζοζηαηζηά ηςκ δζαθοιάηςκ I, II ηαζ ΗΗΗ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 
απμιυκςζδ ημο πθαζιζδζαημφ DΝΑ  

Γζάθοια Η Γζάθοια ΗΗ Γζάθοια ΗΗΗ 

50 mM Glucose 0.2 N NaOH 60 ml Potassium acetate 5M 

25 mM TrisCl pH 8.0 1% SDS 11.5 ml Glacial acetic acid 

10 mM EDTA pH 8.0  28.5 ml ddH2O 

 

 

1.6) Αθθδθμφπζζδ ημο εκεέιαημξ ημο πθαζιζδίμο pGEM-T easy + hopX1 

ηδ ζοκέπεζα πνμηεζιέκμο κα επαθδεεοηεί δ ηαοηυηδηα ημο έκεεημο απμιμκχεδηε 

πθαζιζδζαηυ DNA ημο pGEM-T easy + hopX1 απυ ιζα θεοηή μπμζηία ηαζ οπμαθήεδηε ζε 

πέρδ ιε RNάζδ ςξ ελήξ:  

ε 5 ιl DNA πνμζηέεδηακ 5 ιl απμζηεζνςιέκμο ddH2O ηαζ 1 ιl RNase A (10 

mg/ml). Σμ παναπάκς δζάθοια πανέιεζκε βζα 15 min ζε οδαηυθμοηνμ ζημοξ 37μC.  
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2) Καηαζηεοή βμκζδζαηήξ ηαζέηαξ έηθναζδξ ημο hopX1  ζε θοηζηά 
ηφηηανα 

 

Πνμηεζιέκμο κα εζζαπεεί ηαζ εηθναζηεί ημ βμκίδζμ hopX1 ζηδ N.benthamiana 

ιέζς ημο αβνμααηηδνίμο πνεζάγεηαζ κα εκζςιαηςεεί ζε βμκζδζαηή ηαζέηα ιεηαθμνάξ ηαζ 

έηθναζδξ ζε θοηζηά ηφηηανα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ημ βμκίδζμ ιεηαθένεδηε ανπζηά ζημκ 

πθαζιζδζαηυ θμνέα ηθςκμπμίδζδξ pART7 (Δζηυκα 4).  

Ο θμνέαξ αοηυξ θένεζ δφμ εέζεζξ ημπήξ βζα ημ έκγοιμ NotI έκεεκ ηαζ έκεεκ εκυξ 

ηιήιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ ημκ εοηανζςηζηυ οπμηζκδηή 35SCaMV (πνμενπυιεκμ απυ ημ 

ζηέθεπμξ Cabb B-JI ημο ζμφ ημο ιςζασημφ ημο ημοκμοπζδζμφ – Cauliflower mosaic virus 

[CaMV]), έκακ πμθοζοκδέηδ (Multi Cloning Site , MCS) ιε εέζεζξ ακαβκχνζζδξ/πέρδξ βζα 

ηα έκγοια XhoI, EcoRI, KpnI, SmaI, ClaI, HindIII, BamHI, XbaI ηαζ ηέθμξ ηδκ πενζμπή 

ηενιαηζζιμφ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο βμκζδίμο ηδξ ζοκεάζδξ ηδξ μηημπίκδξ (Tocs 3’).  

Ζ οπμηθςκμπμίδζδ ημο hopX1 ζημ θμνέα pART7 έβζκε ιεηά απυ ηαοηυπνμκδ 

πέρδ ημο πθαζιζδζαημφ DNA ημο pGEM-T easy + hopX1, ιε ηα έκγοια ΥhμΗ ηαζ XbaI 

(Πίκαηαξ 6), δθεηηνμθυνδζδ ημο DNA, απμιυκςζδ ηαζ ηαεανζζιυ ηδξ γχκδξ πμο 

ακηζπνμζχπεοε ημ hopX1 ηαζ ζφκδεζδ ιε DNA ημο pART7 πμο επίζδξ είπε οπμαθδεεί 

ζε πέρδ ιε ηα ίδζα έκγοια, αημθμοεχκηαξ ηα πνςηυημθθα πμο πενζβνάθδηακ ζε 

πνμδβμφιεκα εδάθζα. Ζ ζηναηδβζηή αοηή ελαζθαθίγεζ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιεηαβναθήξ 

απυ ημ πεζνζζηή CaMV-35S ηαζ εηείκδξ ημο ιεηαθναζηζημφ πθαζζίμο ημο hopX1. 

Απυ ημ πθαζιίδζμ πμο πνμέηορε (pART7-hopX1, Eζηυκα 9) απμιμκχεδηε ζηδ 

ζοκέπεζα μθυηθδνδ δ ηαζέηα έηθναζδξ ζε θοηζηά ηφηηανα (Pnos-hopX1-Tocs) ιε πέρδ 

ημο πθαζιζδζαημφ DNA ιε NotI ηαζ εζζήπεεζ ζημκ δοαδζηυ θμνέα αβνμααηηδνίμο 

pART27 (Δζηυκα 4). Ο θμνέαξ αοηυξ (10.9 kb) θένεζ ακάιεζα ζημ δελί ηαζ ανζζηενυ 

ζοκμνζαηυ άηνμ ημο Σ-DNA (RB-Right Border, LB-Left Border) ηα ελήξ ζημζπεία:  

α) ηδκ αθθδθμοπία-πεζνζζηή ηαζ ηδκ 5΄ πενζμπή ημο oπενμκίμο lacZ πμο ηςδζημπμζεί ημ α-

πεπηίδζμ ηδξ α-βαθαηημζζδάζδξ βζα ηδκ μπηζηή ακαβκχνζζδ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ 

ηοηηάνςκ  ημο ζηεθέπμοξ E. coli DH10B ηαεχξ ηαζ εέζδ ηθςκμπμίδζδξ εκεειάηςκ ιε 

άηνα NotI. 

α) ημ πζιαζνζηυ βμκίδζμ ακεεηηζηυηδηαξ ζηδκ ηακαιοηίκδ (Pnos-nptII-Tnos3’, nopaline 

synthase promoter - neomycin phosphotransferase - nopaline synthase terminator). 

 

Σμ οπυθμζπμ ηιήια ημο ζηεθεημφ ημο θμνέα pART27 (backbone) πενζέπεζ ημ 

ζημζπεζχδεξ νεπθζηυκζμ ημο πθαζιζδίμο RK2 (RK2 minimal replicon) βζα δζπθαζζαζιυ 

ημο ζε ηφηηανα E.coli ηαζ Agrobacterium 

 

 

. 
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Δζηυκα 4. Κοηθζημί πάνηεξ ηςκ θμνέςκ pART7 ηαζ pART27 ηαζ ηα ζδιεία ακαθμνάξ ζηδκ 
αθθδθμοπία ημοξ. 

 

Ο ηεθζηυξ ζηυπμξ ζπεδζαζιμφ ημο T-DNA ζημ δοαδζηυ θμνέα pART27 ήηακ δ 

ηαηαζηεοή ιζαξ μνβακςηζηήξ δμιήξ πμο πενζθαιαάκεζ ηδ βμκζδζαηή ηαζέηα P35S-

hopX1-Tocs (πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ ζοζηαηζηή ιεηαβναθή ηαζ κα 

εθαπζζημπμζδεεί δ ζοπκυηδηα ημο ηοπαίμο ηενιαηζζιμφ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο hopX1-

mRNA ζηα θοηζηά ηφηηανα πμο παναηδνείηαζ υηακ ηα εζζαβυιεκα βμκίδζα ζηενμφκηαζ 

αοημφ ημο ζημζπείμο) αιέζςξ ιεηά ημ 3’-άηνμ ημο δελζμφ ζοκμνζαημφ άηνμο (RB-Right Σ-

DNA Border) ηαζ ημ ζημζπείμ 'overdrive' (εκζζποηήξ ηδξ ιεηαθμνάξ Σ-DNA) ημο δοαδζημφ 

θμνέα ηαζ ηδκ ηαζέηα επζθμβήξ Pnos-nptII-Tnos ζε θοηζηά ηφηηανα αιέζςξ πνζκ ημ 

ανζζηενυ ζοκμνζαηυ άηνμ (LB-Left T-DNA Border).  

Καεχξ δ ιεηαθενυιεκδ αθοζίδα ημο Σ-DNA εεςνείηαζ μηζ ακηζβνάθεηαζ απυ ημ δελί 

ζοκμνζαηυ άηνμ πνμξ ημ ανζζηενυ ( ηαηεφεοκζδ RB     LB ), δ ζοκανιμθμβμφιεκδ 

ηαζέηα πμο εκηίεεηαζ ζηδκ πενζμπή ημο lacZa’ ημο pART27 πνέπεζ κα ιεηαθένεηαζ ζημ 

θοηζηυ βμκζδίςια πνζκ απυ ηδκ ηαζέηα επζθμβήξ. Δπμιέκςξ, εεςνδηζηά υθα ή ιεβάθμ 

πμζμζηυ ηςκ θοηχκ πμο εα επζθεβμφκ ςξ ακεεηηζηά ζηδκ ηακαιοηίκδ ακαιέκεηαζ κα 

πενζέπμοκ ημ βμκίδζμ ημο εκδζαθένμκημξ.  

Σμ δελζυ ηαζ ανζζηενυ ζοκμνζαηυ άηνμ ημο Σ-DNA, δ αθθδθμοπία «overdrive», ηαζ 

δ ηαζέηα επζθμβήξ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ έπμοκ πνμέθεεζ απυ ημκ 

θμνέα pGA643. Μία ηνμπμπμζδιέκδ πενζμπή lacZ’ ακάιεζα ζημ δελί ζοκμνζαηυ άηνμ 

ηαζ ημ πζιαζνζηυ βμκίδζμ ακεεηηζηυηδηαξ ζηδκ ηακαιοηίκδ (ιε απαθμζθή ηςκ εέζεςκ SalI-

NdeI) πνμήθεε απυ ημκ pGEM5Zf' πενζέπμκηαξ ηυζμ ιζα ιμκαδζηή πενζμνζζηζηή εέζδ 

NotI πνμηεζιέκμο κα δζεοημθφκεζ ηδκ ηθςκμπμίδζδ βμκζδζαηχκ ηαζεηχκ πμο 

ζοκανιμθμβμφκηαζ ζημ πθαζιίδζμ pART7, υζμ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηςκ 

ιεηαζπδιαηζζιέκςκ ηοηηάνςκ E. coli αάζεζ ηδξ ιπθέ/θεοηήξ πνχζδξ ημοξ ζε ενεπηζηυ 

ιέζς ιε X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside). Σα παναπάκς 

ζημζπεία ημο T-DNA εζζήπεδηακ ζημκ θμνέα pMON530 μδδβχκηαξ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο 

θμνέα pART27. 



- 33 - 

 

Πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί δ ηθςκμπμίδζδ ημο αθθδθμοπδιέκμο 

πνμσυκημξ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ηδξ πμθοιενάζδξ (Polymerase Chain Reaction 

product – PCR product) –hopX1- ζημκ θμνέα pART7 αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: 

 Ακηίδναζδ πέρδξ ημο θμνέα pGEM-T easy ιε ημ πνμσυκ ηδξ PCR (hopX1)  ιε 

ηα έκγοια XhoI ηαζ XbaI. 

 Ζθεηηνμθυνδζδ ημο παναπάκς πνμσυκημξ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 

0.8% (w/v). 

 Απμημπή ηαζ ηαεανζζιυξ ηδξ γχκδξ ημο βμκζδίμο hopX1. 

 Μέηνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε κακμθςηυιεηνμ. 

 Ακηίδναζδ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pART7 ιε ημ βμκίδζμ hopX1.  

 Μεηαζπδιαηζζιυξ δεηηζηχκ ηοηηάνςκ Escherichia coli (DH10B) ιε ημ δζάθοια 

ζφκδεζδξ ημο pART7-hopX1.  

 Απμιυκςζδ πθαζιζδζαημφ DNA απυ απμζηία ααηηδνίςκ. 

 

 

2.1) Ακηίδναζδ πέρδξ ημο πθαζιζδίμο pGEM-T easy + hopX1 ιε ηα έκγοια XhoI 
ηαζ XbaI. 

 

Σμ δζάθοια ηδξ πέρδξ ημο πθαζιζδίμο pGEM-T easy + hopX1 πανμοζζάγεηαζ 

ζημκ Πίκαηα  6. 

Πίκαηαξ 6. Πέρδ ημο θμνέα pGEM-T easy ηαζ ημο εκεέιαημξ hopX1 ιε ηα έκγοια ΥbaI 
ηαζ XhoI. 

οζηαηζηά δζαθφιαημξ 

πέρδξ 

Πμζυηδηεξ ζημ 

δζάθοια ηδξ πέρδξ 

(ιl) 

οβηεκηνχζεζξ 

ηςκ ανπζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 

ζοζηαηζηχκ ζημ 

ηεθζηυ δζάθοια 

Γεκεηζηυ οθζηυ    

pGEM-T easy + hopX1 
5 ιl   

Ροειζζηζηυ δζάθοια: 

(XbaI Buffer) 
3 ιl 10x 1x 

Aθαμοιίκδ oνμφ 

αμμεζδχκ (BSA) 
3 ιl 10x 1x 

Έκγοιμ Η: XbaI 1.5 ιl 12 units/ιl 0.6 units/ιl 

Έκγοιμ II: XhoI 1.5 ιl 12 units/ιl 0.6 units/ιl 

 RNase A 1 ιl 10 mg/ml 0.3 ιg/ιl 

ddH2O 15 ιl   

Total volume 30 ιl   

Σμ παναπάκς δζάθοια πέρδξ ιε ηα έκγοια ΥbaI ηαζ XhoI πανέιεζκε ζημοξ 37μC βζα   

1.5 h πενίπμο.  
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2.2) Ζθεηηνμθυνδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v) 

 

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.5 

 

2.3) Ακάηηδζδ ηαζ ηαεανζζιυξ ηδξ γχκδξ ημο βμκζδίμο hopX1. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ, δ πδηηή αβανυγδξ θςημβναθήεδηε ιε 

Polaroid film ζε μευκδ εηπμιπήξ οπενζχδμοξ θςηυξ πνζκ ηδκ απμημπή ηαζ ιεηαθμνά 

ηςκ γςκχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ βμκίδζμ hopX1 ζε πνμζδιεζςιέκμοξ ζςθήκεξ ηφπμο 

eppendorf. Αημθμφεδζε μ ηαεανζζιυξ ημο hopX1-DNA ιε πνήζδ ημο QIAquick Gel 

Extraction Kit (Qiagen) ζφιθςκα ιε ημ παναηάης πνςηυημθθμ. 

 

Καεανζζιυξ ημο hopX1-DNA: 

o Εφβζζδ ημο ηειαπίμο ηδξ πδηηήξ αβανυγδξ πμο πενζείπε ημ DNA. 

o Πνμζεήηδ ηνζπθάζζαξ πμζυηδηαξ Buffer QC ζε ζπέζδ ιε ημ ηαεανυ αάνμξ 

ημο (100 mg = 100 ιl).  

o Σμπμεέηδζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζε οδαηυθμοηνμ ζημοξ 50oC βζα 10 min. 

o Πνμζεήηδ ζζμπνμπακυθδξ ίζμο υβημο ιε ημ ηαεανυ αάνμξ ημο ηάεε 

ιεηνδιέκμο δείβιαημξ ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ (ml ζζμπνμπακυθδξ = mg 

δείβιαημξ). 

o Μεηαθμνά ημο πενζεπμιέκμο ηςκ δεζβιάηςκ ζε πνμζδιεζςιέκα eppendorfs 

(δφμ εαθάιςκ) ημο DNA Extraction Kit. 

o Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13.000 rpm βζα 1 min ηαζ απυννζρδ ημο πενζεπμιέκμο ημο 

ηάης εαθάιμο πμο έπεζ θοβμηεκηνδεεί. 

o Πνμζεήηδ 0.75 ml Buffer PE – ακαιμκή 2 min. 

o Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 1 min ηαζ απυννζρδ ημο πενζεπμιέκμο ημο 

ηάης εαθάιμο πμο έπεζ θοβμηεκηνδεεί. 

o Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 1 min. 

o Σμπμεέηδζδ ημο πάκς εαθάιμο ηςκ eppendorfs ηδξ QIAquick Gel Extraction 

Kit ζε ηθαζζηά πνμζδιεζςιέκα eppendorfs ηςκ 1.5 ml. 

o Πνμζεήηδ 20 ιl Buffer EB. 

o Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 1 min. 

o Λήρδ ημο πενζεπμιέκμο πμο έπεζ θοβμηεκηνδεεί. 
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2.4) Μέηνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε κακμθςηυιεηνμ 

Ζ πμζυηδηα (ζοβηέκηνςζδ) ημο ηαεανζζιέκμο DΝΑ εηηζιήεδηε ζε κακμθςηυιεηνμ 

(Nanodrop, ND 1000).   

 

2.5) Ακηίδναζδ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pART7 ιε ημ βμκίδζμ hopX1  

 

Σα ζοζηαηζηά ημο δζαθφιαημξ ηδξ ακηίδναζδξ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pART7 ιε ημ 

βμκίδζμ hopX1 πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης Πίκαηα. 
 

Σμ παναπάκς δζάθοια ζφκδεζδξ πανέιεζκε βζα 12-14 h ζε επςαζηήνα ζημοξ 16μC.  

 

2.6) Μεηαζπδιαηζζιυξ δεηηζηχκ ηοηηάνςκ E. coli (DH10B) ιε ημ δζάθοια ζφκδεζδξ 
ημο pART7- hopX1  

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.6 

Ο θμνέαξ  pART7 πνμζδίδεζ ακεεηηζηυηδηα ζημ ακηζαζμηζηυ αιπζηζθθίκδ, δ μπμία 

πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 100 ιg/ml. 

2.7) Απμιυκςζδ πθαζιζδζαημφ DNA ημο pART7-hopX1 απυ απμζηία ααηηδνίςκ  

Έβζκε υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.6 

Πίκαηαξ 7. Ακηίδναζδ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pART7 ιε ημ βμκίδζμ hopX1 

οζηαηζηά ακηίδναζδξ 
ζφκδεζδξ 

Πμζυηδηεξ 
ζημ δζάθοια 

ηδξ ζφκδεζδξ 

οβηεκηνχζεζξ ηςκ 
ανπζηχκ δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 
ζοζηαηζηχκ 
ζημ ηεθζηυ 
δζάθοια 

Φμνέαξ:             
pART7 

1.5 ιl 33.3 ng/ιl 5 ng/ιl 

Έκεεια: 
hopX1  

4 ιl 
9.2 ng/ιl 

50 ng vector x 1.2 kb insert  x3                                                                                                         

4.9 kb vector                        1 

 
3.6 ng/ιl 

 

Ροειζζηζηυ δζάθοια:           
Σ4 DNA Ligase Buffer 

1 ιl 10x 1x 

Έκγοιμ: 
Σ4 DNA Ligase 

0.8 ιl 3 units/ιl 0.24 units/ιl 

ddH2O 2.7 ιl   

Total volume 10 ιl   
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3) Τπμηθςκμπμίδζδ ηδξ ηαζέηαξ CaMV35S-hopX1-Tocs ζημκ 
δοαδζηυ θμνέα αβνμααηηδνίμο pART27 

 

 Δθεβηηζηή πέρδ ημο θμνέα pART7 ιε ημ βμκζδζαηυ έκεεια hopX1 ιε ηα έκγοια 

XbaI ηαζ XhoI. 

 Ζθεηηνμθυνδζδ ηςv πνμσυκηςκ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v). 

 Πέρδ ημο θμνέα pART7-hopX1 ιε ημ έκγοιμ NotI ιε ζημπυ ηδ θήρδ ηδξ 

hopX1cassette. 

 Ζθεηηνμθυνδζδ ημο παναπάκς πνμσυκημξ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 

0.8% (w/v). 

 Απμημπή ηαζ ηαεανζζιυξ ηδξ γχκδξ ηδξ ηαζεηαξ πμο θένεζ ημ hopX1. 

 Μέηνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε κακμθςηυιεηνμ ηαζ δθεηηνμθυνδζδ 

ιζηνμπμζυηδηαξ ημο hopX1 (3ιl). 

 Ακηίδναζδ ζφκδεζδξ ημο βναιμπμζδιέκμο θμνέα pART27 ιε ηδκ ηαζέηα 

CaMV35S -hopX1-Tocs.  

 Μεηαζπδιαηζζιυξ δεηηζηχκ ηοηηάνςκ E. coli (DH10B) ιε ημ δζάθοια ηδξ 

ζφκδεζδξ ημο pART27+hopX1cassette. 

 Απμιυκςζδ πθαζιζδζαημφ DNA απυ απμζηία ααηηδνίςκ. 

 Δθεβηηζηή πέρδ ημο θμνέα pART27 ιε ημ βμκζδζαηυ έκεεια hopX1 ιε ηα έκγοια 

XhoI ηαζ XbaI.  

 Ζθεηηνμθυνδζδ ημο παναπάκς πνμσυκημξ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 

0.8% (w/v). 
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3.1) Γζαβκςζηζηή πέρδ ημο θμνέα pART7-hopX1 ιε ηα έκγοια XhoI ηαζ XbaI  

 

Σμ δζάθοια ηδξ πέρδξ ημο θμνέα pART7-hopX1 ιε ηα έκγοια XhoI ηαζ XbaI 

πανμοζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα 8. 

 

Πίκαηαξ 8. Πέρδ ημο θμνέα pART7 - hopX1  ιε ηα έκγοια ΥbaI ηαζ XhoI. 

οζηαηζηά δζαθφιαημξ 
πέρδξ 

Πμζυηδηεξ ζημ 
δζάθοια ηδξ 
πέρδξ (ιl) 

οβηεκηνχζεζξ ηςκ 
ανπζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 
ζοζηαηζηχκ ζημ 
ηεθζηυ δζάθοια 

Γεκεηζηυ οθζηυ:  

pART7 - hopX1 
2 ιl   

Ροειζζηζηυ δζάθοια: 
XbaI Buffer 

2 ιl 10x 1x 

Aθαμοιίκδ oνμφ 
αμμεζδχκ (BSA) 

2ιl 10x 1x 

Έκγοιμ Η: Xba I 0.5 ιl 12 units/ιl 0.3 units/ιl 

Έκγοιμ II: Xho I 0.5 ιl 12 units/ιl 0.3 units/ιl 

 RNase A 1 ιl 10 mg/ml 0.5 ιg/ιl 

ddH2O 12 ιl   

Total volume 20 ιl   

 

Σμ παναπάκς δζάθοια πέρδξ ιε ηα έκγοια ΥbaI ηαζ XhoI πανέιεζκε ζε οδαηυθμοηνμ 

νοειζζιέκμ ζημοξ 37 μC βζα 1.5 h πενίπμο.  

 

 

3.2) Ζθεηηνμθυνδζδ ημο παναπάκς πνμσυκημξ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 
0.8% (w/v) 

 

Ζ πνμεημζιαζία ηδξ πδηηήξ αβανυγδξ ηαζ δ δθεηηνμθυνδζδ πναβιαημπμζήεδηε ιε 

ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ Α5. 
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3.3) Πέρδ ημο θμνέα pART7-hopX1 ιε ημ έκγοιμ NotI (ιε ζημπυ ηδκ θήρδ ηδξ 

ηαζέηαξ CaMV35S -hopX1-Tocs) 

Πίκαηαξ 9. Πέρδ ημο θμνέα pART7-hopX1 ιε ημ έκγοιμ ΝotI. 

οζηαηζηά δζαθφιαημξ 

πέρδξ 

Πμζυηδηεξ ζημ 

δζάθοια ηδξ 

πέρδξ (ιl) 

οβηεκηνχζεζξ 

ηςκ ανπζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 

ζοζηαηζηχκ ζημ 

ηεθζηυ δζάθοια 

Γεκεηζηυ οθζηυ (DNA):           

pART7-hopX1 
5 ιl   

Ροειζζηζηυ δζάθοια: 

(NotI Buffer) 
3 ιl 10x 1x 

Aθαμοιίκδ oνμφ 

αμμεζδχκ (BSA) 
3 ιl 10x 1x 

Έκγοιμ: NotI 2.5 ιl 12 units/ιl 1 unit/ιl 

 RNAse A 2 ιl 10 mg/ml 0.7 ιg/ιl 

ddH2O 13.5 ιl   

Total volume 30 ιl   

Σμ παναπάκς δζάθοια πέρδξ ιε ηo έκγοιμ NotI πανέιεζκε ζε οδαηυθμοηνμ νοειζζιέκμ 

ζημοξ 37 μC βζα 2 h πενίπμο.  

 

3.4) Ζθεηηνμθυνδζδ ημο παναπάκς πνμσυκημξ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 
0.8% (w/v) 

 

Ζ πνμεημζιαζία ηδξ πδηηήξ αβανυγδξ ηαζ δ δθεηηνμθυνδζδ έβζκακ υπςξ πενζβνάθεηαζ 

ζηδκ πανάβναθμ 1.5 

 

3.5) Απμημπή ηαζ ηαεανζζιυξ DNA ηδξ γχκδξ ηδξ ηαζέηαξ CaMV35S-hopX1-Tocs  

 

Έβζκε υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 2.3 

 

3.6) Μέηνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε κακμθςηυιεηνμ (nanodrop, ΝD 1000) ηαζ 

δθεηηνμθυνδζδ ιζηνμπμζυηδηαξ ημο ηαεανζζιέκμο εηποθίζιαημξ CaMV35S-

hopX1-Tocs (3ιl) 

 

Έβζκε υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.5 
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3.7) Ακηίδναζδ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pART27 ιε ηδκ ηαζέηα CaMV35S-hopX1-Tocs  

 

Σα ζοζηαηζηά ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pART27 ιε ηδκ ηαζέηα 

CaMV35S-hopX1-Tocs πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 10 πμο αημθμοεεί.  

Πίκαηαξ 10. Ακηίδναζδ ζφκδεζδξ ημο θμνέα pART27 ιε ηδκ ηαζέηα CaMV35S-hopX1-

Tocs 

οζηαηζηά 

ακηίδναζδξ 

θζβμπμίδζδξ 

Πμζυηδηεξ ζημ 

δζάθοια ηδξ 

ζφκδεζδξ (ιl) 

οβηεκηνχζεζξ ηςκ 

ανπζηχκ δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 

ζοζηαηζηχκ ζημ 

ηεθζηυ δζάθοια 

Φμνέαξ:       

pART27 
4 ιl 20 ng/ιl 8 ng/ιl 

Έκεεια:           

hopX1 pART7 cassette 

1 ιl 30 ng/ιl 

80ng vector x 1.4 kb insert  x3 

         10.9kb vector              1 

3 ng/ιl 

 

Ροειζζηζηυ 

δζάθοια: Σ4 DNA 

Ligase Buffer 

1 ιl 10x 1x 

Έκγοιμ: 

Σ4 DNA Ligase 
0.8 ιl 3 units/ιl 0.24 units/ιl 

ddH2O 3.2 ιl   

Total volume 10 ιl   

 

Σμ παναπάκς δζάθοια ζφκδεζδξ πανέιεζκε βζα 12-14 h ζε επςαζηήνα νοειζζιέκμ 

ζημοξ 16μC.  

 

 

3.8) Μεηαζπδιαηζζιυξ δεηηζηχκ ηοηηάνςκ E. coli (DH10B) ιε ημ δζάθοια ηδξ 

ζφκδεζδξ ημο pART27 ιε ηδκ ηαζέηα CaMV35S-hopX1-Tocs  

 

Έβζκε υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.6. Ο θμνέαξ  pART27 πανέπεζ 

ακεεηηζηυηδηα ζημ ακηζαζμηζηυ Spectinomycin δ μπμία πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ 40 ιg/ml βζα ηδκ επζθμβή ιεηαζπδιαηζζιέκςκ απμζηζχκ. 

 

3.9) Απμιυκςζδ πθαζιζδζαημφ DNA απυ ιεηαζπδιαηζζιέκεξ απμζηίεξ ααηηδνίςκ  

 

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.6 
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3.10) Γζαβκςζηζηή πέρδ ημο θμνέα pART27- CaMV35S-hopX1-Tocs ιε ηα έκγοια 

XhoI ηαζ XbaI  

 

Πίκαηαξ 11. Γζάθοια πέρδξ ημο θμνέα pART27-CaMV35S-hopX1-Tocs ιε ηα 

έκγοια ΥbaI ηαζ XhoI. 

οζηαηζηά δζαθφιαημξ 

πέρδξ 

Πμζυηδηεξ ζημ 

δζάθοια ηδξ 

πέρδξ (ιl) 

οβηεκηνχζεζξ 

ηςκ ανπζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 

ζοζηαηζηχκ 

ζημ ηεθζηυ 

δζάθοια 

Γεκεηζηυ οθζηυ: 

pART27- CaMV35S-

hopX1-Tocs  

2 ιl   

Ροειζζηζηυ δζάθοια: 

(XbaI Buffer) 
2 ιl 10x 1x 

Aθαμοιίκδ oνμφ 

αμμεζδχκ (BSA) 
2 ιl 10x 1x 

Έκγοιμ Η: XbaI 0.5 ιl 12 units/ιl 0.3 units/ιl 

Έκγοιμ II: XhoI 0.5 ιl 12 units/ιl 0.3 units/ιl 

 RNAse A 1 ιl 10 mg/ml 0.3 ιg/ιl 

ddH2O 12 ιl   

Total volume 20 ιl   

Σμ παναπάκς δζάθοια πέρδξ ιε ηα έκγοια XhoI ηαζ XbaI πανέιεζκε ζε οδαηυθμοηνμ 

νοειζζιέκμ ζημοξ 37 μC βζα 1.5 h πενίπμο.  

 

 

3.11) Ζθεηηνμθυνδζδ ημο παναπάκς πνμσυκημξ ηδξ πέρδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 
0.8% (w/v) 

 

Με ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.5 
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4) Μεηαζπδιαηζζιυξ ημο Agrobacterium tumefaciens C58C1 ιε ημ πθαζιίδζμ 

pART27-CaMV35S-hopX1-Tocs  

 

Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεήεδηε ήηακ δ ελήξ: 

 Ακάιεζλδ δεηηζηχκ ηοηηάνςκ ημο ενβαζηδνζαημφ ζηεθέπμοξ Agrobacterium 

tumefaciens C58C1 δζαηδνδιέκςκ ζημοξ -80μC ιε 8 ιl εηποθίζιαημξ DΝΑ ημο 

πθαζιζδίμο pART27-hopX1.  

 Δπχαζδ ζε οδαηυθμοηνμ ζημοξ 37 μC βζα 25 min. 

 Δπχαζδ ζε ακαδεοηήνα ζημοξ 28 μC βζα 3 h. 

 Φοβμηέκηνδζδ βζα 8 min ζηζξ 2800 rpm. 

 Απυννζρδ ~ 850 ml οπενηείιεκμο ηαζ επακαζχνδζδ ημο ζγήιαημξ (αζδπηζηέξ 

ζοκεήηεξ).  

 Δπίζηνςζδ ηνοαθίμο LB άβαν πμο πενζείπε Rifampicin (80 ιg/ml) ηαζ 

Spectinomycin (40 ιg/ml). 

 Δπςαζδ ηνοαθζχκ βζα 48 h ζημοξ 28 μC. 

 

 

 

5) άνςζδ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ απμζηζχκ ιε ακάθοζδ ιε PCR ηοπαία επζθεβιέκςκ 
απμζηζχκ απυ ηα ηνοαθία επζθμβήξ πςνίξ πνμδβμφιεκδ εηπφθζζδ DNA (Colony 
PCR) 

O εκημπζζιυξ απμζηζχκ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ ιε ημ θμνέα pΑRΣ27-CaMV35S-hopX1-

Tocs έβζκε ςξ ελήξ: 

 

 Aκάθοζδ ιε PCR ηοπαία επζθεβιέκςκ απμζηζχκ απυ ηα ηνοαθία επζθμβήξ πςνίξ 

πνμδβμφιεκδ εηπφθζζδ DNA (Colony PCR). 

 

 Ζθεηηνμθυνδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ δζπθήξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ 

πμθοιενάζδξ ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v). 
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5.1) Aκάθοζδ ιε PCR ηοπαία επζθεβιέκςκ απμζηζχκ απυ ηα ηνοαθία επζθμβήξ 
πςνίξ πνμδβμφιεκδ εηπφθζζδ DNA (Colony PCR) βζα ημκ εκημπζζιυ ημο βμκζδίμο 
hopX1  

Πνμηεζιέκμο κα εθεβεεί δ επζηοπήξ εζζαβςβή ηδξ ηαζέηαξ CaMV35S-hopX1-Tocs 

πναβιαημπμζήεδηε Colony PCR οπυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 12. 

 

Χξ εηηζκδηέξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα μθζβμκμοηθεμηίδζα:                                         

35S Forward:  5'-AATCCCACTATCCTTCGCAAG-3' (21 bases, Thermo Tm = 60.5°C 

Hybridization Tm = 50.9°C  GC+AT Tm = 62.0°C) ηαζ                                                                           

ocs Reverse: 5'-CGTGCACAACAGAATTGAAAGC-3' (22 bases, Thermo Tm = 63.0°C 

Hybridization Tm = 51.3°C  GC+AT Tm = 64.0°C). 

Πίκαηαξ 12. Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ ηοπαία επζθεβιέκςκ απμζηζχκ απυ 

ηα ηνοαθία επζθμβήξ πςνίξ πνμδβμφιεκδ εηπφθζζδ DNA (Colony PCR) βζα ημκ 

έθεβπμ ημο βμκζδίμο  hopX1. 

οζηαηζηά ακηίδναζδξ 

Πμζυηδηα ζημ 

δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ 

(ιl) 

οβηεκηνχζεζξ 

ηςκ ανπζηχκ 

δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ ζημ 

ηεθζηυ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ 

DNA- ιήηνα         

(A.tumefaciens C58C1 + 

pART27-hopX1-καζέηα  

2 15 ng/ιl 0.3 ng/ιl 

Ροειζζηζηυ δζάθοια 

(Buffer Taq DNA 

polymerase) 

10 10x 1x 

Διπνυζεζμξ εηηζκδηήξ  

(Upper primer) 
0.5 50 pmol/ιl 0.25 pmol/ιl 

Οπίζεζμξ εηηζκδηήξ 

(Lower primer) 
0.5 50 pmol/ιl 0.25 pmol/ιl 

Γζάθοια δεζμλονζαμ-

κμοηθεμηζδίςκ     

(dNTPs) 

4 2.5 mM 400 ιΜ 

Έκγοιμ                     

(Taq DNA polymerase) 
1 5 units/ιl 0.05 units/ιl 

MgCl2 10 25 mM 2.5 mΜ 

ddH2O 72   

Total volume 100   
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Ζ ακηίδναζδ PCR πναβιαημπμζήεδηε ζε εενιζηυ ηοηθμπμζδηή PTC-200 (MJ Research, 

Minessota, USA) οπυ ζοκεήηεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 13. 

 

Πίκαηαξ 13. οκεήηεξ ηδξ PCR βζα ημκ εκημπζζιυ απμζηζχκ ημο Α. tumefaciens 

ιεηαζπδιαηζζιέκςκ ιε ημ πθαζιίδζμ pART27-CaMV35S-hopX1-Tocs. 

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ (ΟC) ΥΡΟΝΟ 

Ανπζηή Απμδζάηαλδ 94 5‟ 

Απμδζάηαλδ 94 30‟‟ 

Τανζδζζιυξ εηηζκδηχκ 51 40‟‟ 

Δπέηηαζδ 72 2‟ 

Κφηθμζ ακηίδναζδξ:30   

Σεθζηή επέηηαζδ 72 10‟ 

 

 

 

5.2) Ζθεηηνμθυνδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ PCR ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v). 

 

Έβζκε ιε ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1.5 
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6) Γεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ θοθθζηχκ δίζηςκ Nicotiana benthamiana  

 

Πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ θοθθζηχκ δίζηςκ ηςκ 

θοηχκ N.benthamiana αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα:  

1. Πνμεημζιαζία ηαθθζένβεζαξ 50 ml ιεηαζπδιαηζζιέκμο αβνμααηηδνίμο ζε ενεπηζηυ 

ιέζμ LBRifampicin/Spectinomycin (80/40 ιg/ml). Οθμκφηηζα παναιμκή ζε ακαδεουιεκμ 

επςαζηήνα ζημοξ 28μC. 

2. Πνμεημζιαζία ηαζ απμζηείνςζδ οβνμφ ηαζ ζηενεμφ ενεπηζημφ ιέζμο (MS0). Σμ 

ενεπηζηυ ιέζμ απμζηεζνχεδηε 4-5 διένεξ κςνίηενα, χζηε κα θακεί δ ηοπυκ 

εθθεζπήξ απμζηείνςζδ.  

3. Απμζηείνςζδ ηςκ ενβαθείςκ/οθζηχκ (θοθθμηνοπδηήναξ, θααίδεξ, η.α.).  

4. Δπζθμβή θοηχκ N. benthamiana αβνίμο ηφπμο ιέηνζαξ ακάπηολδξ.  

5. Δπζθμβή 12-15 κεανχκ θφθθςκ. 

6. Απμθφιακζδ ημο θοηζημφ ζζημφ ζε δζάθοια πθςνίκδξ 10% ηαζ TritonX100 (ή Tween 

20) 0.05% βζα 10 min. 

 Σα παναηάης αήιαηα πναβιαημπμζήεδηακ ζε ζηείνεξ ζοκεήηεξ ζε εζηία κδιαηζηήξ 

νμήξ. 

7. Έηπθοζδ ημο θοηζημφ ζζημφ (4-5 επακαθήρεζξ) ιε απζμκζζιέκμ – απμζηεζνςιέκμ 

κενυ-. Παναιμκή ιεηά ηδκ ηεθεοηαία πθφζδ ζε απζμκζζιέκμ – απμζηεζνςιέκμ κενυ. 

8. Μμίναζια ηδξ ααηηδνζαηήξ ηαθθζένβεζαξ ζε δφμ απμζηεζνςιέκμοξ ζςθήκεξ ηφπμο 

falcon ηςκ 50 ml (25 ml ακά falcon). 

9. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 3000 rpm βζα 10 min ζημοξ 4oC 

10. Απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο. 

11. Πνμζεήηδ 30 ml οβνμφ ενεπηζημφ MSμ  

( + NH3 / - ζμοηνυγδ / - άβαν / + αζηαιίκεξ / + μνιυκεξ / - ακηζαζμηζηά ) ιε pΖ 5.7 βζα 

επακαζχνδζδ ημο ααηηδνζαημφ ζγήιαημξ. 

 

12.  Μεηαθμνά ημο ηάεε θφθθμο λεπςνζζηά ιε θααίδα ζε ηνοαθίμ Petri ιε ιζηνή 

πμζυηδηα οβνμφ ενεπηζημφ MSμ ηαζ ημπή 10-12 θοθζηχκ δίζηςκ ιε ηδ αμήεεζα 

θοθθμηνοπδηήνα (δζαιέηνμο 8 mm). 

13.  Γζαπςνζζιυξ ηςκ θοθθζηχκ 10-12 θοθζηχκ δίζηςκ ακά ηνοαθίμ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ιάνηονεξ. 
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14.  Δπχαζδ ηςκ θοθθζηχκ δίζηςκ (εηηυξ αοηχκ πμο πνμμνίγμκηακ ςξ ιάνηονεξ) ζημ  

οβνμφ ενεπηζημφ MS0 ιε ηδκ επακαζςνδιέκδ ααηηδνζαηή πεθθέηα (υπςξ 

πενζβνάθδηε ζημ αήια 11) βζα 20 min. 

15.  Απμιάηνοκζδ ημο οβνμφ ενεπηζημφ ιέζμο ιε ηα αβνμααηηήνζα. 

16. Πθφζζιμ ηςκ θοθθζηχκ δίζηςκ ιε οβνυ ενεπηζηυ MS0. 

17. Σμπμεέηδζδ ηςκ θοθθζηχκ δίζηςκ ζε ηνοαθία ιε ζηενευ ενεπηζηυ MS0 (ιε ηδκ άκς 

επζθάκεζα ημο δίζημο κα αημοιπά ζημ ενεπηζηυ MSμ). 

18.  θνάβζζια ηςκ ηνοαθίςκ ιε πθαζηζηή ηαζκία (parafilm), ηάθορδ ιε αθμοιζκυπανημ 

ηαζ επχαζδ βζα 1-2 ιένεξ ζημοξ 27μC (ηαηά ημ ζηάδζμ αοηυ μθμηθδνχκεηαζ δ 

ιεηαθμνά ημο Σ-DNA απυ ημ αβνμααηηδνζμ ζημκ πονήκα ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ). 

19.  Μεηαθμνά ηςκ θοθθζηχκ δίζηςκ ζε ηνοαθία επζθμβήξ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ 

ηοηηάνςκ. Σα ηνοαθία πενζείπακ ζηενευ ενεπηζηυ MS pΖ 5.7 ( - NH3 / + ζμοηνυγδ / + 

άβαν / + αζηαιίκεξ / + μνιυκεξ / + ακηζαζμηζηά ).  

20.  Δπακάθδρδ ημο παναπάκς αήιαημξ ακά 3 διένεξ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ ηάθθςκ 

ζημοξ θοθθζημφξ δίζημοξ.  

 Οζ θοθθζημί δίζημζ πανέιεζκακ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ζε εάθαιμ ζηαεενήξ 

εενιμηναζίαξ 270C ηαζ θςημπενίμδμ 18 h θχξ / 6 h ζημηάδζ. 

21.  Μεηαθμνά ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ ηάθθςκ ιε ηιήια ημο θοθθζημφ δίζημο ζε εζδζηά 

ααγάηζα ζζημηαθθζένβεζαξ ιε εζδζηυ  ζηενευ ενεπηζηυ MS ηαθθμβέκεζδξ      ( - NH3 / + 

ζμοηνυγδ / + άβαν / + αζηαιίκεξ / + μνιυκεξ / + ακηζαζμηζηά) ιε  pΖ 5.7. 

22.  Πενζμδζηή ιεηαθμνά ηάθςκ ζε κέα ααγάηζα ιε θνέζημ ενεπηζηυ ιέζμ,  ακάθμβα ιε 

ηδκ ακάπηολδ ηςκ ηάθθςκ. 

23.  Με ηδκ έηπηολδ αθαζημφ μζ ηάθθμζ ιεηαθένμκηαζ ζε MS ζηενευ ενεπηζηυ νζγμαμθίαξ 

(-NH3/+ζμοηνυγδ [ιεζςιέκδ πμζυηδηα]/+άβαν/+αζηαιίκεξ/+μνιυκεξ [+ ΗΑΑ 10ιl, -6-

ΒΑΡ] /+ακηζαζμηζηά) ιε  pΖ 5.7. 

24.  Με ηδκ ειθάκζζδ αθαζημφ βίκεηαζ ιεηαθμνά ηςκ θοηανίςκ ζε εζδζηυ εδαθζηυ 

οπυζηνςια (ημιπυζηα,+πενθθίηδξ,+ηφνθδ ζε ακαθμβία 3:1:1). 

25.  Δνβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ηςκ θοηχκ (ιεηαθοηεφζεζξ, πμηίζιαηα, η.ά) έςξ υημο 

θηάζμοκ ημ επζεοιδηυ ακάπηολζαηυ ζηάδζμ βζα θήρδ δεζβιάηςκ βζα ιμνζαηή ακάθοζδ 

ηαζ ζοθθμβή ζπυνμο. 

 

 

 



- 46 - 

 

7) Μμνζαηέξ ακαθφζεζξ 

ηδ ζοκέπεζα ζε ηοπαία επζθεβιέκμ θοηζηυ ζζηυ απυ ηάεε θοηάνζμ 

πναβιαημπμζήεδηακ μζ ελήξ ιμνζαηέξ ακαθφζεζξ: 

7.1) Ακάθοζδ ηαηά Northern  

7.2) Ακάθοζδ ηαηά Southern  

 

7.1) Ακάθοζδ ηαηά Northern  

Αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: 

 Απμιυκςζδ μθζημφ RNA απυ ημ θοηζηυ ζζηυ. 

 Απμηφπςζδ ηαηά Northern. 

 Παναζηεοή ναδζμζδιαζιέκμο ζπκδθάηδ.  

 Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ έηεεζδ. 

 

Δζηυκα 5. Απμηφπςζδ ηαηα Northern ηαζ οανζδμπμίδζδ. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Blot_Scheme.PNG 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Blot_Scheme.PNG
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7.1.1) Απμιυκςζδ μθζημφ RNA απυ θοηζηυ ζζηυ (ιέεμδμξ ηνζγυθδξ) 

 

Πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ αήιαηα: 

 

 Οιμβεκμπμίδζδ  

1. Πνμζεήηδ 1 ml trizol / 0.1 gr  θεζμηνζαδιέκμο ζζημφ. 

2. Έκημκδ ακάδεοζδ (vortex). 

3. Δπχαζδ βζα 5 min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

4. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 12000 ζηνμθέξ (rpm) ημ θεπηυ βζα 10 min ζημοξ 

4μC. 

 

 Δηπφθζζδ RNA 

5. Πνμζεήηδ 200 ιl πθςνμθμνιίμο / ml trizol ζε ηαεανυ ζςθήκα 

ηφπμο eppendorf. 

6. Μεηαθμνά ηδξ οπενηείιεκδξ θάζδξ ημο αήιαημξ 4 ζημ eppendorf 

πμο πενζβνάθεηαζ ζημ αήια 5. 

7. Ηζπονή ακάδεοζδ (vortex). 

8. Δπχαζδ βζα 5 min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

9. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 12000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ βζα 20 min ζημοξ 4μC. 

 

 Καηαηνήικζζδ  RNA ηαζ πθφζεζξ  

10. Πνμζεήηδ ζε ηαεανυ ζςθήκα ηφπμο eppendorf 250 ιl 1.2 M NaCl 

ηαζ O.8 M Sodium citrate / ml trizol. Πνμζεήηδ ημο οπενηείιεκμο 

πμο ζπδιαηίζηδηε απυ ημ αήια 9. Σέθμξ, πνμζεήηδ 250 ιl 

ζζμπνμπακυθδξ / ml trizol. 

11. Ηζπονή ακάδεοζδ (vortex). 

12. Δπχαζδ βζα 10 min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

13. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 12000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ βζα 10 min ζημοξ 4μC. 

14. Μεηαθμνά οπενηεζιέκμο ζε ηαεανυ ζςθήκα ηφπμο eppendorf. 

15. Πνμζεήηδ 1 ml αζεακυθδξ 70% ακά ml trizol. 

16. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 12000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ βζα 15 min ζημοξ 4μC. 

17.  Απμιάηνοκζδ αζεακυθδξ ηαζ ζηέβκςια πεθθέηαξ. 

 

 Γζαθοημπμίδζδ RNA  

18. Γζαθοημπμίδζδ ζε δζπθά απζμκζζιέκμ κενυ (dd H2O). 

19. Μένμξ ημο απμιμκςιέκμο μθζημφ mRNA οπμαθήεδηε ζε 

δθεηηνμθυνδζδ ζε πήηηςια αβανυγδξ 1.2% (w/v) ημ μπμίμ 

πενζείπε EtBr ζε ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 0.5 ιg ml-1 ηαζ δ ζοβηέκηνςζή 

ημο εηηζιήεδηε ζε κακμθςηυιεηνμ (Νanodrop, ND 1000).  

 

 

 

Όθα ηα πθαζηζηά ηαζ βοάθζκα οθζηά είπακ απμζηεζνςεεί πνζκ ηδ πνήζδ, υπςξ επίζδξ ηαζ 

υθα ηα πδιζηά ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ, εηηυξ ηδξ θαζκυθδξ ηαζ ημο πθςνμθμνιίμο.  
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7.1.2) Απμηφπςζδ ηαηά Northern 

Ζ ακάθοζδ ηαηά Northern ημο μθζημφ mRNA πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηδ 

ιέεμδμ ηςκ Sambrook et al. (1989). οβηεηνζιέκα, ημοθάπζζημκ 20 ιg μθζημφ RNA 

οπμαθήεδηακ ζε δθέηηνμθυνδζδ ζε απμδζαηαηηζηυ πήηηςια αβανυγδξ 1.5% (w/v), ημ 

μπμίμ πενζείπε θμνιαθδεΰδδ.  

Γζα ηδκ παναζηεοή ημο πδηηχιαημξ δζαθφεδηακ ιε ηδ αμήεεζα αναζιμφ ζε 74 ml 

ddH2O 1,5 gr αβανυγδξ [βζα πήηηςια 1.5% (w/v)]. Όηακ ημ δζάθοια ηνφςζε ανηεηά, 

πνμζηέεδηακ 10 ml δζαθφιαημξ 10x MOPS ηαζ 16 ml 37% (v/v) δζαθφιαημξ 

θμνιαθδεΰδδξ. H πδηηή πνμ-δθεηηνμθμνήεδηε βζα 5 min ζηα 5 V/cm ζε δζάθοια 

δθεηηνμθυνδζδξ υιμζαξ ζφζηαζδξ ιε εηέζκδ ηδξ πδηηήξ (dH2O/ formaldehyde/ 10x 

MOPS).  

Σα δείβιαηα εημζιάζηδηακ ιε ηδκ πνμζεήηδ ίζμο υβημο δζαθφιαημξ θυνηςζδξ, 

ζφζηαζδξ 10x MOPS, θμνιαθδεΰδδξ ηαζ θμνιαιίδδξ χζηε πάκηα μ ζοκμθζηυξ υβημξ κα 

είκαζ < 50 ιL ηαζ ημπμεεηήεδηακ βζα 15 min ζημοξ 65μC ηαζ αιέζςξ ιεηά ζε πάβμ. 

Αημθμφεδζε δ πνμζεήηδ δζαθφιαημξ πνςζηζηήξ, δ μπμία πενζείπε ιπθε ηδξ 

ανςιμθαζκυθδξ 0,1% ηαζ βθοηενυθδ 30% (v/v). Αθμφ ημπμεεηήεδηακ ηα δείβιαηα ζηα 

αμενία ημο πδηηχιαημξ, πναβιαημπμζήεδηε δθεηηνμθυνδζδ βζα πενίπμο 3,5 h ζηα 4 

V/cm.  

ηδ ζοκέπεζα, ημ πήηηςια ημπμεεηήεδηε ζε dH2O οπυ ζοκεπή ακαηίκδζδ βζα 

πενίπμο 2 h, ιε αθθαβή ημο dH2O ηάεε 15 min χζηε κα απμιαηνοκεεί δ θμνιαθδεΰδδ. 

Αημθμφεςξ, ημ πήηηςια ημπμεεηήεδηε ζε δζάθοια πνχζδξ 0,5 ιg mL-1 EtBr βζα 20 min 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε ddH2O βζα 5 min ηαζ θςημβναθήεδηε ιε ρδθζαηή θςημβναθζηή 

ιδπακή ηαζ ημ θμβζζιζηυ Kodak Digital Science v1.9 ιε ηδκ πανάθθδθδ πνμζεήηδ ηακυκα 

(οπμδεηάιεηνμο) χζηε ημ ιδδέκ ηδξ ηθίιαηαξ κα ακηζζημζπεί ζηα αμενία.  

To πήηηςια λεπθφεδηε ιε ddH2O ηαζ ημπμεεηήεδηε ακάπμδα βζα ιεηαθμνά πάκς 

ζε δζδεδηζηυ ζηοπυπανημ Whatman ημο μπμίμο ηα άηνα δζαανεπυηακ ζοκεπχξ ιε 

δζάθοια 10x SSC (sodium citrate and sodium chloride). ηδ ζοκέπεζα, ημπμεεηήεδηε 

πάκς ζημ πήηηςια ελζζμννμπδιέκδ ιειανάκδ οανζδμπμίδζδξ ζε 2x SSC ηφπμο NY 

Plus porablot (Macherey-Nagel, Germany) ίδζςκ δζαζηάζεςκ ιε ημ πήηηςια. Πάκς απυ 

ηδ ιειανάκδ ημπμεεηήεδηακ 2 θφθθα ζηοπυπανημο Whatman ημννεζιέκα ζε 2x SSC 

ηαζ 2 θφθθα Whatman ζηεβκά. Πάκς απυ ηα θφθθα Whatman, ημπμεεηήεδηε παηέημ απυ 

πανημπεηζέηεξ φρμοξ πενίπμο 5 εηαημζηχκ, ίζεξ ζε ιέβεεμξ ιε ηα θφθθα Whatman ηαζ 

ηέθμξ έκα αζαθίμ αάνμοξ πενίπμο 1 kg ηαζ δ ιεηαθμνά ηςκ κμοηθεζηχκ μλέςκ απυ ηδκ 

αβανυγδ ζηδ ιειανάκδ οανζδμπμίδζδξ δζήνηεζε 16-24 h.  

Ζ πνυζδεζδ ημο RNA (RNA cross-linking), πναβιαημπμζήεδηε ζηδ ζηεβκςιέκδ 

ιειανάκδ οανζδμπμίδζδξ ιε ημπμεέηδζδ ζε ζοζηεοή UV αηηζκμαμθία (Stratalinker, 

Stratagene, USA) δ επζθάκεζα ηδξ μπμίαξ ανζζηυηακ ζε επαθή ιε ημ πήηηςια, 

ζοκμθζηήξ εκένβεζαηήξ δυζδξ 1200 ιJ cm-2. Ζ ιειανάκδ δζαηδνήεδηε ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο ιέπνζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ. 
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7.1.3) Πνμεημζιαζία ναδζμζδιαζιέκμο ζπκδθάηδ hopX1 

Ζ ιειανάκδ ημπμεεηήεδηε ζε βοάθζκμ ζςθήκα πμο πενζείπε 10 ml δζαθφιαημξ 

οανζδμπμίδζδξ (1% BSA, 1Mm EDTA, 0.5 M NaH2PO4, 7% SDS) ηαζ επςάζηδηε ζημοξ 

65 μC οπυ ήπζα, ζοκεπή ακάδεοζδ βζα 60 θεπηά. Χξ ζπκδθάηδξ οανζδμπμίδζδξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ βμκίδζμ hopX1 (1155 nt). Γζάθοια ημο DNA-hopX1- (75 ng ζε 15 ιl 

οδαηζηυ δζάθοια) πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ιήηνα ναδζμζήιακζδξ αθμφ απμδζαηάπεδηε ιε 

αναζιυ ηαζ ημπμεεηήεδηε άιεζα ζημκ πάβμ. Πνμζηέεδηακ TTP 0.5 M (1 ιl), GTP 0.5 M 

(1 ιl), δζάθοια πμθοιενάζδξ Klenow 2.5x (20 ιl), ηοπαίμζ εηηζκδηέξ (1 ιl), πμθοιενάζδ 

Klenow (4 ιl), ναδζεκενβυ ATP (3 ιl) ηαζ ναδζεκενβυ CTP (3 ιl). Ο ηεθζηυξ υβημξ ηςκ 50 

ιl επςάζηδηε ζημοξ 37o C βζα 30-45 θεπηά. Καηυπζκ, δζαπςνίζηδηε μ ναδζεκενβυξ 

ακζπκεοηήξ απυ ηα ιδ πμθοιενζζιέκα ναδζεκενβά κμοηθεμηίδζα ιε ζηήθδ Αmersham, 

ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή. Αημθμφεδζε αναζιυξ ημο δζαθφιαημξ 

πμο πενζείπε ημκ ναδζμζδιαζιέκμ ζπκδθάηδ ιε ζημπυ ηδκ απμδζάηαλή ημο ηαζ άιεζδ 

ημπμεέηδζδ ημο ζημ πάβμ. Σέθμξ, πνμζηέεδηε ζημ δζάθοια οανζδμπμίδζδξ ζε ηεθζηή 

ζοβηέκηνςζδ 106 cpm/ml ακηίδναζδξ. 

 

 

 

7.1.4) Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ έηεεζδ  

H ιειανάκδ οανζδμπμίδζδξ ελζζμννμπήεδηε ζε δζάθοια αθάηςκ 2x SSC ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ημπμεεηήεδηε ζε δζάθοια πνμτανζδμπμίδζδξ ηαηά Church ιέζα ζε 

πενζζηνεθυιεκμ ηφθζκδνμ. Σμ δζάθοια Church πενζείπε 100 mM Na2HPO4/NaHPO4, pH 

7.2, 7% (w/v) SDS, 1 gr 100 ml-1 BSA ηαζ 1 mM EDTA pH 8.0. Ζ πνμτανζδμπμίδζδ 

πναβιαημπμζήεδηε ζημοξ 60μC βζα 2 h. ηδ ζοκέπεζα πνμζηέεδηε μ ναδζεκενβυξ 

ζπκδθάηδξ ηαζ δ οανζδμπμίδζδ πναβιαημπμζήεδηε ζημοξ 60μC βζα 16 h.  

Μεηά ηδκ πανέθεοζδ ηςκ 16 h, πναβιαημπμζήεδηακ ηα αηυθμοεα λεπθφιαηα ηδξ 

ιειανάκδξ: 2x SSC βζα 10 min, 2x SSC 0.1% SDS βζα 10 min, 1x SSC 0.2% SDS βζα 2 x 

5 min, ζημοξ 60μC. ηδ ζοκέπεζα, δ ιειανάκδ αθέεδηε βζα έηεεζδ ζε Kodak X-Ray film 

(Kodak Scientific Imaging Film: X-OMAT/AR 35x40 cm), βζα 3-5 d βζα ηα ΓΣΦ πμο 

οπενέηθναγακ ημ hopX1 ή πενζζζυηενμ βζα θοηά πμο εδεζλακ παιδθά επίπεδα έηθναζδξ 

ημο βμκζδίμο. 
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7.2) Ακάθοζδ ηαηά Southern  

 

Αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα (αθ. παναηεζεέιεκδ Δζηυκα ??: 

 Απμιυκςζδ DNA απυ θοηζηυ ζζηυ. 

 Απμηφπςζδ ηαηά Southern. 

 Ραδζμζήιακζδ ζπκδθάηδ.  

 Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ έηεεζδ ζε θζθι 

αοημναδζμβναθίαξ. 

 

 

Δζηυκα 6 . Απμηφπςζδ ηαζ οανζδμπμίδζδ ηαηά Southern. 

 http://www.koreanbio.org/Biocourse/images/1/1b/Southern.gif 
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7.2.1) Απμιυκςζδ DNA απυ θοηζηυ ζζηυ (Dellaporta) 

1. Εφβζζδ 0.5-1 gr ηοπαίμο θοηζημφ ζζημφ ζε γοβυ αηνζαείαξ ηαζ θεζμηνίαδζδ αοημφ ζε 

οβνυ άγςημ. 

2. Μεηαθμνά ημο θεζμηνζαδιέκμο θοηζημφ ζζημφ ζε βοάθζκμοξ ζςθήκεξ ηφπμο corex 

ηςκ 30 ml, δζδεχκηαξ ημ ιε βάγα (miracloth) 

3. Πνμζεήηδ 15 ml DNA extraction buffer (100 mM Tris-Cl pH 8.0, 50 mM EDTA ηαζ 

500 mM NaCl). 

4. Πνμζεήηδ 10 mM α-ιενηαπημαζεακυθδξ. 

5. Απαθή ακαηίκδζδ. 

6. Πνμζεήηδ 2 ml SDS 10% (πνμεενιαζιέκμ ζημοξ 65oC). 

7. Δπχαζδ βζα 10 min ζημοξ 65oC. 

8. Πνμζεήηδ 5 ml μλζημφ ηαθίμο (potassium acetate) 5 M. 

9. Ακαηίκδζδ. 

10. Δπχαζδ ζημκ πάβμ βζα 30 min. 

11. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 ζηνμθέξ ημ θεπηυ (rpm) βζα 15min ζημοξ 4oC. 

12. Μεηαθμνά ημο οπενηείιεκμο ζε ζςθήκεξ ηφπμο falcon ηςκ 50 ml δζδεχκηαξ ημ 

ιε βάγα (miracloth). 

13. Πνμζεήηδ 10 ιl RNase Α (10 mg/ml). 

14. Δπχαζδ βζα 10 min ζημοξ 37oC. 

15. Πνμζεήηδ 400 ιl CTAB buffer. 

16. Δπχαζδ ζημοξ 65oC βζα 15min. 

17. Πνμζεήηδ ίζμο υβημο δζαθφιαημξ πθςνμθμνιίμο / ζζμαιοθζηήξ αθημυθδξ (24:1). 

18. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 10 min ζημοξ 4oC. 

19. Απμιάηνοκζδ οπενηείιεκμο. 

20. Πνμζεήηδ ζημ ίγδια 800 ιl ηνφαξ απυθοηδξ αζεακυθδξ. 

21. Παναιμκή ζημοξ -20μC  βζα 30 min. 

22.  Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 10 min ζημοξ 4oC. 

23.  Δπακαδζαθοημπμίδζδ ημο ζγήιαημξ ιε 1 ml αζεακυθδξ 70%. 

24.  Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 7 min ζημοξ 4oC. 

25.  Απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ παναιμκή βζα 15 min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

βζα κα ζηεβκχζεζ δ πεθθέηα. 

26.  Δπακαδζαθοημπμίδζδ ζε 200 ιl ddΖ2Ο. 

 

 

7.2.2) Απμηφπςζδ ηαηά Southern 

Δηποθίζιαηα 5, 10 ηαζ 20 ιg βεκςιζημφ DNA οπμαθήεδηακ ζε πέρδ (37oC, 4.5 h) 

ιε ημ πενζμνζζηζηυ έκγοιμ EcoRI (Minotech, 10 u/ιl). Σμ έκγοιμ πνδζζιμπμζήεδηε ζηζξ 

ακηζδνάζεζξ πέρδξ ζε ηεθζηή πμζυηδηα 5 u/ιg ζηα δφμ πνχηα εηποθίζιαηα DNA ηαζ 2.5 

u/ιg ζημ ηεθεοηαίμ. ηδ ζοκέπεζα, δθεηηνμθμνήεδηακ βζα πενίπμο 3.5 h ζε πήηηςια 

αβανυγδξ (0.8% w/v) ημπμεεηδιέκμ εκηυξ δθεηηνμθμνεηζημφ πεδίμο ζηαεενήξ ηάζδξ 5 

V/cm (80 V). Χξ πδβή ζυκηςκ ηαζ νοειζζηζηυ δζάθοια, πνδζζιμπμζήεδηε δζάθοια ΣΔΑ 

[Σris-EDTA (ethylene-diamine-tetracetate) - (μλζηυ μλφ)] ηεθζηήξ ζοβηέκηνςζδξ 1x 

παναζηεοαζιέκμ απυ δζάθοια ΣΔΑ 50x (242 gr Tris, 57.1 ml παβυιμνθμο μλζημφ μλέμξ 

ηαζ 100 ml 0.5 M EDTA pH 8.0). Ζ πνχζδ ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ πναβιαημπμζήεδηε 

ιε ηδ πνήζδ ανςιζμφπμο αζεζδίμο, πνμζηζεέιεκμο απεοεείαξ ζημ πήηηςια αβανυγδξ ιε 

ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 0.5 ιg/ml. Μεηά ημ πέναξ ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ, δ πδηηή αβανυγδξ 

θςημβναθήεδηε ιε οπμδεηάιεηνμ ζημ UV.  
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Αημθμφεδζακ μζ ελήξ πεζνζζιμί πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ ηνζπμεζδήξ ιεηαθμνά 

ηςκ ιμνίςκ DNA ζηδ ιειανάκδ: 

o Σμπμεέηδζδ ηδξ ιειανάκδξ οπμ ακάδεοζδ ζε δζάθοια 0.25 Ν HCl βζα 10 min.  

o Σμπμεέηδζδ οπυ ακάδεοζδ ζε δζάθοια 1.5 Μ NaCl ηαζ 0.5 Ν ΝαΟΖ βζα 40 min. 

o  Ρφειζζδ ημο pH ιε ημπμεέηδζδ ηδξ πδηηήξ ζε δζάθοια 1 Μ Tris pH 7.4 ηαζ 1.5 M 

NaCl βζα 30 min οπυ ακάδεοζδ.  

o Πνμζεήηδ θνέζημο δζαθφιαημξ 1 Μ Tris pH 7.4 ηαζ 1.5 M NaCl ηαζ ακάδεοζδ βζα 

άθθα 15 min.  

o Σμπμεέηδζδ ζε δζάθοια 10x SSC βζα 10 min. 

 

Πνζκ απυ ηάεε πθφζδ πναβιαημπμζείηαζ λέπθοια ηδξ πδηηήξ βζα ~15 sec ιε ddH20. 

 

Καηυπζκ, δ πδηηή ημπμεεηήεδηε ζε ηαηάθθδθδ ζοζηεοή βζα ηνζπμεζδή ιεηαθμνά 

(capillary transfer) ηςκ ιμνίςκ DNA ζε κάτθμκ ιειανάκδ (Nytran-N). Ζ δζαδζηαζία ήηακ 

δ ελήξ:  

To πήηηςια ημπμεεηήεδηε ακάπμδα ζηδκ βέθονα ιεηαθμνάξ ηαζ δζαδμπζηά 

ημπμεεηήεδηακ πάκς ημο δζαανεπυιεκα ιε SSC 2x ηαζ πνμζέπμκηαξ κα ιδκ 

δδιζμονβδεμφκ θοζαθίδεξ δ ιειανάκδ ιεηαθμνάξ ηαζ 3 πανηζά πνςιαημβναθίαξ 

(Whatman, England). 

Πνμζηέεδηακ πανημπεηζέηεξ βζα ηδκ απμννυθδζδ ημο οβνμφ ηαζ ηνζπμεζδή 

ιεηαθμνά ηαζ ηέθμξ ηάπμζμ αανφ ακηζηείιεκμ. Σμ δζάθοια ιεηαθμνάξ ήηακ 10x SSC. Ζ 

δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ πναβιαημπμζήεδηε βζα ~12-18 h. Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

ιεηαθμνάξ δ ιειανάκδ πθφεδηε ζε δζάθοια 2x SSC βζα κα απμιαηνοκεμφκ ηα 

οπμθείιιαηα αβανυγδξ ηαζ ημπμεεηήεδηε πάκς ζε δζδεδηζηυ πανηί ζε απαβςβυ εζηία κα 

ζηεβκχζεζ.  

Ζ ζηενέςζδ ημο DNA (DNA cross-linking), πναβιαημπμζήεδηε ζε ζηεβκή 

ιειανάκδ, ιε έηεεζδ ζε UV αηηζκμαμθία (Stratalinker, Stratagene, USA) δ επζθάκεζα ηδξ 

μπμίαξ ανζζηυηακ ζε επαθή ιε ημ πήηηςια, ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ 600 ιJ cm-2. Ζ 

ιειανάκδ δζαηδνήεδηε ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ιέπνζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ. 

Δπίζδξ, ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιεηαθμνάξ ημ πήηηςια οπμαθήεδηε ζε 

πνχζδ ιε ανςιζμφπμ αζείδζμ ηαζ θςημβναθήεδηε ζημ οπενζχδεξ βζα κα εηηζιδεεί δ 

επζηοπία ή ιδ ηδξ ιεηαθμνάξ.  

Tδκ επυιεκδ ιένα δ ιειανάκδ πθφεδηε δζαδμπζηά ιε ελήξ πνμεενιαζιέκα 

δζαθφιαηα – απυ 2 θμνέξ ημ ηαεέκα: α) SSC 2x, SDS 0.1% 10 ml, 15 min, α) SSC 1x, 

SDS 0.1%, 10 ml, 10 min, β) SSC 0.5x, SDS 0.1%, 10 ml, 5 min. Καηυπζκ δ ιειανάκδ 

ημπμεεηήεδηε ζε δζαθακή ιειανάκδ γεθαηίκδξ ηαζ εκ ζοκεπεία ζε ηαζέηα αηηζκμβναθίαξ 

ιε θζθι βζα έηεεζδ ζημοξ -80 μC. Σμ δζάζηδια έηεεζδξ ηοιάκεδηε ακάθμβα ιε ημ 

ναδζεκενβυ ζήια πμο είπε δ ιειανάκδ ιεηά ηδκ οανζδμπμίδζδ. 

 

7.2.3) Παναζηεοή ναδζεκενβμφ ζπκδθάηδ 

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.3 

 

7.2.4) Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ έηεεζδ  

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.4 
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8) πμνά Σ0 ζπυνςκ βζα ηδ θήρδ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ Ν. 

benthamiana (35S::hopX1-Tocs) Σ1 βεκζάξ.  

 

Απμ ηοπαίεξ ζεζνέξ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ N. benthamiana θήθεδηε 

ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα ζπυνμο, o μπμίμξ απμζηεζνχεδηε βζα 15 θεπηά ζε 10% δζάθοια 

εκενβμφ πθςνίμο (ειπμνζηυ ζηεφαζια ζοβηέκηνςζδξ πθςνίμο 2%). Αημθμφεδζακ 3 

πθφζεζξ ιε απεζηαβιέκμ κενυ οπυ ζηείνεξ ζοκεήηεξ. Οζ ζπυνμζ ημπμεεηήεδηακ ζε 

ζηενευ οπυζηνςια MS ιε ακηζαζμηζηυ επζθμβήξ (ηακαιοηίκδ 200 ιg/ml) ηαζ 

δζαηδνήεδηακ ζημ ζημηάδζ ιέπνζ κα αθαζηήζμοκ  (~3 διένεξ). ηδ ζοκέπεζα, 

ιεηαθένεδηακ ζε ζοκεήηεξ ορδθμφ θςηζζιμφ ζε εάθαιμ ακάπηολδξ (18 h θχξ – 6 h 

ζημηάδζ – 25μC ζηαεενή εενιμηναζία). ημ ζηάδζμ ηςκ 4 θφθθςκ (εεςνμφιεκμ 

εκδεζηηζηυ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ ηςκ θοηχκ ζε ηακαιοηίκδ), ιεηαθοηεφεδηακ ζε ηφνθδ ηαζ 

ηαθφθεδηακ ιε δζαθακή γεθαηίκδ (δζαηήνδζδ οβναζίαξ). Σέθμξ, υηακ ηα θοηάνζα 

ακέπηολακ ζηακμπμζδηζηυ ιέβεεμξ ιεηαθοηεφεδηακ ζε βθάζηνεξ ιε εδαθζηυ ιέζμ 

νζγμαμθίαξ (3 ημιπυζηα: 1 ηφνθδ: 1 πενθίηδ). 
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9) Μμνζαηέξ ακαθφζεζξ ζηα Σ1 θοηά N.benthamiana 35S::hopX1  

 

ε ηοπαίμ θοηζηυ ζζηυ απυ θοηά ηδξ Σ1 βεκζάξ πναβιαημπμζήεδηακ μζ ελήξ 

ιμνζαηέξ ακαθφζεζξ : 

9.1) Ακάθοζδ ηαηά Northern  

9.2) Ακάθοζδ ηαηά Southern  

9.3) Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ πμθοιενάζδξ (PCR) 

9.4) Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ (RT-PCR) 

 

 

 

9.1) Ακάθοζδ ηαηά Northern 

Αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: 

 Απμιυκςζδ μθζημφ RNA απυ ημ θοηζηυ ζζηυ. 

 ηφπςια ηαηά Northern. 

 Καηαζηεοή ναδζεκενβμφ ζπκδθάηδ.  

 Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ έηεεζδ. 

 

 

9.1.1) Απμιυκςζδ μθζημφ RNA απυ θοηζηυ ζζηυ (ιέεμδμξ ηνζγυθδξ) 

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.1 

 

9.1.2) ηφπςια ηαηά Northern 

Αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: 

1. Πθφζζιμ ηδξ ζοζηεοήξ δθεηηνμθυνδζδξ ιε ζαπμφκζ – λέπθοια ιε dH2O. 

2. Πνμεημζιαζία πδηηήξ αβανυγδξ–θμνιαθδεΰδδξ. Πνμζεήηδ 1.2 g αβανυγδξ ζε 88 

ml ddH2O. Οιμβεκμπμίδζδ ημο δζαθφιαημξ ιέζς αναζιμφ. Σέθμξ, πνμζεήηδ 

(ζημκ απαβςβυ ηάεεηδξ νμήξ ηαζ αθμφ ηαηέθεεζ δ εενιμηναζία ημο παναπάκς 

δζαθφιαημξ) 10 ml MOPS 10x ηαζ 1.8ml θμνιαθδεΰδδξ (37%=12.3 M) ηαζ 7 ιl 

δζαθφιαημξ ζημη ανςιζμφπμο αζεζδίμο αναζςιέκμο 1:10 (ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 0.5 

ιg/ml). 
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3. Πθήνςζδ ηδξ ζοζηεοήξ δθεηηνμθυνδζδξ ιε δζάθοια MOPS 1x. 

4. Πνμζεήηδ ίζμο υβημο RNA πνςζηζηήξ ζηα δείβιαηα. 

5. Βναζιυξ ημοξ βζα 5 min. 

6. Άιεζδ ημπμεέηδζδ ζε πάβμ. 

7. Ζθεηηνμθυνδζδ ζηα 100 V βζα 2 h πενίπμο. 

8. Λήρδ θςημβναθίαξ ημο πδηηχιαημξ ιε ρδθζαηή θςημβναθζηή ιδπακή ηαζ ημ 

θμβζζιζηυ Kodak Digital Science v1.9 ιε ηδκ πανάθθδθδ πνμζεήηδ ηακυκα χζηε 

ημ ιδδέκ ηδξ ηθίιαηαξ κα ακηζζημζπεί ζηα αμενία. 

9. Σμπμεέηδζδ ημο πδηηχιαημξ ζε dH2O οπμ ζοκεπή ακάδεοζδ βζα 2min. 

10. Σμπμεέηδζδ ημο πδηηχιαημξ ζε SSC 10x οπμ ζοκεπή ακάδεοζδ βζα 20min. 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε δ ιεηαθμνά ζε ιειανάκδ υπςξ αηνζαχξ 

πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.2 

 

9.1.3) Καηαζηεοή ναδζεκενβμφ ζπκδθάηδ 

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.3 

 

9.1.4) Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ αοημναδζμβναθία.  

Με ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.4 ιε ηδ ιυκδ δζαθμνά μηζ ημ 

δζάθοια πνμοανζδμπμίδζδξ ηεθζημφ υβημο 40 ml πενζείπε ηα ελήξ ζοζηαηζηά: 10 ml SSC 

20x, 4 ml SDS 10%, 1 ml tRNA, 800 ml Denhard‟s ηαζ ddH2O. 
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9.2) Ακάθοζδ ηαηά Southern  

Αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: 

 Απμιυκςζδ DNA απυ θοηζηυ ζζηυ. 

 ηφπςια ηαηά Southern. 

 Καηαζηεοή ναδζεκενβμφ ζπκδθάηδ.  

 Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ έηεεζδ. 

 

9.2.1) Απμιυκςζδ DNA απυ θοηζηυ ζζηυ  

Ζ απμιυκςζδ ημο DNA πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ημ αηυθμοεμ πνςηυημθθμ: 

1. Εφβζζδ 0.5 gr ηοπαίμο θοηζημφ ζζημφ ζε γοβυ αηνζαείαξ ηαζ θεζμηνίαδζδ αοημφ ζε 

οβνυ άγςημ. 

2. Μεηαθμνά ημο θεζμηνζαδιέκμο θοηζημφ ζζημφ ζε ζςθήκεξ ηφπμο falcon  ηςκ 15 

ml. 

3. Πνμζεήηδ 1-2 ml DNA extraction buffer (2% CTAB, 100 mM Tris-Cl pH 8.0, 20 

mM EDTA, 1.4 M NaCl ηαζ 1% PVP –polyvinylpyrrolodone-). 

4. Ηζπονή ακάδεοζδ (vortex). 

5. Δπχαζδ ζε οδαηυθμοηνμ ζημοξ 65μC βζα 5-15 min. οπκή ζζπονή ακάδεοζδ 

(vortex). 

6. Πνμζεήηδ ίζμο υβημο πθςνμθμνιίμο. 

7. Ηζπονή ακάδεοζδ. 

8. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13500 ζηνμθέξ ημ θεπηυ, ζημοξ 4μC βζα 30-60 min. 

9. Μεηαθμνά ημο οπενηεζιέκμο ζε ηαεανά eppendorfs ή ζςθήκεξ ηφπμο falcon. 

10. Πνμζεήηδ 0.7-1x ημο υβημο ημο οπενηεζιέκμο ζζμπνμπακυθδξ ηαζ μλζημφ καηνίμο 

(sodium acetate - CH3COONa).   

11. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13500 ζηνμθέξ ημ θεπηυ, ζημοξ 4μC βζα 1.5 h. 

12. Απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο. 

13. Πνμζεήηδ ~1 ml 70% αζεακυθδξ. 

14. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13500 ζηνμθέξ ημ θεπηυ (rpm), ζημοξ 4μC βζα 10-15 min. 

15. Πνμζεήηδ ~1 ml 70% αζεακυθδξ (2δ πθφζδ). 

16. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13500 ζηνμθέξ ημ θεπηυ (rpm), ζημοξ 4μC βζα 10-15 min. 

17. Απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ παναιμκή βζα 15 min ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

βζα κα ζηεβκχζεζ δ πεθθέηα. 

18.  Δπακαδζαθοημπμίδζδ ζε 200 ιl ddΖ2Ο. 

 

9.2.2) ηφπςια ηαηά Southern 

Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.2.2. Σμ έκγοιμ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ 

ακηίδναζδ πέρδξ ζε ηεθζηή πμζυηδηα 2.5 u/ιg. 

9.2.3) Καηαζηεοή ναδζεκενβμφ ζπκδθάηδ  (Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.3) 

9.2.4) Πνμτανζδμπμίδζδ, οανζδμπμίδζδ, λεπθφιαηα ηαζ έηεεζδ (Όπςξ 

πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 9.1.4) 
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9.3) Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ πμθοιενάζδξ ιε εηηζκδηέξ βζα ημ βμκίδζμ 
hopX1 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ακηίδναζδξ ςξ ιήηνα DNA πνδζζιμπμζήεδηε 

βεκςιζηυ DNA απυ ηα θοηά ηδξ Σ1 βεκζάξ N. benthamiana 35S::hopX1 ημ μπμίμ είπε 

πνχηα οπμαθδεεί ζε πέρδ (37oC, 4.5 h) ιε ημ πενζμνζζηζηυ έκγοιμ EcoRI (Minotech, 10 

u/ιl). 

 

Χξ εηηζκδηέξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα μθζβμκμοηθεμηίδζα: 35S Forward:                      

5'-AATCCCACTATCCTTCGCAAG-3' (21 bases, Thermo Tm = 60.5°C Hybridization 

Tm = 50.9°C  GC+AT Tm = 62.0°C) ηαζ ocs Reverse: 5'-

CGTGCACAACAGAATTGAAAGC-3' (22 bases, Thermo Tm = 63.0°C Hybridization Tm 

= 51.3°C  GC+AT Tm = 64.0°C) 

Ζ παναπάκς αθοζζδςηή ακηίδναζδ PCR πναβιαημπμζήεδηε ζε εενιζηυ ηοηθμπμζδηή 

PTC-200 (MJ Research, Minessota, USA) ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ 

πενζβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 15. 

Πίκαηαξ 14. Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ  

οζηαηζηά ακηίδναζδξ 
Πμζυηδηα ζημ 
δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ (ιl) 

οβηεκηνχζεζξ ηςκ 
ανπζηχκ δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 
ζοζηαηζηχκ ζημ 
ηεθζηυ δζάθοια 
ηδξ ακηίδναζδξ 

DNA- ιήηνα:                       
N. benthamiana 
35S::hopX1 (Σ1) 

1   

Ροειζζηζηυ δζάθοια      
(Buffer Taq DNA 

polymerase) 
5 10x 1x 

Διπνυζεζμξ εηηζκδηήξ  
(Upper primer) 

0.8 50 pmol/ιl 0.8 pmol/ιl 

Οπίζεζμξ εηηζκδηήξ     
(Lower primer) 

0.8 50 pmol/ιl 0.8 pmol/ιl 

Γζάθοια δεζμλονζαμ-
κμοηθεμηζδίςκ          

(dNTPs) 
2.4 10 mM 

 
400 ιΜ 

Έκγοιμ                          
(Taq DNA polymerase) 

0.5 5 units/ιl 0.05 units/ιl 

MgCl2 4 25 mM 2 mΜ 

ddH2O 35.5   

Total volume 50   
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Πίκαηαξ 15. οκεήηεξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ  

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ (
Ο
C) ΥΡΟΝΟ 

Ανπζηή Απμδζάηαλδ 94 5‟ 

Απμδζάηαλδ 94 30‟‟ 

Τανζδζζιυξ εηηζκδηχκ 53 40‟‟ 

Δπέηηαζδ 72 2‟ 

Κφηθμζ ακηίδναζδξ: 35   

Σεθζηή επέηηαζδ 72 10‟ 

 

 

9.4) Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ πμθοιενάζδξ ιε εηηζκδηέξ βζα ηα βμκίδζα 
hopX1 ηαζ virG 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ ςξ ιήηνα DNA πνδζζιμπμζήεδηε 

βεκςιζηυ DNA απυ ηα θοηά ηδξ Σ1 βεκζάξ N. benthamiana 35S::hopX1 ημ μπμίμ είπε 

πνχηα οπμαθδεεί ζε πέρδ (37oC, 4.5 h) ιε ημ πενζμνζζηζηυ έκγοιμ EcoRI (Minotech, 10 

u/ιl) αναζςιέκμ 1:10. 

Πίκαηαξ 16. Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ ιε εηηζκδηέξ βζα ημ βμκίδζμ hopX1 

οζηαηζηά ακηίδναζδξ 
Πμζυηδηα ζημ 
δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ (ιl) 

οβηεκηνχζεζξ ηςκ 
ανπζηχκ δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 
ζοζηαηζηχκ ζημ 
ηεθζηυ δζάθοια 
ηδξ ακηίδναζδξ 

DNA- ιήηνα:                       
N. benthamiana 
35S::hopX1 (Σ1) 

1   

Ροειζζηζηυ δζάθοια      
(Buffer Taq DNA 

polymerase) 
5 10x 1x 

Διπνυζεζμξ εηηζκδηήξ  
(Upper hopX1 primer) 

0.8 50 pmol/ιl 0.8 pmol/ιl 

Οπίζεζμξ εηηζκδηήξ     
(Lower hopX1 primer) 

0.8 50 pmol/ιl 0.8 pmol/ιl 

Γζάθοια δεζμλονζαμ-
κμοηθεμηζδίςκ          

(dNTPs) 
2.4 10 mM 

 
400 ιΜ 

Έκγοιμ                          
(Taq DNA polymerase) 

0.5 5 units/ιl 0.05 units/ιl 

MgCl2 4 25 mM 2 mΜ 

ddH2O 35.5   

Total volume 50   
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Χξ εηηζκδηέξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα μθζβμκμοηθεμηίδζα πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ 

πανάβναθμ 9.3 

Ζ παναπάκς αθοζζδςηή ακηίδναζδ PCR πναβιαημπμζήεδηε ζε εενιζηυ ηοηθμπμζδηή 

PTC-200 (MJ Research, Minessota, USA) ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ 

πενζβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 16. 

Πίκαηαξ 17. οκεήηεξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ βζα ημ βμκίδζμ hopX1 

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ (
Ο
C) ΥΡΟΝΟ 

Ανπζηή Απμδζάηαλδ 94 5‟ 

Απμδζάηαλδ 94 30‟‟ 

Τανζδζζιυξ εηηζκδηχκ 58 40‟‟ 

Δπέηηαζδ 72 2‟ 

Κφηθμζ ακηίδναζδξ: 33   

Σεθζηή επέηηαζδ 72 10‟ 

 

Οζ ζοκεήηεξ ηδξ PCR βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ πανμοζίαξ ή απμοζία ημο βμκζδίμο 

virG πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης Πίκαηα. 

Πίκαηαξ 18. Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ ιε εηηζκδηέξ βζα ημ βμκίδζμ virG 

οζηαηζηά ακηίδναζδξ 
Πμζυηδηα ζημ 
δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ (ιl) 

οβηεκηνχζεζξ ηςκ 
ανπζηχκ δζαθοιάηςκ 

Πμζυηδηεξ 
ζοζηαηζηχκ ζημ 
ηεθζηυ δζάθοια 
ηδξ ακηίδναζδξ 

DNA- ιήηνα:                       
N. benthamiana 
35S::hopX1 (Σ1) 

1   

Ροειζζηζηυ δζάθοια      
(Buffer Taq DNA 

polymerase) 
5 10x 1x 

Διπνυζεζμξ εηηζκδηήξ  
(Upper virG primer) 

0.8 50 pmol/ιl 0.8 pmol/ιl 

Οπίζεζμξ εηηζκδηήξ     
(Lower virG primer) 

0.8 50 pmol/ιl 0.8 pmol/ιl 

Γζάθοια δεζμλονζαμ-
κμοηθεμηζδίςκ          

(dNTPs) 
2.4 10 mM 

 
400 ιΜ 

Έκγοιμ                          
(Taq DNA polymerase) 

0.5 5 units/ιl 0.05 units/ιl 

MgCl2 4 25 mM 2 mΜ 

ddH2O 35.5   

Total volume 50   
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Χξ ειπνυζεζμξ virG εηηζκδηήξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ μθζβμκμοηθεμηίδζμ:              

5‟-GCCGGGGCGAGACCATAGG-3‟, εκχ ςξ μπίζεζμξ virG εηηζκδηήξ ημ 

μθζβμκμοηθεμηίδζμ: 5‟-CGCACGCGCAAGGCAACC-3‟. 

Ζ παναπάκς αθοζζδςηή ακηίδναζδ PCR πναβιαημπμζήεδηε ζε εενιζηυ ηοηθμπμζδηή 

PTC-200 (MJ Research, Minessota, USA) ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ 

πενζβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 16. 

Πίκαηαξ 19. οκεήηεξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ βζα ημ βμκίδζμ virG 

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ (
Ο
C) ΥΡΟΝΟ 

Ανπζηή Απμδζάηαλδ 94 5‟ 

Απμδζάηαλδ 94 30‟‟ 

Τανζδζζιυξ εηηζκδηχκ 68 40‟‟ 

Δπέηηαζδ 72 2‟ 

Κφηθμζ ακηίδναζδξ: 33   

Σεθζηή επέηηαζδ 72 10‟ 
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9.5) Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ (RT-PCR) 

Αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: 

 Απμιυκςζδ μθζημφ RNA απυ ημ θοηζηυ ζζηυ. 

 Απμιάηνοκζδ DNA ιε πνμζεήηδ DNΑάζδξ. 

 Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ (RT-PCR).  

 

9.5.1) Απμιυκςζδ μθζημφ RNA απυ ημ θοηζηυ ζζηυ 

 Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 7.1.1 

 

9.5.2) Πνμζεήηδ DNΑάζδξ 

Ζ υθδ δζαδζηαζία πμο αημθμοεήεδηε ήηακ δ ελήξ: 

1. Τπμθμβζζιυξ ημο υβημο ημο εηποθίζιαημξ RNA απυ ηάεε έκα ελεηαγυιεκμ θοηζηυ 

δείβια Σ1 ζζημφ ζημκ μπμίμ πενζέπμκηαζ 10 ιg RNA. 

2. Πνμζεήηδ απμζηεζνςιέκμο ddH2O έςξ υημο μ υβημξ ηςκ παναπάκς δεζβιάηςκ 

θάαεζ ηδκ ηζιή ηςκ 25 ιl. 

3. Πνμζεήηδ 3 ιl DNΑase buffer 10x (Ambion) ηαζ 2 ιl DNAase enzyme (Ambion - 

2 u/ιl) ζε ηάεε έκα δείβια (25+3+2=30 ιl ηεθζηυξ υβημξ ακηίδναζδξ). 

4. Απαθή ακάδεοζδ δεζβιάηςκ. 

5. Παναιμκή ζημοξ 37μC βζα 30min. 

6. Πνμζεήηδ 170 ιl RNAase free water. 

7. Πνμζεήηδ 200 ιl δζαθφιαημξ θαζκυθδξ / πθςνμθμνιίμο (1:1). 

8. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 10 min. 

9. οθθμβή ημο οπενηεζιέκμο ηαζ ιεηαθμνά ημο ζε ηαεανμφξ ζςθήκεξ ηφπμο 

eppendorf. 

10. Πνμζεήηδ 200 ιl πθςνμθμνιίμο. 

11. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 10 min. 

12. Πνμζεήηδ 20 ιl CH3COONa ηαζ 200 ιl ζζμπνμπακυθδξ. 

13. Ηζπονή ακάδεοζδ. 

14. Παναιμκή ζημοξ -20μC βζα 30 min. 

15. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 15 min. 

16. Πνμζεήηδ 1 ml 70 % αζεακυθδξ. 

17. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 13000 rpm βζα 10 min. 

18. ηέβκςια ημο ζγήιαημξ (ημπμεέηδζδ ηoο eppendorf ακάπμδα ζε υνεζα εέζδ 

πάκς ζε απμννμθδηζηυ πανηί ή ημπμεέηδζδ ζημ εάθαιμ ηεκμφ βζα 10 min). 

19. Δπακαδζαθοημπμίδζδ ζε 20 ιl RNΑase free water. 

20. Απμεήηεοζδ ζημοξ -20μC. 
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9.5.3) Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ (RT-PCR) 

 

Πίκαηαξ 20. οζηαηζηά ηαζ ζοκεήηεξ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ακηίζηνμθδξ 

ιεηαβναθάζδξ.  

οζηαηζηά 
ακηίδναζδξ I 

Μήηνα RNA 

N. benthamiana 

35S::hopX1 (Σ1) 

Διπνυζεζμξ 
εηηζκδηήξ     

(Upper primer) 

Οπίζεζμξ 
εηηζκδηήξ     

(Lower primer) 

Πμζυηδηα (ιl) 8 1 1 

οκεήηεξ ακηίδναζδξ: 70μC – 10 min 

οζηαηζηά 

ακηίδναζδξ ΗΗ 

οζηαηζηά 

ακηίδναζδξ I 

10x 

buffer 
dNTP‟s 

RNase 

out 

Super 

RT 

enzyme 

ddH2O 

Πμζυηδηα (ιl) 10 2 2 1 1 4 

οκεήηεξ ακηίδναζδξ:  i) 42μC – 1 h ηαζ ii) 85μC – 5 min 

 

Χξ εηηζκδηέξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα μθζβμκμοηθεμηίδζα: 35S Forward:                      

5'-AATCCCACTATCCTTCGCAAG-3' (21 bases, Thermo Tm = 60.5°C Hybridization 

Tm = 50.9°C  GC+AT Tm = 62.0°C) ηαζ OCS Reverse: 5'-

CGTGCACAACAGAATTGAAAGC-3' (22 bases, Thermo Tm = 63.0°C Hybridization Tm 

=  51.3°C  GC+AT Tm =  64.0°C). Ζ ανπζηή ζοβηέκηνςζή ημοξ ήηακ 50 pmol/ιl. 

ηδ ζοκέπεζα 1 ιl ημο πνμσυκημξ ηδξ RT-PCR πμο οπμαθήεδηε ζε PCR ιε 

εηηζκδηέξ βζα ημ βμκίδζμ hopX1, εκχ άθθμ 1ιl πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ιήηνα ζε ακηίδναζδ 

PCR ιε εηηζκδηέξ βζα ημ βμκίδζμ ηδξ αηηίκδξ. Οζ δφμ ακηζδνάζεζξ αοηέξ 

πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηα ζοζηαηζηά ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζημοξ Πίκαηεξ 

14 ηαζ 15. Ο ειπνυζεζμξ εηηζκδηήξ ημο βμκζδίμο ηδξ αηηίκδξ έπεζ ηδκ αθθδθμοπία 5‟-

TTAACTCTTAAATACCCAATTGAGCAT-3‟, εκχ μ μπίζεζμξ ηδκ αθθδθμοπία 5‟-

GACAGCCTGAATAGCAACATACATAG-3‟ ιε αάζδ ηδ βκςζηή αθθδθμοία ημο βμκζδίμο 

(πδβή: Υνήζημξ Κoηάηδξ).  
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10) Μμθφκζδ θοηχκ N. benthamiana 35S::hopX1 T1 βεκζάξ ιε 

αβνμααηηήνζμ (A. tumefaciens) 

 

Απμζηίεξ ηςκ ζηεθεπχκ Α208 ηαζ Α281 ημο A. tumefaciens (ημπζηέξ απμιμκχζεζξ 

δζαεέζζιεξ ζημ ενβαζηήνζμ) επζζηνχεδηακ ζε ηνοαθία ιε ζηενευ ενεπηζηυ ιέζμ ζημοξ 

28μC βζα 16-18 h πενίπμο. Καηυπζκ ιε ηδ αμήεεζα απμζηεζνςιέκμο αζπιδνμφ λφθζκμο 

ακηζηεζιέκμο (π.π. μδμκημβθοθίδαξ) πμζυηδηα ιμθφζιαημξ ιεηαθένεδηε ζε 

πνμζδιεζςιέκμοξ ιίζπμοξ θφθθςκ ιε ηδκ πνυηθδζδ δφμ εβηάνζζςκ μπχκ ζε απυζηαζδ 

1 cm πενίπμο ζημκ ηάεε ελεηαγυιεκμ ιίζπμ (Δζηυκα 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δζηυκα 7. Μυθοκζδ ιε A. tumefaciens ζε ιίζπμ θφθθμο                                                           

N. benthamiana 35S::hopX1 (T1). 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

1) Κθςκμπμίδζδ ημο βμκζδίμο hopX1 απυ ημ ααηηήνζμ P. syringae pv. 
tomato DC3001. 

Γζα ηδκ ηθςκμπμίδζδ ημο βμκζδίμο hopX1DC3001 εηπφθζζια μθζημφ DNA απυ ημ 

ααηηήνζμ P. syringae pv. tomato DC3001 πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ιήηνα ζε ακηίδναζδ 

PCR ιε ημοξ εηηζκδηέξ ηαζ ζε ζοκεήηεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηα Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ. Ζ 

ακηίδναζδ έδςζε ιζα γχκδ ιεβέεμοξ πενίπμο ηςκ 1200 bp. Ζ γχκδ αοηή ηαεανίζηδηε 

απυ ηδκ πδηηή αβανυγδξ ηαζ ηθςκμπμζήεδηε ανπζηά ζημ θμνέα pGEM-T easy. 

 

 

 
Eζηυκα 8. Α. Αθθδθμφπζζδ ηδξ πενζμπήξ ημο βμκζδίμο hopX1DC3001 ιεηά ηδκ ηθςκμπμίδζή ημο 

ζηδκ ηαζέηα έηθναζδξ CaMV35S-hopX1-ocs. ηαζ ζφβηνζζή ηδξ ιε ηδκ αθθδθμοπία ημο βμκζδίμο  

hοpX1DC3000. 35S_ hopX1DC3001_ocs: Πεζναιαηζηά ηαεμνζζεείζα αθθδθμοπία απυ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ημο οπμηζκδηή 35S ηαζ ημο ηενιαηζζηή ocs. Σα ηιήιαηα ιε ακαβκχζζιεξ αθθδθμοπίεξ πνμξ ηδκ 

ηάεε ηαηεφεοκζδ ηαζ δ πενζμπή επζηάθορδξ ημοξ επζζδιαίκμκηαζ ιε δζαθμνεηζηά πνχιαηα. 

35S_hopX1DC3001_ocs_IC:  Ζ ακηίζηνμθδ ζοιπθδνςιαηζηή αθθδθμοπία ηδξ παναπάκς (inverse 

complement) βζα ζφβηνζζή ηδξ ιε ηδκ αοεεκηζηή αθθδθμοπία ημο βμκζδίμο hοpΧ1DC3000 πμο έπεζ 
ηαηαηεεεί ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ pseudomonas-syringae.org – effector database) Β.  ημίπζζδ ηςκ 

αθθδθμοπζχκ 35S_hopX1DC3001_ocs_IC ηαζ hοpΧ1DC3000 ιε ημ πνυβναιια CLUSTAL W. 
 
A. 
 

>35S_ hopX1DC3001_ocs 

TCTAGACGTACGTACTTTAAAATGCGAGTTCAGGTTTCAGACATCTCGTCTCGCCAAGCCTTGAGGAGAGGCGACCTTCAC

TGCAAGCTCAACCAAAGGTCGGGCTTGTCGAGTAGCGTCCTTGACGCCCTTGGTGCCGAGCGACATTGCGACTCCGACCGC

TTCAATATCTACCTGTAGTGCACGCCGCAAATCAGGGGAGGTCAACTTGTCGCTCACTCTGCGGACAAATGCATCATCAAG

TACCGATTTTTCTGGTCGATAGCGACCACTTTTGATGGGCGAGACTTGCTCCTGCTGATCCGCCAGGCGTTTCTGCAATCG

GGTTGTGACCTGCGTCAAAGCCTTCTCGGCTGTCTCACGCGTAATTTTGCCCGCTTCGGCTGCGGTTGAAAGATTAAACGT

ATCCGTACGCTCTACAGCATTTCGATTTTTCGCAAACCTACTGTCCTCCGCAAATATGGCTGAACCATTTGACCACGGATC

CATGACAATCGTTGAGGTGCCAGACTGGGATTCGTCGGTTTCAGCCCACACATGATCTTCCTCAGTCGATGCAGCCAAGTA

GATGTTTTCATATTCAGATCGTCCGTTTTCCTGGGCCAAAGCTCCATAGGCGAAGCTCGCTATACGAGCATGTTCGCCACA

GTTGCCCGCGCCGAACACCTGGCCTGACATCGCAACAAGAACATGCCAGTTCATCGGCTCATTCGCAGGCATAGGCTCATG

ACCGGCGGCCTCGGCATCTTTTCTCAAGCACCTTGCTGCAAGGGTGCGGGCTCCACTTTCCAGATTGGAAAGTTGCGCATC

CACATCAATATTGCCTCTTCCAAAGGGCAATGCACGGCGCGCTTCAGCCACAGCCTTGTCTGCCGGGATCAGACTTTTGGT

ACCTTCCTGATCCACAGGGCGATGGTCCAGCCTTCGCAACAGTAAGTAGCCGGGCAAAGAAGATGGTGTATCAGGCAGCGG

TTTCCCAGCAGACGCAACGGGCGGCAACCGTGTTTGTACTGATGAATATGGATAGTTCGCACGCGCCCTATCAGGGCGAGT

CTCAGAGCTTTCTGGTGGCAAGCCATAAGAGCCTTGCTGGCTCTGCGGTTGAGTTATTGATGATTGCGCCGCCTTTCCAAC

GTTTCCATTCGAAATGCCCGGCAAAGGTGGGGTTAGGCCAGCGTTATGTATTTTCATTTTATCTCAACGAATTAAATACTT

TCCTCGAGCGTGT 
 

>35S_hopX1DC3001_ocs_IC 
ACACGCTCGAGGAAAGTATTTAATTCGTTGAGATAAAATGAAAATACATAACGCTGGCCTAACCCCACCTTTGCCGGGCA

TTTCGAATGGAAACGTTGGAAAGGCGGCGCAATCATCAATAACTCAACCGCAGAGCCAGCAAGGCTCTTATGGCTTGCCA

CCAGAAAGCTCTGAGACTCGCCCTGATAGGGCGCGTGCGAACTATCCATATTCATCAGTACAAACACGGTTGCCGCCCGT

TGCGTCTGCTGGGAAACCGCTGCCTGATACACCATCTTCTTTGCCCGGCTACTTACTGTTGCGAAGGCTGGACCATCGCC

CTGTGGATCAGGAAGGTACCAAAAGTCTGATCCCGGCAGACAAGGCTGTGGCTGAAGCGCGCCGTGCATTGCCCTTTGGA

AGAGGCAATATTGATGTGGATGCGCAACTTTCCAATCTGGAAAGTGGAGCCCGCACCCTTGCAGCAAGGTGCTTGAGAAA

AGATGCCGAGGCCGCCGGTCATGAGCCTATGCCTGCGAATGAGCCGATGAACTGGCATGTTCTTGTTGCGATGTCAGGCC

AGGTGTTCGGCGCGGGCAACTGTGGCGAACATGCTCGTATAGCGAGCTTCGCCTATGGAGCTTTGGCCCAGGAAAACGGA

CGATCTGAATATGAAAACATCTACTTGGCTGCATCGACTGAGGAAGATCATGTGTGGGCTGAAACCGACGAATCCCAGTC

TGGCACCTCAACGATTGTCATGGATCCGTGGTCAAATGGTTCAGCCATATTTGCGGAGGACAGTAGGTTTGCGAAAAATC

GAAATGCTGTAGAGCGTACGGATACGTTTAATCTTTCAACCGCAGCCGAAGCGGGCAAAATTACGCGTGAGACAGCCGAG

AAGGCTTTGACGCAGGTCACAACCCGATTGCAGAAACGCCTGGCGGATCAGCAGGAGCAAGTCTCGCCCATCAAAAGTGG

TCGCTATCGACCAGAAAAATCGGTACTTGATGATGCATTTGTCCGCAGAGTGAGCGACAAGTTGACCTCCCCTGATTTGC
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GGCGTGCACTACAGGTAGATATTGAAGCGGTCGGAGTCGCAATGTCGCTCGGCACCAAGGGCGTCAAGGACGCTACTCGA

CAAGCCCGACCTTTGGTTGAGCTTGCAGTGAAGGTCGCCTCTCCTCAAGGCTTGGCGAGACGAGATGTCTGAAACCTGAA

CTCGCATTTTAAAGTACGTACGTCTAGA 
 

>hopX1_DC3000_PPI 
ATGAAAATACATAACGCTGGCCTAACCCCACCTTTGCCGGGCATTTCGAATGGAAACGTTGGAAAGGCGGCGCAATCATC

AATAACTCAACCGCAGAGCCAGCAAGGCTCTTATGGCTTGCCACCAGAAAGCTCTGAGACTCGCCCTGATAGGGCGCGTG

CGAACTATCCATATTCATCAGTACAAACACGGTTGCCGCCCGTTGCGTCTGCTGGGAAACCGCTGCCTGATACACCATCT

TCTTTGCCCGGCTACTTACTGTTGCGAAGGCTGGACCATCGCCCTGTGGATCAGGAAGGTACCAAAAGTCTGATCCCGGC

AGACAAGGCTGTGGCTGAAGCGCGCCGTGCATTGCCCTTTGGAAGAGGCAATATTGATGTGGATGCGCAACTTTCCAATC

TGGAAAGTGGAGCCCGCACCCTTGCAGCAAGGTGCTTGAGAAAAGATGCCGAGGCCGCCGGTCATGAGCCTATGCCTGCG

AATGAGCCGATGAACTGGCATGTTCTTGTTGCGATGTCAGGCCAGGTGTTCGGCGCGGGCAACTGTGGCGAACATGCTCG

TATAGCGAGCTTCGCCTATGGAGCTTTGGCCCAGGAAAACGGACGATCTGAATATGAAAACATCTACTTGGCTGCATCGA

CTGAGGAAGATCATGTGTGGGCTGAAACCGACGAATCCCAGTCTGGCACCTCAACGATTGTCATGGATCCGTGGTCAAAT

GGTTCAGCCATATTTGCGGAGGACAGTAGGTTTGCGAAAAATCGAAATGCTGTAGAGCGTACGGATACGTTTAATCTTTC

AACCGCAGCCGAAGCGGGCAAAATTACGCGTGAGACAGCCGAGAAGGCTTTGACGCAGGTCACAACCCGATTGCAGAAAC

GCCTGGCGGATCAGCAGGAGCAAGTCTCGCCCATCAAAAGTGGTCGCTATCGACCAGAAAAATCGGTACTTGATGATGCA

TTTGTCCGCAGAGTGAGCGACAAGTTGACCTCCCCTGATTTGCGGCGTGCACTACAGGTAGATATTGAAGCGGTCGGAGT

CGCAATGTCGCTCGGCACCAAGGGCGTCAAGGACGCTACTCGACAAGCCCGACCTTTGGTTGAGCTTGCAGTGAAGGTCG

CCTCTCCTCAAGGCTTGGCGAGACGAGATGTCTGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

35S_ocs_IC            ACACGCTCGAGGAAAGTATTTAATTCGTTGAGATAAAATGAAAATACATAACGCTGGCCT 60 

hopX1_DC3000_PPI      -------------------------------------ATGAAAATACATAACGCTGGCCT 23  

                                                           *********************** 

 

35S_ocs_IC            AACCCCACCTTTGCCGGGCATTTCGAATGGAAACGTTGGAAAGGCGGCGCAATCATCAAT 120 

hopX1_DC3000_PPI      AACCCCACCTTTGCCGGGCATTTCGAATGGAAACGTTGGAAAGGCGGCGCAATCATCAAT 83 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            AACTCAACCGCAGAGCCAGCAAGGCTCTTATGGCTTGCCACCAGAAAGCTCTGAGACTCG 180 

hopX1_DC3000_PPI      AACTCAACCGCAGAGCCAGCAAGGCTCTTATGGCTTGCCACCAGAAAGCTCTGAGACTCG 143 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            CCCTGATAGGGCGCGTGCGAACTATCCATATTCATCAGTACAAACACGGTTGCCGCCCGT 240 

hopX1_DC3000_PPI      CCCTGATAGGGCGCGTGCGAACTATCCATATTCATCAGTACAAACACGGTTGCCGCCCGT 203 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            TGCGTCTGCTGGGAAACCGCTGCCTGATACACCATCTTCTTTGCCCGGCTACTTACTGTT 300 

hopX1_DC3000_PPI      TGCGTCTGCTGGGAAACCGCTGCCTGATACACCATCTTCTTTGCCCGGCTACTTACTGTT 263 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            GCGAAGGCTGGACCATCGCCCTGTGGATCAGGAAGGTACCAAAAGTCTGATCCCGGCAGA 360 

hopX1_DC3000_PPI      GCGAAGGCTGGACCATCGCCCTGTGGATCAGGAAGGTACCAAAAGTCTGATCCCGGCAGA 323 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            CAAGGCTGTGGCTGAAGCGCGCCGTGCATTGCCCTTTGGAAGAGGCAATATTGATGTGGA 420 

hopX1_DC3000_PPI      CAAGGCTGTGGCTGAAGCGCGCCGTGCATTGCCCTTTGGAAGAGGCAATATTGATGTGGA 383 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            TGCGCAACTTTCCAATCTGGAAAGTGGAGCCCGCACCCTTGCAGCAAGGTGCTTGAGAAA 480 

hopX1_DC3000_PPI      TGCGCAACTTTCCAATCTGGAAAGTGGAGCCCGCACCCTTGCAGCAAGGTGCTTGAGAAA 443 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            AGATGCCGAGGCCGCCGGTCATGAGCCTATGCCTGCGAATGAGCCGATGAACTGGCATGT 540 

hopX1_DC3000_PPI      AGATGCCGAGGCCGCCGGTCATGAGCCTATGCCTGCGAATGAGCCGATGAACTGGCATGT 503 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            TCTTGTTGCGATGTCAGGCCAGGTGTTCGGCGCGGGCAACTGTGGCGAACATGCTCGTAT 600 

hopX1_DC3000_PPI      TCTTGTTGCGATGTCAGGCCAGGTGTTCGGCGCGGGCAACTGTGGCGAACATGCTCGTAT 563 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            AGCGAGCTTCGCCTATGGAGCTTTGGCCCAGGAAAACGGACGATCTGAATATGAAAACAT 660 

hopX1_DC3000_PPI      AGCGAGCTTCGCCTATGGAGCTTTGGCCCAGGAAAACGGACGATCTGAATATGAAAACAT 623 
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                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            CTACTTGGCTGCATCGACTGAGGAAGATCATGTGTGGGCTGAAACCGACGAATCCCAGTC 720 

hopX1_DC3000_PPI      CTACTTGGCTGCATCGACTGAGGAAGATCATGTGTGGGCTGAAACCGACGAATCCCAGTC 683 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            TGGCACCTCAACGATTGTCATGGATCCGTGGTCAAATGGTTCAGCCATATTTGCGGAGGA 780 

hopX1_DC3000_PPI      TGGCACCTCAACGATTGTCATGGATCCGTGGTCAAATGGTTCAGCCATATTTGCGGAGGA 743 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            CAGTAGGTTTGCGAAAAATCGAAATGCTGTAGAGCGTACGGATACGTTTAATCTTTCAAC 840 

hopX1_DC3000_PPI      CAGTAGGTTTGCGAAAAATCGAAATGCTGTAGAGCGTACGGATACGTTTAATCTTTCAAC 803 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            CGCAGCCGAAGCGGGCAAAATTACGCGTGAGACAGCCGAGAAGGCTTTGACGCAGGTCAC 900 

hopX1_DC3000_PPI      CGCAGCCGAAGCGGGCAAAATTACGCGTGAGACAGCCGAGAAGGCTTTGACGCAGGTCAC 863 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            AACCCGATTGCAGAAACGCCTGGCGGATCAGCAGGAGCAAGTCTCGCCCATCAAAAGTGG 960 

hopX1_DC3000_PPI      AACCCGATTGCAGAAACGCCTGGCGGATCAGCAGGAGCAAGTCTCGCCCATCAAAAGTGG 923 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            TCGCTATCGACCAGAAAAATCGGTACTTGATGATGCATTTGTCCGCAGAGTGAGCGACAA 1020 

hopX1_DC3000_PPI      TCGCTATCGACCAGAAAAATCGGTACTTGATGATGCATTTGTCCGCAGAGTGAGCGACAA 983 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            GTTGACCTCCCCTGATTTGCGGCGTGCACTACAGGTAGATATTGAAGCGGTCGGAGTCGC 1080 

hopX1_DC3000_PPI      GTTGACCTCCCCTGATTTGCGGCGTGCACTACAGGTAGATATTGAAGCGGTCGGAGTCGC 1043 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            AATGTCGCTCGGCACCAAGGGCGTCAAGGACGCTACTCGACAAGCCCGACCTTTGGTTGA 1140 

hopX1_DC3000_PPI      AATGTCGCTCGGCACCAAGGGCGTCAAGGACGCTACTCGACAAGCCCGACCTTTGGTTGA 1103 

                      ************************************************************ 

 

35S_ocs_IC            GCTTGCAGTGAAGGTCGCCTCTCCTCAAGGCTTGGCGAGACGAGATGTCTGAAACCTGAA 1200 

hopX1_DC3000_PPI      GCTTGCAGTGAAGGTCGCCTCTCCTCAAGGCTTGGCGAGACGAGATGTCTGA-------- 1155 

                      ****************************************************         

 

35S_ocs_IC            CTCGCATTTTAAAGTACGTACGTCTAGA 1228 

hopX1_DC3000_PPI      ---------------------------- 
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2) Καηαζηεοή δοαδζημφ θμνέα ιε βμκζδζαηή ηαζέηα έηθναζδξ ημο 

hopX1DC3001 ζε θοηζηά ηφηηανα (pART27-CaMV35S-hopX1-Tocs). 

 

T-Xho Xba-A

Not/Not

Xba/XbaXho/Xho

Not/Not

P- CaMV-35S hopX1DC3001 T- ocs

A B

C

pART27 - CaMV35S - hopX1 - Tocs

pART7- hopX1

pGEM T easy - hopX1

Xho + Xba

Not

 
 

Δζηυκα 9. Καηαζηεοή ημο πθαζιζδίμο pΑRT27-CaMV35S-hopX1-Tocs. 
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Σμ πθαζιίδζμ pGEM-T easy-hopX1 οπμαθήεδηε ζε πέρδ ιε ηα έκγοια Xho I ηαζ Xba Η 

ηαζ ηα πνμσυκηα πέρδξ δθεηηνμθμνήεδηακ ζε πδηηή αβανυγδξ, υπμο ειθακίζηδηακ δφμ 

γχκεξ. Ζ ιεβαθφηενδ γχκδ ειθακίγεηαζ ζημ φρμξ πενίπμο ηςκ 3000 bp ηαζ ακηζζημζπεί ζημκ 

θμνέα pGEM-T easy (3015 bp), εκχ δ ιζηνυηενδ γχκδ ζημ φρμξ ηςκ 1200 bp πενίπμο ηαζ 

ακηζζημζπεί ζημ βμκζδζαηυ έκεεια hopX1 (1155 bp) (Δζηυκα 10). Ζ δεφηενδ γχκδ  

απμιμκχεδηε απυ ηδκ πδηηή αβανυγδξ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ζε ακηίδναζδ θζβάζδξ ιε DNA 

ημο πθαζιζδίμο pART7 πμο είπε επίζδξ οπμαθδεεί ζε πέρδ ιε ηα έκγοια Xho I ηαζ Xba I, 

πανμοζία θζβάζδξ. Σμ ιείβια πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ ζοκέπεζα βζα ιεηαζπδιαηζζιυ δεηηζηχκ 

ηοηηάνςκ  Ε. coli DH10Β. Μεηαζπδιαηζζιέκεξ απμζηίεξ επζθέπεδηακ ζε ηνοαθία LB άβαν ιε 

αιπζηζθθίκδ. 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 10. Ζθεηηνμθυνδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ακηίδναζδξ πέρδξ ημο πθαζιζδίμο pGEM-T easy + 

hopX1 ιε ηα έκγοια XhoI ηαζ XbaI ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v) (100 V). 

 

 

Γζαβκςζηζηή πέρδ ηαζ δθεηηνμθυνδζδ ημο πθαζιζδίμο pART7-hopX1: 

 Ζ δζαβκςζηζηή πέρδ ημο πθαζιζδίμο pART7- hopX1 πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηα 

έκγοια XhoI ηαζ XbaI δθεηηνμθμνήεδηε ζε πδηηή αβανυγδξ έδςζε ηα ακαιεκυιεκα 

πνμσυκηα, ημκ θμνέα pART7 4.9 kb (pART7 backbone) ηαζ ημ βμκζδζαηυ έκεεια  1155 bp 

(hopX1) (Δζηυκα 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 11. Ζθεηηνμθυνδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ εθεβηηζηήξ πέρδξ ημο θμνέα pART7 ιε ημ βμκζδζαηυ 

έκεεια hopX1 πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηα έκγοια XhoI ηαζ XbaI ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v) (100V). 
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Δθεβηηζηή πέρδ ημο θμνέα pART27 ιε ημ βμκζδζαηυ έκεεια CaMV35S-hopX1-

Tocs  ιε ηα έκγοια XhoI ηαζ XbaI:  

 
Σα πνμσυκηα ηδξ εθεβηηζηήξ ακηίδναζδ πέρδξ ημο θμνέα pART27 ιε ημ βμκζδζαηυ 

έκεεια CaMV35S-hopX1-Tocs δθεηηνμθμνήεδηακ ζε πδηηή αβανυγδξ. (Δζηυκα 12). Οζ δφμ 

γχκεξ πμο ειθακίζηδηακ ακηζζημζπμφκ ζημ εθεβπυιεκμ βμκζδζαηυ έκεεια hopX1 (1155 bp) 

ηαζ ζημκ θμνέα pART27 o μπμίμξ επζπθέμκ πενζέπεζ ηδκ αθθδθμοπία ημο CaMV35S ηαζ ημο 

Τocs (>10900 bp). 

Δζηυκα 12. Ζθεηηνμθυνδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ εθεβηηζηήξ πέρδξ ημο θμνέα pART27 ιε ημ βμκζδζαηυ 
έκεεια hopX1  πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηα έκγοια XhoΗ  ηαζ XbaI ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v) (100V). 

 

Δζζαβςβή ημο πθαζιζδίμο pART27-CaMV35S-hopX1-Tocs ζε ηφηηανα 

ενβαζηδνζαημφ ζηεθέπμοξ Agrobacterium tumefaciens C58C1:  

Ηηακμπμζδηζηυξ ανζειυξ απμζηζχκ ακαπηφπεδηακ ζε ηνοαθίμ ιε ζηενευ ενεπηζηυ ιέζμ (LB 

agar) ιε ηδκ πνμζεήηδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ επζθμβήξ νζθαιπζηίκδ (Rifampicin) ηαζ 

ζπεηηζκμιοηίκδ (Spectinomycin) ηεθζηήξ ζοβηέκηνςζδξ 80 ηαζ 40 ιg/ml ακηίζημζπα. 

 

άνςζδ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ απμζηζχκ ιε αθοζζδςηή ακηίδναζδ 
πμθοιενάζδξ (Colony PCR).    

Σα πνμσυκηα ηδξ PCR απμζηζχκ δθεηηνμθμνήεδηακ ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v) 

υπμο ειθακίζηδηε ιζα γχκδ ζημ φρμξ πενίπμο ηςκ 1159 bp ημο ιμνζαημφ ιάνηονα θ PstI δ 

μπμία ηαζ ακηζζημζπεί ζημ βμκίδζμ hopX1 (1155 bp) (Δζηυκα 13).  

 

 

 

 

Δζηυκα 13. Ζθεηηνμθυνδζδ ζε πδηηή αβανυγδξ 0.8% (w/v) ημο πνμσυκημξ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ 
πμθοιενάζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηε βζα ημκ έθεβπμ ηδξ εζζαβςβήξ ημο βμκζδίμο hopX1 ζημ A. 
tumefaciens C58C1. 
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3) Καηαζηεοή βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ N. benthamiana (35S::hopX1) 

 

Πίκαηαξ 17. Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά Nicotiana benthamiana (35S::hopX1) Σμ βεκζάξ. 

α/α 
Μεηαθμνά 
ζε άζπνμ 
βθαζηνάηζ 

Μεηαθμνά 
ζε ιαφνδ 
βθάζηνα 

Παναηδνήζεζξ Ζιενμιδκίεξ ζοθθμβήξ ζπυνμο απμ Σμ θοηά 

1α 3/3/2009 28/4/2009  19/5/09 25/5/09 9/6/09 17/6/09 10/7/09 

1α 3/3/2009 28/4/2009  19/5/09 25/5/09 9/6/09 17/6/09 10/7/09 

1β i 15/6/2009 22/6/2009  2/11/09 30/11/09 

1β ii 15/6/2009 22/6/2009  10/9/09 

1β iii 15/6/2009 22/6/2009  10/9/09 

1β iv 15/6/2009 22/6/2009  10/9/09 

2α 3/3/2009 28/4/2009 Νέηνςζδ θφθθςκ 19/5/09 25/5/09 9/6/09 

2 α 16/3/2009 28/4/2009  9/6/09 10/7/09 

2β i 28/4/2009 26/5/2009  23/7/09 10/9/09 

2β ii 28/4/2009 26/5/2009  23/7/09 10/9/09 

2δ 3/3/2009 28/4/2009  19/5/09 25/5/09 9/6/09 17/6/09 10/7/09 

3α i 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α ii 2/6/2009 18/6/2009  10/9/09 

3α iii 28/4/2009 26/5/2009  23/7/09 10/9/09 

3α iv 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α i 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α ii 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α iii 7/7/2009 20/7/2009  10/9/09 

3α iv 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 
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α/α 
Μεηαθμνά 
ζε άζπνμ 
βθαζηνάηζ 

Μεηαθμνά 
ζε ιαφνδ 
βθάζηνα 

Παναηδνήζεζξ Ζιενμιδκίεξ ζοθθμβήξ ζπυνμο απμ Σμ θοηά 

3α v 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

3α vi 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

3α vii   Νέηνςζδ ζζημφ  

3α viii 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α ix 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α x 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α xi 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α xii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α xiii 20/7/2009   2/11/09 

3α xiv 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

3α xv 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

3α xvi 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

4α 28/4/2009 26/5/2009  23/7/09 10/9/09 

4α i 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

4α ii   Νέηνςζδ ζζημφ  

4α iii   Νέηνςζδ ζζημφ  

4α iv   Νέηνςζδ ζζημφ  

4α v 2/6/2009 18/6/2009  10/9/09 5/10/09 2/11/09 30/11/09 

4β i 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

4β ii 2/7/2009 20/7/2009  10/9/09 5/10/09 2/11/09 30/11/09 

4β iii 28/4/2009 26/5/2009  23/7/09 10/9/09 

4β iv 28/4/2009 26/5/2009  10/9/09 

4β v 2/7/2009 20/7/2009  2/11/09 30/11/09 

4β vi    10/9/09 2/11/09 30/11/09 
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α/α 
Μεηαθμνά 
ζε άζπνμ 
βθαζηνάηζ 

Μεηαθμνά 
ζε ιαφνδ 
βθάζηνα 

Παναηδνήζεζξ Ζιενμιδκίεξ ζοθθμβήξ ζπυνμο απμ Σμ θοηά 

4β vii 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

4β viii 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

5α 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

6α 16/3/2009 28/4/2009 Κανμφθζαζια θφθθςκ 9/6/09 10/7/09 

6α i 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

6α ii    2/11/09 

6α iii 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

6α iv 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

7α i 3/3/2009 28/4/2009  25/5/09 9/6/09 17/6/09 23/7/09 

7α ii 3/3/2009 28/4/2009  25/5/09 9/6/09 17/6/09 10/7/09 

7α iii 3/3/2009 28/4/2009  19/5/09 9/6/09 17/6/09 10/7/09 

7α i 25/2/2009 28/4/2009  25/5/09 1/6/09 9/6/09 10/7/09 

7α ii 25/2/2009 28/4/2009  25/5/09 1/6/09 9/6/09 10/7/09 

8α 10/3/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α i 20/3/2009 28/4/2009  25/5/09 1/6/09 9/6/09 10/7/09 

8α ii 20/3/2009 28/4/2009  10/7/09 

8α iii 20/3/2009 28/4/2009  25/5/09 1/6/09 9/6/09 10/7/09 

8α iv 28/4/2009 26/5/2009  23/7/09 10/9/09 

8α v   Νέηνςζδ ζζημφ  

8α vi 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α vii   Νέηνςζδ ζζημφ  

8α viii 28/4/2009 26/5/2009 Νέηνςζδ ζζημφ  

8α ix 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α x 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  
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α/α 
Μεηαθμνά 
ζε άζπνμ 
βθαζηνάηζ 

Μεηαθμνά 
ζε ιαφνδ 
βθάζηνα 

Παναηδνήζεζξ Ζιενμιδκίεξ ζοθθμβήξ ζπυνμο απμ Σμ θοηά 

8α xi 2/6/2009   10/9/09 

8α xii 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

8α xiii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α xiv 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α xv 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

8α xvi 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

8α xvii 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α xviii 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α xix 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

8α xx 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

9α   Νέηνςζδ ζζημφ  

9α   Νέηνςζδ ζζημφ  

10α i   Νέηνςζδ ζζημφ  

10α ii   Νέηνςζδ ζζημφ  

10α iii   Νέηνςζδ ζζημφ  

10α iv   Νέηνςζδ ζζημφ  

10α v 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

10α i   Νέηνςζδ ζζημφ  

10α ii   Νέηνςζδ ζζημφ  

10α iii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11α i 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11α ii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11α iii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11α iv   Νέηνςζδ ζζημφ  
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α/α 
Μεηαθμνά 
ζε άζπνμ 
βθαζηνάηζ 

Μεηαθμνά 
ζε ιαφνδ 
βθάζηνα 

Παναηδνήζεζξ Ζιενμιδκίεξ ζοθθμβήξ ζπυνμο απμ Σμ θοηά 

11α v 21/7/2009   30/11/09 

11α vi   Νέηνςζδ ζζημφ  

11α vii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11α i 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11α ii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11α iii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11α iv 2/7/2009 20/7/2009  2/11/09 30/11/09 

11α v 2/7/2009 20/7/2009  10/9/09 2/11/09 30/11/09 

11α vi 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11α vii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11α viii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11β i 12/3/2009 28/4/2009 Μζηνμθοθθία/κακζζιυξ 10/7/09 

11β ii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11β iii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11β iv   Νέηνςζδ ζζημφ  

11β v 28/4/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11β vi   Νέηνςζδ ζζημφ  

11β vii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11δ i 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11δ ii 28/4/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11δ iii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11δ iv 28/4/2009 26/5/2009 Μζηνμθοθθία/κακζζιυξ 30/11/09 5/3/10 3/10 

11δ v 2/6/2009 16/6/2009 Μζηνμθοθθία/κακζζιυξ 10/9/09 30/11/09 5/3/10 

11δ vi   Νέηνςζδ ζζημφ  
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α/α 
Μεηαθμνά 
ζε άζπνμ 
βθαζηνάηζ 

Μεηαθμνά 
ζε ιαφνδ 
βθάζηνα 

Παναηδνήζεζξ Ζιενμιδκίεξ ζοθθμβήξ ζπυνμο απμ Σμ θοηά 

11δ vii   Νέηνςζδ ζζημφ  

11δ viii 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11δ ix 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

11δ x 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12α i 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12α ii 2/6/2009 18/6/2009  10/9/09 

12α 28/5/2009   10/9/09 

12β i 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12β ii 2/6/2009 18/6/2009  10/9/09 

12β iii 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

12β iv 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12β v   Νέηνςζδ ζζημφ  

12β vi 2/6/2009 18/6/2009  10/9/09 

12β vii 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12β viii 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12β ix 2/6/2009 16/6/2009  10/9/09 

12β x 2/6/2009 18/6/2009  10/9/09 

12β xi 2/6/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12β xii 2/6/2009   30/11/09 

12β xiii 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

12β xiv 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ 2/11/09 

12β xv 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ 2/11/09 

12β xvi 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12β xvii 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 
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α/α 
Μεηαθμνά 
ζε άζπνμ 
βθαζηνάηζ 

Μεηαθμνά 
ζε ιαφνδ 
βθάζηνα 

Παναηδνήζεζξ Ζιενμιδκίεξ ζοθθμβήξ ζπυνμο απμ Σμ θοηά 

12β xviii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

12β xix 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

13α   Νέηνςζδ ζζημφ  

13α i 28/5/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

13α ii   Νέηνςζδ ζζημφ  

13β   Νέηνςζδ ζζημφ  

     

14 20/3/2009 28/4/2009  10/7/09 

15α i 20/7/2009   2/11/09 30/11/09 

15α ii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

15α iii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

15α iv 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

15α 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

15β   Νέηνςζδ ζζημφ  

15δ i 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

15δ ii 20/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

16α 2/7/2009 20/7/2009  10/9/09 5/10/09 2/11/09 30/11/09 

16α i 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

16α ii 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

16α iii 21/7/2009   2/11/09 30/11/09 

16β 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  

16δ 21/7/2009  Νέηνςζδ ζζημφ  
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4) Μμνζαηυξ παναηηδνζζιυξ ηςκ θοηχκ Σ0 N. benthamiana 

(35S::hopX1) 

4.1) Ακάθοζδ ηαηά Northern 

Απμ ηοπαία επζθεβιέκεξ ζεζνέξ ηδξ Σ0 βεκζάξ ηςκ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ 

θοηχκ N. benthamiana (35S::hopX1) απμιμκχεδηακ 20 ιg μθζημφ RNA ηα μπμία 

ζηδ ζοκέπεζα δζαπςνίζηδηακ ζε ηνία δζαθμνεηζηά απμδζαηαηηζηά πδηηχιαηα. Οζ 

ζεζνέξ πμο θμνηχεδηακ ακα πήηηςια πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 10, εκχ ημ 

απμηέθεζια ηδξ δθεηηνμθυνδζδξ ζηδκ Δζηυκα 12. Σέθμξ, μζ ιειανάκεξ 

οανζδμπμζήεδηακ ιε ναδζμζδιαζιέκμ ζπκδθάηδ ηδκ αθθδθμοπία ημο βμκζδίμο hopX1 

(Δζηυκα 13) .  

 

Πίκαηαξ 10. εζνέξ Σ0 θοηχκ N. benthamiana (35S::hopX1) πμο δθεηηνμθμνήεδηακ ακα 

πήηηςια αβανυγδξ. 

Πήηηςια 
αβανυγδξ 

Θέζδ  
Φυνηςζδξ 

1μ 2o  3o 

1              W.T. W.T. W.T. 

2               1α              1β Η            8α ΥV 

3               1α              2α            8α ΥVI 

4               2α               3α ΗΗ            11β Η 

5               2β Η 3α ΗV            11δ ΗV 

6               2δ 3α VI            12α ΗΗ 

7               3α ΗΗ              4α            12β ΗΗ 

8               4α              4β Η            12β ΗΗΗ 

9               4β ΗΗΗ 4β ΗΗΗ            12β VI 

10               4β IV   4β VII  12β ΥΗΗΗ 

11               6α               7α Η   12β ΥΗV 

12              7α ΗΗ  8α ΗΗ    12β ΥVII 

13              7α ΗΗΗ   8α ΗΗΗ             14 

14              7α Η    8α ΥΗ             15α Η 

15              7α ΗΗ     8α ΥΗΗ 16α ΗΗΗ 

16              8α Η   

17              8α ΗΗ   

18              8α ΗΗΗ   

19              8α IV   

20              11β Η   

21              11δ IV   

22              14   
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Δζηυκα 12. Ζθεηηνμθυνδζδ 20 ιg μθζημφ RNA ηοπαίμο θοηζημφ ζζημφ (T0) ζε πήηηςια αβανυγδξ 
1.5% (w/v) ιε θμνιαθδεΰδδ (85 V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 13 . Τανζδμπμίδζδ ιειανακχκ Northern απυ ηοπαίεξ ζεζνέξ Σ0 βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ 

θοηχκ Ν. benthamiana (35S::hopX1). 

Απυ ηζξ ζεζνέξ Σ0 βεκζάξ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ N. benthamiana 

(35S::hopX1) πμο εθέβπεδζακ ιε ακάθοζδ ηαηά Northern εεηζηυ ζήια έδςζακ μζ: 

8α ΗΗ, 11β Η ηαζ 11δ ΗV (επζζδιαίκμκηαζ ιε ηυηηζκμ πθαίζζμ ζηδκ Δζηυκα 12). Σμ 

αζεεκέζηενμ ζήια ηδξ ζεζνάξ 11δ ΗV οπμδδθχκεζ παιδθυηενμ επίπεδμ 

ιεηαβναθζηήξ έηθναζδξ. 
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4.2) Ακάθοζδ ηαηά Southern  

Απμ ηοπαία επζθεβιέκεξ ζεζνέξ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ Σ0 βεκζάξ N. 

benthamiana (35S::hopX1) απμιμκχεδηακ 5, 10 ηαζ 20 ιg μθζημφ DNA υπςξ 

θαίκεηαζ ζημκ  Πίκαηα 11.  

 

Πίκαηαξ 11. εζνέξ Σ0 θοηχκ N. benthamiana (35S::hopX1) απυ ηζξ μπμίεξ απμιμκχεδηε DNA. 

Πμζυηδηα DNA πμο πνδζζιμπμζήεδηε 
Φοηά Σ0 βεκζάξ N. benthamiana 

(35S::hopX1) 

5 ιg  

1α 

2β Η 

4β IV 

8α IV 

12β VI 

10 ιg 

4α 

4α 

4β ΗΗΗ 

6α 

7α Η 

8α ΗV 

12α ΗΗ 

12β ΗΗ 

12β ΗΥ 

14 

20 ιg 

2β Η 

3α ΗΗ 

3α ΗΗΗ 

4α 

4β ΗΗΗ 

11δ ΗV 

 

 

 



- 80 - 

 

Όθδ δ πμζυηδηα ημο εηποθίζιαημξ ημο DNA απυ ηζξ παναπάκς ζεζνέξ 

οπμαθήεδηε ζε πέρδ ιε ημ πενζμνζζηζηυ έκγοιμ EcoRI (αθ. Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ 7.2) 

ηαζ δθεηηνμθμνήεδηε ζε πήηηςια αβανυγδξ 0.8 % (w/v) (Δζηυκα 14). Tμ ηάεε 

πήηηςια οπμαθήεδηε ζε απμηφπςζδ ηαηά Southern ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ ηάεε 

ιειανάκδ οανζδμπμζήεδηε ιε ναδζεκενβυ ζπκδθάηδ ηδκ αθθδθμοπία ημο βμκζδίμο 

hopX1 (Δζηυκα 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 14. Ζθεηηνμθυνδζδ DNA ιεηά απυ πέρδ 5, 10 ηαζ 20 ιg βεκςιζημφ DNA ηςκ βεκεηζηά 

ηνμπμπμζδιέκςκ ζεζνχκ N. benthamiana (35S::hopX1) ιε ημ πενζμνζζηζηυ έκγοιμ EcoRI ηαζ θ-

DNA ιεηά απυ πέρδ ιε ημ έκγοιμ PstI ςξ δείηηδ ιμνζαημφ αάνμοξ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 15. Τανζδμπμίδζδ ιειανακχκ Southern απυ ζεζνέξ Σ0 βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ 

Ν. benthamiana (35S::hopX1). 

Απυ ηζξ παναπάκς ζεζνέξ Σ0 βεκζάξ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ N. 

benthamiana (35S::hopX1) πμο εθέβπεδζακ ιε ακάθοζδ ηαηά Southern εεηζηυ 

ζήια έδςζακ μζ: 3α ΗΗΗ, 6α, 7α Η ηαζ 11δ ΗV. Οζ γχκεξ ειθακίγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηυ 

φρμξ βεβμκυξ πμο θακενχκεζ μηζ μζ εκεέζεζξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζε 

δζαθμνεηζημφξ βεκεηζημφξ ηυπμοξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο 3α ΗΗΗ θαίκμκηαζ δφμ δζαηνζηέξ 

γχκεξ, πνάβια πμο οπμδδθχκεζ ηδκ πανμοζία δφμ ηαζεηχκ ζε δφμ δζαθμνεηζημφξ 

βεκεηζημφξ ηυπμοξ.  
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5) Βθάζηδζδ Σ0 ζπυνςκ πανμοζία ηακαιοηίκδξ βζα ηδ θήρδ 

βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ Ν. benthamiana (35S::hopX1) Σ1 

βεκζάξ.  

 
πυνμζ απμ ηοπαία επζθεβιέκα βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα Σ0 θοηά N. 

benthamiana (35S::hopX1) ημπμεεηήεδηακ ζε ζηενευ οπυζηνςια MS ιε 

ακηζαζμηζηυ επζθμβήξ (ηακαιοηίκδ 200 ιg/ml). πυνμζ απυ ιζα ζεζνά Σ0 δεκ έδςζακ 

θοηάνζα ακεεηηζηά ζηδκ ηακαιοηίκδ ηαζ δ ζεζνά αοηή δεκ πνδζζιμπμζήεδηε ζε 

επυιεκα πεζνάιαηα. Οζ πθεζμκυηδηα ηςκ άθθςκ ζεζνχκ έδεζλακ ακαθμβίεξ 

ακεεηηζηχκ/εοαίζεδηςκ ζηδκ ηακαιοηίκδ ζπυνςκ απυ 54 – 84%. Οζ ακαθμβίεξ αοηέξ 

δεκ είκαζ εφημθα ενιδκεφζζιεξ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ θυβς ημο ζπεηζηά 

ιζηνμφ ζοκμθζημφ ανζειμφ ζπυνςκ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζεζνάξ 3α ΗΗΗ, δ μπμία 

έδςζε δφμ δζαηνζηέξ γχκεξ οανζδμπμίδζδξ ζηδκ ακάθοζδ ηαηά  Southern (Eζηυκα 15) 

ζοκζζημφκ έκδεζλδ υηζ ηα δομ εκεέιαηα ηδξ ηαζέηαξ ιεηαζπδιαηζζιμφ ανίζημκηαζ ζε 

ζηεκά ζοκδεδειέκμοξ βεκεηζημφξ ηυπμοξ.  
 

Πίκαηαξ 12. Σ0 ζεζνέξ θοηχκ Ν. benthamiana (35S::hopX1) απμ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζήεδηε 

ζπυνμξ βζα ηδ θήρδ θοηχκ Σ1 βεκζάξ. 

α/α 

Ανζειυξ ζπυνςκ  

πμο θφηνςζακ 

ηαζ αθάζηδζακ 

Ανζειυξ ζπυνςκ  

πμο δεκ 

θφηνςζακ 

Ανζειυξ 

ζπυνςκ πμο 

θφηνςζακ ηαζ 

δε αθάζηδζακ 

Πμζμζηυ % 

ζπυνςκ πμο 

θφηνςζακ ηαζ 

αθάζηδζακ 

W.T. 

(εεηζηυξ ιάνηοναξ) 
35 1 3 (92%) 

W.T.
3
 

(ανκδηζηυξ ιάνηοναξ) 
0 0 35 (0%) 

2β Η 32 1 5 (84%) 

3α ΗΗΗ 23 2 3 (82%) 

4α 17 3 10 (57%) 

4β III 23 0 5 (82%) 

6α 6 2 3 (54%) 

8α ΗΗ 10 2 4 (62%) 

11β Η 5 0 3 (62.5%) 

11δ ΗV 10 0 2 (83%) 

12β ΗΗ 26 4 5 (74%) 

14 0 0 7 (0%) 

15α Η 22 5 10 (59%) 

 

                                                 
3
 πυνμζ αβνίμο ηφπμο ζε ενεπηζηυ ιέζμ (MS) πςνίξ ηακαιοηίκδ. 
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6) Μμνζαηέξ ακαθφζεζξ ζηα Σ1 θοηά N. benthamiana 35S::hopX1  

6.1) Ακάθοζδ ηαηά Northern 

Tα εηποθίζιαηα RNA (20ιg) ηςκ Σ1 θοηχκ N. benthamiana (35S::hopX1) 

2β Η, 3α ΗΗΗ, 4α, 4β ΗΗΗ, 6α, 8α ΗΗ, 11β Η, 11δ ΗV, 12β ΗΗ ηαζ 15α Η οπμαθήεδηακ ζε δφμ 

ακαθφζεζξ ηαηά Northern (ανπζηή ηαζ επακαθδπηζηή). Όπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

Σ0 θοηχκ μζ ιειανάκεξ οανζδμπμζήεδηακ ιε ναδζεκενβυ ζπκδθάηδ ημ βμκίδζμ hopX1. 

 

 

 

Δζηυκα 16. Ζθεηηνμθυνδζδ 20 ιg μθζημφ RNA  Σ1 θοηζημφ ζζημφ  Ν. benthamiana (35S::hopX1) 

ζε πήηηςια αβανυγδξ 1.2% (w/v) ιε θμνιαθδεΰδδ (85 V). 
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Δζηυκα 17. Ζθεηηνμθυνδζδ 30 ιg μθζημφ RNA απυ ηοπαία επζθεβιέκα θφθθα T1 θοηχκ ζε 

πήηηςια αβανυγδξ 1.2% (w/v) ιε θμνιαθδεΰδδ (85 V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 18. Τανζδμπμίδζδ ιειανακχκ Northern απυ ζεζνέξ Σ1 βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ 

Ν. benthamiana (35S::hopX1). 

Συζμ ζηδκ ανπζηή υζμ ηαζ ζηδκ επακαθδπηζηή ακάθοζδ ηαηά Northern, εεηζηυ 

ζήια ζημ φρμξ πενίπμο ηςκ 1400 nt  έδςζακ μζ Σ1 ζεζνέξ 6α, 11β Η ηαζ 11δ ΗV. Ζ 

έκηαζδ ημο ζήιαημξ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ειθακίγεηαζ ηαηά θείκμοζα ζεζνά 

11βΗ>11δΗV>6α. Πζεακχξ δ δζααάειζζδ ηδξ έκηαζδξ κα μθείθεηαζ ζηα δζαθμνεηζηά 

ζδιεία έκεεζδξ ημο δζαβμκζδίμο (position effect). 
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6.2) Ακάθοζδ ηαηά Southern  

Απυ ηοπαία επζθεβιέκμ θοηζηυ ζζηυ ηςκ Σ1 θοηχκ N. benthamiana 

(35S::hopΧ1) 2β Η, 3α ΗΗΗ, 4α, 4β ΗΗΗ, 6α, 8α ΗΗ, 11β Η, 11δ ΗV, 12β ΗΗ ηαζ 15α Η 

πναβιαημπμζήεδηε απμιυκςζδ DNA. Δλ‟ αοηχκ 20 ιg μθζημφ DNA οπμαθήεδηακ ζε 

δφμ ακαθφζεζξ ηαηά Northern (ανπζηή ηαζ επακαθδπηζηή). Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ 

μζ ιειανάκεξ οανζδμπμζήεδηακ ιε ναδζεκενβυ ζπκδθάηδ ημ βμκίδζμ hopX1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 19. Ζθεηηνμθυνδζδ 20ιg DNA ηοπαία επζθεβιέκμο θοηζημφ ζζημφ (T1) ζε πήηηςια 

αβανυγδξ 0.8% (w/v) (85V). Γζα ηδ ζεζνά 11β Η πνδζζιμπμζήεδηε DNA απυ Σ0 θοηυ.  

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 20. Τανζδμπμίδζδ ιειανακχκ Southern απυ ζεζνέξ Σ1 βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ 

Ν. benthamiana (35S::hopX1). Γζα ηδ ζεζνά 11β Η πνδζζιμπμζήεδηε DNA απυ Σ0 θοηυ. 

 

Θεηζηυ ζήια ηαηά Southern έδςζακ μζ Σ1 ζεζνέξ 3α ΗΗΗ, 6α, 11δ IV ηαζ δ Σ0 

ζεζνά 11β Η. Καζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ μζ γχκεξ ειθακίγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηυ φρμξ 

βζα ηάεε δείβια, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ μηζ μζ εκεέζεζξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζε 

δζαθμνεηζημφξ βεκεηζημφξ ηυπμοξ. Ζ δζαθμνά ζηδκ έκηαζδ ημο ζήιαημξ ηδξ γχκδξ 

πμο ακηζζημζπεί ζηδκ Σ1 ζεζνά 11δ IV ζοκζζηά έκδεζλδ εηενυγοβδξ ηαηάζηαζδξ ςξ 

πνμξ ημ hopX1.    
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6.3) Υαναηηδνζζιυξ ηςκ βεκεηζηχκ ζεζνχκ N. benthamiana 35S::hopX1 

ιε ηδκ αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ πμθοιενάζδξ (PCR) 

 

Δζηυκα 21. Ζθεηηνμθυνδζδ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ηδξ πμθοιενάζδξ ηςκ Σ1 θοηχκ          

Ν. benthamiana 35S::hopX1. 

Οζ Σ1 ζεζνέξ  3α ΗΗΗ, 6α, 11δ IV ηαζ δ Σ0 ζεζνά 11β Η έδςζακ εεηζηυ ζήια ιε ηδκ 

ειθάκζζδ ιίαξ γχκδξ ζημ φρμξ πενίπμο ηςκ 1159 bp. Ζ εκ θυβς γχκδ ακηζζημζπεί 

ζημ βμκίδζμ hopX1 (1155 bp) ηαεχξ ςξ εηηζκδηέξ βζα ηδκ ακηίδναζδ 

πνδζζιμπμζήεδηακ μζ εηηζκδηέξ ημο ακηίζημζπμο βμκζδίμο. Οζ ίδζεξ ζεζνέξ εθέβεδηακ 

ηαζ βζα ηδκ πανμοζία/απμοζία αβνμααηηδνίμο πνδζζιμπμζχκηαξ εηηζκδηέξ βζα ημ 

βμκίδζμ virG, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ εεηζημφξ ιάνηονεξ απμζηίεξ ζηεθεπχκ ημο 

αβνμααηηδνίμο πμο πενζείπακ ημ Σi πθαζιίδζμ. 
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6.4) Αθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ (RT-PCR) 

Δζηυκα 22. Ζθεηηνμθυνδζδ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθάζδξ ηςκ Σ1 

θοηχκ Ν. benthamiana 35S::hopX1.  

Όζμκ αθμνά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ RT-PCR πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ εηηζκδηέξ ημο 

βμκζδίμο hopX1 ειθακίζηδηακ 3 γχκεξ ζημ φρμξ πενίπμο ηςκ 1159 bp ζηζξ Σ1 

ζεζνέξ 6α, 11β Η ηαζ 11δ IV. Οζ γχκεξ αοηέξ ακηζζημζπμφκ ζημ βμκίδζμ hopX1 (1155 

bp) ηαζ δ έκηαζή ημοξ πνμζμιμζάγεζ εηείκδ ημο ζήιαημξ Northern  (11βΗ>11δΗV>6α).   

Ζ ακηίζημζπδ ακηίδναζδ ιε εηηζκδηέξ ημο βμκζδίμο ηδξ αηηίκδξ έδςζε ιία γχκδ 

ζημ φρμξ πενίπμο ηςκ 247 bp ζε υθα ηα θοηά (αβνίμο ηφπμο ηαζ δζαβμκζδζαηά) δ 

μπμία ηαζ ακηζζημζπεί ζημ ακαιεκυιεκμ ζήια ημο βμκζδίμο ηδξ αηηίκδξ (225 bp). Ζ 

ζπεηζηή έκηαζδ πμθοιενζζιμφ ηδξ αηηίκδξ οπμδδθχκεζ μηζ δ έθθεζρδ ζήιαημξ hopX1 

ζε μνζζιέκεξ ζεζνέξ δεκ μθείθεηαζ ζε πεζναιαηζηυ ζθάθια. Ζ αδοκαιία εκίζποζδ ημο 

εκ θυβς βμκζδίμο hopX1, εκδεπμιέκςξ μθείθεηαζ είηε ζηδκ εθθεζπή εκίζποζδ ηδξ 

αθθδθμοπίαξ ζηυπμο, είηε ζηδκ απμοζία ηδξ ιζαξ ή ηαζ ηςκ δφμ πενζμπχκ πνυζδεζδξ 

ηςκ εηηζκδηχκ ημο.   
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7) Μμθφκζεζξ Σ1 θοηχκ Ν. benthamiana 35S::hopX1 ιε παεμβυκα 

ζηεθέπδ ημο Α. tumefaciens 

Οζ ιμθφκζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε οβζείξ ιίζπμοξ θοηχκ Ν. benthamiana 

(αβνίμο ηφπμο) ηαζ Ν. benthamiana 35S::hopX1 ιε ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθεηαζ 

ζηα Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ (ηεθ. 10). Σα απμηεθέζιαηα πανμοζζάγμκηαζ ζημ Πίκαηα 13 

πμο αημθμοεεί, εκχ εκδεζηηζηέξ θςημβναθίεξ ηςκ ιίζπςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ 

ζηδκ Δζηυκα 23.     

 

 

Πίκαηαξ 13. Απμηεθέζιαηα ιυθοκζδξ ηςκ Σ1 θοηχκ Ν. benthamiana 

35S::hopX1 ιε ζηεθέπδ ημο A. tumefaciens. 

Σ1 θοηυ 
Agrobacterium tumefaciens 

ηέθεπμξ Α208 ηέθεπμξ Α281 

W.T. I - + 

W.T. II - + 

2β Η - + 

4α - + 

4α - + 

4β ΗΗΗ - + 

6α - + 

8α ΗΗ - + 

12β ΗΗ - + 

12β ΗΗ - + 

15α Η - - 
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Δζηυκα 23. Μμθφκζεζξ ιίζπςκ ιε Α. tumefaciens. Γελζά ζε ηάεε πενίπηςζδ ειθακίγεηαζ ημ 

απμηέθεζια ηδξ ιυθοκζδξ ιε ημ ζηέθεπμξ Α208, εκχ ανζζηενά ιε ημ Α281. 

W.T 

W.T 

4γ ΙΙΙ  

 

2γ Ι 

 

4α (1)  

 

4α (2)  

 

6α 

 

8β ΙΙ 

 

12γ ΙΙ 

 

15α Ι 
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Δζηυκα 24. Πανειπυδζζδ ηδξ αβνμααηηδνζαηήξ μβημβέκεζδξ ζε ζεζνέξ βεκεηζηά 
ηνμπμπμζδιέκςκ θοηχκ N. benthamiana (35S::hopX1) πμο οπενεηθνάγμοκ ημ βμκίδζμ hopX1.  
A. Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκδ ζεζνά 8α ΗΗ, Β. Μάνηοναξ: αβνίμο ηφπμο θοηυ N. benthamiana, C. 
Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκδ ζεζνά 11δ IV.  
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Πίκαηαξ 14. οβηεκηνςηζηυξ πίκαηαξ εεηζηχκ θοηχκ T0 ηαζ Σ1  θοηχκ Ν. benthamiana (35S::hopX1) ζηζξ ακαθφζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ. 

 

 
 

 
 

Θεηζηά ηαηά Northern 

blot 

Θεηζηά ηαηά Southern 

blot 

Θεηζηά ηαηά PCR 

(hopX1 primers) 

Θεηζηά ηαηά PCR     

(virG primers) 

Θεηζηά ηαηά RT-PCR 

(hopX1 primers) 

T
0
 θ

ο
ηά

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

Ν
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a
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

(3
5
S

::
h

o
p

X
1
) 

8α ΗΗ 3α ΗΗΗ  (2 εκεέιαηα) 11β Η   

11β Η 6α (1 έκεεια)    

11δ ΗV 7α Η (1 έκεεια)    

 11β Η (1 έκεεια)    

 11δ ΗV (1 έκεεια)    

T
1
 θ

ο
ηά

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
 

Ν
. 
b

e
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th
a
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ia
n

a
  
  
  

  

(3
5
S

::
h

o
p

X
1

) 

6α 3α ΗΗΗ (2 εκεέιαηα) 3α ΗΗΗ  6α 

11β Η 6α (1 έκεεια) 6α   11β Η 

11δ ΗV 11δ ΗV (1 έκεεια) 11δ ΗV  11δ ΗV 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ -ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ  

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ ήηακ δ ιεηαθμνά ηαζ έηθναζδ ημο βμκζδίμο hopX1 ζε 

θοηά N. benthamiana ηαζ μ πνμηαηανηηζηυξ ιμνζαηυξ παναηηδνζζιυξ ημοξ ιε απχηενμ 

ζημπυ ηδκ πεναζηένς δζενεφκδζδ ημο νυθμο ημο ςξ εκζζποηή ηδξ ζίβδζδξ ζε πνυζθμνμ 

ιμκηέθμ παεμζφζηδια. H ειπθμηή ημο hopX1 ζηδ ζίβδζδ δζαπζζηχεδηε ζε πνμδβμφιεκεξ 

ενβαζίεξ ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ ημο ενβαζηδνίμο ιαξ ιέζς πανμδζηήξ έηθναζδξ ημο 

βμκζδίμο ζε θφθθα ιε ηδ ιέεμδμ ημο αβνμειπμηζζιμφ. Ζ ιέεμδμξ αοηή ηαηά ηακυκα μδδβεί 

ζε οπενζοζζχνεοζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ζηα θοηζηά ηφηηανα, πνάβια πμο εκδεπμιέκςξ μδδβεί 

ζε ηαηαζηάζεζξ ιδ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηδξ ααηηδνζαηήξ ιυθοκζδξ υζμκ αθμνά ζηζξ 

πμζμηζηέξ ηαζ άθθεξ παναιέηνμοξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. Ζ 

πνήζδ δζαβεκεηζηχκ βμκμηφπςκ ζηδκ πεναζηένς δζενεφκδζδ ημο ιδπακζζιμφ/ζηαδίμο 

ειπθμηήξ ημο hopX1 ζηδ ζίβδζδ εεςνήεδηε επζεοιδηή επεζδή δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ζπεδζαζημφκ ή κα επζθεβμφκ βεκεηζηέξ ζεζνέξ ιε δζαθμνμπμζδιέκα επίπεδα έηθναζδξ ημο 

βμκζδίμο, αλζμπμζχκηαξ ηυζμ ημ ζοζηαηζηυ οπμηζκδηή CaMV35S υζμ ηαζ έκακ πδιζηά 

επαβυιεκμ οπμηζκδηή (dexamethasone-inducible) ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ βμκζδζαηχκ ηαζεηχκ 

ηαεχξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο “position effect”.  

ηδκ πανμφζα πενίπηςζδ επζδζχπεδηε πανάθθδθα βεκεηζηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ιε 

αβνμααηηήνζα πμο έθενακ δοαδζηυ πθαζιζδζαηυ θμνέα  ηυζμ ιε ηαζέηα ζοζηαηζηήξ 

έηθναζδξ ημο hopX1 ηαζ ηαζέηα επζθμβήξ ζε ηακαιοηίκδ υζμ ηαζ θμνέα ιε ηαζέηα 

επαβυιεκδξ έηθναζδξ (Dex-inducible) ημο hopX1 (πμο ιαξ πανείπε ημ ενβαζηήνζμ ημο 

Γν. Jeffrey Dangl). ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ηαηέζηδ δοκαηή δ απμιυκςζδ ακεεηηζηχκ ζηδκ 

ηακαιοηίκδ θοηανίςκ ζε ζηακυ ανζειυ. Ακηίεεηα, ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ηαζ πανά ηζξ 

πμθθέξ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααθήεδηακ, δεκ ηαηέζηδ δοκαηή δ απυηηδζδ 

ιεηαζπδιαηζζιέκςκ θοηχκ ακεεηηζηχκ ζηδκ οβνμιοηίκδ (ημ ακηζαζμηζηυ επζθμβήξ ζηδκ 

πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ) βζα άβκςζημοξ θυβμοξ, παν΄ υηζ πνδζζιμπμζήεδηε ζοιααηζηυ 

πνςηυημθθμ επζθμβήξ (ίδζεξ ζοκεήηεξ ζοβηαθθζένβεζαξ αβνμααηηδνίμο-θοθζηχκ δζζηίςκ, 

ιεηαθμνά ηςκ δζζηίςκ θφθθμο ζε θνέζημ οπυζηνςια επζθμβήξ ηάεε 2δ ιένα ηαζ δζααάειζζδ 

ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ημο ακηζαζoηζημφ ζε δζάθμνα επίπεδα πμο ακαθένεζ δ ζπεηζηή 

αζαθζμβναθία). 

„Δκαξ ανζειυξ Σ0 ηαζ Σ1 θοηχκ ακεεηηζηχκ ζηδκ ηακαιοηίκδ παναηηδνίζηδηακ ιμνζαηά 

ςξ πνμξ ηδκ πανμοζία/απμοζία ημο βμκζδίμο hopX1, ηδ ιεηαβναθζηή έηθναζδ ημο ηαζ ημ 

βεκεηζηυ ηυπμ ημο εκεέιαημξ. Έλζ ζοκμθζηά ζεζνέξ (3α ΗΗΗ, 6α, 7α I, 8α II, 11β I, ηαζ 11δ IV) Σ0 

ή/ηαζ Σ1 βεκζάξ ηαηαδείπεδηακ εεηζηέξ ςξ πνμξ ηδκ πανμοζία ή/ηαζ έηθναζδ ημο  hopX1 ιε 

ιία ή πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ιεευδμοξ πμο εθανιυζηδηακ (οανζδμπμίδζδ ηαηά Southern, 

Northern, RT-PCR ζε εηποθίζιαηα μθζημφ RNA ηαζ ζοιααηζηή PCR ζε εηποθίζιαηα 

βεκςιζημφ DNA). Με ελαίνεζδ ηδ ζεζνά 3α ΗΗΗ δ μπμία πανμοζίαζε δομ δζαηνζηέξ ζε ιέβεεμξ 

γχκεξ οανζδζζιμφ ηαηά Southern ιε ημ ναδζεκενβά ζδιαζιέκμ ζπκδθάηδ (hopX1 DNA) ζε 

εηπφθζζια βεκςιζημφ DNA πμο είπε οπμαθδεεί ζε πέρδ ιε ημ έκγοιμ ΔcμRΗ, μζ άθθεξ ζεζνέξ 

έδεζλακ ιμκαδζαίεξ γχκεξ οανζδζζιμφ δζαθμνεηζημφ ιμνζαημφ ιεβέεμοξ δ ηάεε ιζα, 

οπμδδθχκμκηαξ δζαθμνεηζημφξ ηυπμοξ έκεεζδξ ηδξ βμκζδζαηήξ ηαζέηαξ. 

Ονζζιέκεξ απυ ηζξ βεκεηζηέξ ζεζνέξ ειθάκζζακ θαζκμηοπζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηα θοζζημφ ηφπμο θοηά ζηδκ Σ0 ή/ηαζ ηδκ Σ1 βεκζά. Υαναηηδνζζηζηυ 

παναδείβιαηα θοηχκ ηδξ Σ0 βεκζάξ απμηεθμφκ μζ ελήξ ζεζνέξ: α) 11β Η, 11δ ΗV, 11δ V 
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(ιζηνμθοθθία/κακζζιυ) ηαζ α) 6α (έκημκμ ηανμφθζαζια ηςκ θφθθςκ). Σα εκ θυβς 

παναηηδνζζηζηά ηςκ θοηχκ αοηχκ δζαηδνήεδηακ ηαζ ζηδκ Σ1 βεκζά. Δπί πθέμκ, ηα θοηά ηδξ 

Σ1 βεκζάξ έδεζλακ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ζεζνχκ, αναπεία ακάπηολδ ηαζ αναπέα 

ιεζμβμκάηζα δζαζηήιαηα υζμ ηαζ ιεβάθα θφθθα ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ζοκμθζηυ ημοξ ιέβεεμξ. 

Οζ ιμνθμθμβζηέξ αοηέξ αθθαβέξ δεκ ιπμνμφκ ιε ζαθήκεζα κα απμδμεμφκ ζημ βεκεηζηυ 

έκεεια, ζημ επίπεδμ έηθναζήξ ημο ή ζε επζβεκεηζηέξ αθθαβέξ ηςκ θοηανίςκ ζημ ζηάδζμ ηδξ 

ζζημηαθθζένβεζαξ. 

Πνυζθαηεξ δδιμζζεφζεζξ ακέδεζλακ ημ νυθμ ημο ιδπακζζιμφ ζίβδζδξ ζηδ 

ααηηδνζαηή μβημβέκεζδ. Οζ Dunoyer ηαζ ζοκενβάηεξ (Dunoyer et al., 2006) έδεζλακ υηζ 

siRNAs πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιεηαθενυιεκμ Τ-DNA ηςκ μβημβυκςκ αβνμααηηδνίςκ 

ζοζζςνεφμκηαζ ηαηά ηδ ιυθοκζδ θοηχκ Αrabidopsis ιε Α. tumefaciens ηαζ μζ νίγεξ ηαζ ηα 

ζηεθέπδ θοηχκ ιε ζζβδηζηή ακεπάνηεζα (miRNA-deficient mutants dcl1 and hen1) είκαζ 

οπεναμθζηά εοπαεή ζημ αβνμααηηήνζμ. Οζ Pruss et al. (2008) έδεζλακ, ζε πεζνάιαηα 

αβνμειπμηζζιμφ, υηζ μβημβυκμ ζηέθεπμξ αβνμααηηδνίμο πνμηαθεί ηδκ επαβςβή ημο ιζηνμ-

RNA miR393 ζηδ γχκδ ειπμηζζιμφ, εκχ αθμπθζζιέκμ ζηέθεπμξ (ζηενμφιεκμ μβημβυκμο 

ζηακυηδηαξ) δεκ πνμηαθεί αοηυ ημ θαζκυιεκμ. Σα επίπεδα ηςκ ιζηνμ-RNA miR393 ηαζ 

miR167 νοειίγμοκ ηαηαζηαθηζηά ημ ιμκμπάηζ ηδξ μνιμκζηήξ ζδιαημδυηδζδξ (πμο εθέβπεζ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ηανηζκζηχκ υβηςκ) ιέζς ζίβδζδξ. Με αάζδ ηα παναπάκς εεςνήεδηε πζεακυ 

δ εκδμβεκήξ έηθναζδ ημο βμκζδίμο hopX1 ζηζξ ηνακζβεκζηέξ ζεζνέξ ηδξ Ν. benthamiana κα 

εκζζπφεζ ηδκ ζζβδηζηή ηαηάζηαζδ πμο εβηαείζηαηαζ ηαηά ηδκ αβνμααηηδνζαηή ιυθοκζδ, ιε 

απμηέθεζια κα επδνεάγεζ ηδκ εοπάεεζα ημοξ ζηδκ αβνμααηηδνζαηή μβημβέκεζδ. Οζ 

πεζναιαηζηέξ ιμθφκζεζξ πμο έβζκακ ζε εάθαιμ ακάπηολδξ ιε ζηαεενέξ ζοκεήηεξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ θςημπενζυδμο, δεκ ηαηέζηδ δοκαηυ κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα 

πζεακυηαηα θυβς ηυζμ ηδξ παιδθήξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ηαζ ηδξ ζηαδζαηήξ απχθεζαξ θοηχκ 

αβνίμο ηφπμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ (Δζηυκα 23). Ακηζεέηςξ, ιμθφκζεζξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ζημ Μπεκάηεζμ Φοημπαεμθμβζηυ Ηκζηζημφημ (Γν. Ν. ηακδάθδξ) ζε δφμ 

απμ ηζξ Σ1 βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ ζεζνέξ N. benthamiana (35S:hopX1) πμο ειθάκζζακ 

εεηζηυ ζήια ζηδκ οανζδμπμίδζδ Northern (ζηδκ Σ0 βεκζά) οπμ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ 

οβναζίαξ έδςζακ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα (ιεζςιέκδ εοπάεεζα ζηδκ αβνμααηηδνζαηή 

μβημβέκεζδ) (Δζηυκα 24). 

H ειπθμηή ιζαξ ζεζνάξ άθθςκ ηεθεζηχκ Σοπμο ΗΗΗ απυ θοημπαεμβυκεξ Φεοδμιμκάδεξ 

ζημ ιδπακζζιυ ηδξ RNA-δζαιεζμθααμφιεκδξ ζίβδζδξ πενζβνάθδηε ζπεηζηά πνυζθαηα ζηδ 

αζαθζμβναθία ηαζ μ ιδπακζζιυξ/μί δνάζδξ αοηχκ ηςκ πνςηεσκχκ δεκ έπεζ πθήνςξ 

δζαθεοηακεεί ζε ιμνζαηυ επίπεδμ. ηζξ ιέπνζ ηχνα ένεοκεξ πενζβνάθεηαζ δ δνάζδ μνζζιέκςκ 

ηεθεζηχκ Σφπμο ΗΗΗ ςξ ηαηαζημθείξ ηδξ ζίβδζδξ ιέζς επαβςβήξ ιζαξ ζεζνάξ ιζηνχκ RNAs 

πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ RNA-δζαιεζμθααμφιεκδ ζίβδζδ. Μεηαλφ αοηχκ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα 

miRNAs miR393, miR167 ηαζ miR160 ηα μπμία νοειίγμοκ ανκδηζηά ημ ιμκμπάηζ ιεηαβςβήξ 

ζήιαημξ ηδξ αολίκδξ (auxin signaling) είηε ζημπεφμκηαξ ηα βμκίδζα ηςκ οπμδμπέςκ ηδξ 

αολίκδξ είηε ηςκ παναβυκηςκ απυηνζζδξ ζηδκ αολίκδ, ηαζ επάβμκηαζ ιεηά ηδ ιυθοκζδ ζημ 

παεμζφζηδια P. syringae – A. thaliana (Navarro et al., 2006). Οζ Katiyar-Agarwal, et. al. 

(2006) ακαηάθορακ έκα εκδμβεκέξ siRNA, (nat-siRNAATGB2), ημ μπμίμ θαίκεηαζ κα επάβεηαζ 

εζδζηά ζηδκ αζφιααηδ αθθδθεπίδναζδ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηα βμκίδζα RPS2-avrRpt2 ζημ 

παεμζφζηδια A. thaliana - P. syringae (avrRpt2) ηαζ πνυηεζκακ υηζ ημ εκ θυβς siRNA 

ζοιαάθθεζ ζηδκ επαβςβή ακεεηηζηυηδηαξ ζε επίπεδμ θοθεηζηήξ ελεζδίηεοζδξ ημο παεμβυκμο 

(Race specific resistance) ιέζς ηδξ ηαηαζημθήξ ημο βμκζδίμο PPRL, οπμεεηζημφ ανκδηζημφ 

νοειζζηή ηδξ επαβςβήξ ημο RPS2. H ίδζα μιάδα (Katiyar-Agarwal et al. 2007) δζενεφκδζακ 
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ημ νυθμ ιζαξ κέαξ ηαηδβμνίαξ ζζβδηζηχκ RNAs (long siRNAs-lsiRNAs) πμο έπμοκ πμθθά 

ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε ηα γνφζηά siRNAs ηαζ ζοζζςνεφμκηαζ ζε ορδθά επίπεδα ηαηά ηζξ 

«αζφιααηεξ» αθθδθεπζδνάζεζξ παεμβυκμο-λεκζζηή ζημ ίδζμ παεμζφζηδια. Σέθμξ, μ Navarro 

ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (Navarro, et. al. 2008), δδιμζίεοζακ πνυζθαηα ηδκ ζηακυηδηα 

μνζζιέκςκ πνςηεσκχκ-ηεθεζηχκ Σφπμο ΗΗΗ ημο ααηηδνίμο P. syringae είηε κα ηαηαζηέθθμοκ 

ηδ ιεηαβναθζηή εκενβμπμίδζδ ηάπμζςκ miRNAs πμο επάβμκηαζ απυ μνζζιέκα PAMPs 

(Pathogen Associated Molecular Patterns αθ. πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ) είηε κα ηαηαζηέθθμοκ 

ηδ αζμβέκεζδ, ζηαεενυηδηα ηαζ δνάζδ ηςκ παναπάκς miRNAs.  

ε πνυζθαηδ δδιμζίεοζδ ηςκ Ellendorff, et. al. (2009) έδεζλακ μηζ δ RNA-ελανηχιεκδ 

βμκζδζαηή ζίβδζδ δζαδναιαηίγεζ εκενβυ νυθμ ζηδκ άιοκα ηςκ θοηχκ έκακηζ ζε πμθοηφηηανα 

ιζηνμαζαηά παεμβυκα υπςξ ημ παεμβυκμ Verticillium dahliae,πμο πνμζαάθθεζ ηα αββεία ημο 

νζγζημφ ζοζηήιαημξ, οπμδδθχκμκηαξ μηζ ημ V. dahliae πνεζάγεηαζ εκενβυ ημ ιδπακζζιυ ημο 

PTGS βζα κα ιπμνέζεζ κα ιμθφκεζ επζηοπχξ ημκ λεκζζηή ημο. Ακηίεεηα, ζηδκ ίδζα ιεθέηδ δεκ 

παναηδνήεδηε ειπθμηή ημο ζζβδηζημφ ιδπακζζιμφ ζηδκ παεμβέκεζα ιζαξ ζεζνάξ άθθςκ 

θοημπαεμβυκςκ ιοηήηςκ υπςξ μζ Alternaria brassicicola, Botrytis cinerea, ηαζ 

Plectosphaerella cucumerina, αθθά μφηε ηαζ ζημ παεμβυκμ ηςκ αδνμιοηχζεςκ Fusarium 

oxysporum. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δεκ έβζκακ πεζναιαηζηέξ ιμθφκζεζξ ιε άθθα παεμβυκα. 

Γζαπζζηχεδηε υιςξ μηζ μζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ ζεζνέξ N. benthamiana (35S:hopX1) 

ήηακ εοπαεείξ ζημ ςσδζμ οπυ ζοκεήηεξ εενιμηδπίμο. Δκ υρεζ ηδξ παναπάκς δδιμζίεοζδξ, 

απμηηά ζδαίηενμ εκδζαθένμκ δ δζενεφκδζδ εονφηενμο θάζιαημξ παεμβυκςκ ιοηήηςκ πμο 

πνμζαάθθμοκ ηδ Ν. benthamiana. 

Σσμπεραζμαηικά οι παραπάνφ μελέηες εδραιώνοσν ηην άπουη οηι όπφς και ζηην 

περίπηφζη ηφν θσηοπαθογόνφν ιών, ηόζο θσηοπαθογόνα βακηήρια όζο και μύκηηες 

διαθέηοσν ηην ικανόηηηα να καηαζηέλλοσν ηην RNA ζίγηζη για να προκαλέζοσν αζθένειες. 

Οζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ ζεζνέξ πμο ιεθεηήεδηακ ειθάκζζακ ζζπονή έκδεζλδ 

ακεηηζηυηδηαξ/ακεεηηζηυηδηαξ ζε ηοπαία πνμζαμθή απμ ημ έκημιμ Trialeurodes vaporariorum 

(είδμξ αθεονχδδ). Γζα ημ θυβμ αοηυ εθέβπεδηε δ ζοιπενζθμνά ηαζ εκυξ άθθμο είδμοξ 

αθεονχδδ (Bemisia tabaci) ζηζξ δζαεέζζιεξ βεκεηζηά ηνμπμζδιέκεξ ζεζνέξ. Καζ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ παναηδνήεδηε αδοκαιία ημο εκηυιμο κα απμζηίζεζ ηα θοηά. Οζ παναηδνήζεζξ 

αοηέξ είκαζ άηνςξ εκδζαθένμοζεξ ηαζ ζοκζζημφκ ζζπονυ ηίκδηνμ βζα ηδκ πεναζηένς 

δζενεφκδζδ ημο θαζκμιέκμο ηαζ ημο αζηζαημφ ιδπακζζιμφ βζα ημοξ θυβμοξ πμο ακαθένμκηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα. 

Ο αθεονχδδξ (Bemisia tabaci Gennadius) ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ ακάιεζα ζημοξ 

μζημκμιζηά πζμ επζαθααείξ εκημιμθμβζημφξ επενμφξ ηςκ αβνμηζηχκ ηαθθζενβεζχκ, έπμκηαξ 

ηδκ ζηακυηδηα κα πνμζαάθθεζ πενζζζυηενα απμ 500 θοηζηά είδδ (Brown 1994; 2007). Οζ 

δζάθμνμζ αζυηοπμζ ημο αθεονχδδ ιεηαθένμοκ έκακ ιεβάθμ ανζειυ ζχκ ημο βέκμξ 

Begomovirus (Geminiviridae) ηαζ έκακ πενζμνζζιέκμ ανζειυ ζχκ πμο ακήημοκ ζηα βέκδ 

Carlavirus, Ipomovirus (Potyviridae), and Crinivirus (Closteroviridae). Ο ηνζαθεονχδδξ 

(Trialeurodes vaporariorum) ιεηαθένεζ ιζηνυ ανζειυ ζχκ ημο βέκμοξ Crinivirus, έκα 

παβημζιίςξ ακαδουιεκμ βέκμξ, πμθθά είδδ ημο μπμίμο έπμοκ ηαοημπμζδεεί ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα. Σμ έκημιμ ηαζ μζ θοημπαεμβυκμζ ζμί πμο ιεηαθένεζ δεκ πενζμνίγμκηαζ πθέμκ ιυκμ ζηα 

θοζζηά εκδζαζηήιαηά ημοξ ή απμ θοζζηά βεςβναθζηά ειπυδζα. Ζ πδιζηή ηαηαπμθέιδζδ ημο 

αθεονχδδ έπεζ απμδεζπηεί δφζημθδ ελαζηίαξ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο κα ακαπηφζζεζ ακεεηηζηυηδηα 

ζηα εκημιμηηυκα. Γζα ημ θυβμ αοηυ, κέα είδδ θοημπαεμβυκςκ ζχκ εα ζοκεπίγμοκ κα 

ακαδφμκηαζ, πνμηαθχκηαξ ηαηαζηνμθζηέξ αζεέκεζεξ ζηζξ ηαθθζένβεζξ πμο πνμζαάθθμοκ 
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(Brown 2007). Γεκεηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ θοηχκ βζα ακεεηηζηυηδηα ζημοξ ζμφξ πμο 

ιεηαθένμκηαζ ιέζς ημο αθεονχδδ έπμοκ ααζζζηεί ιε έηθναζδ ζζηχκ πνςηεζκχκ ή RNAs 

(RNAi) ηαζ ηδξ εκδμζοιαζςηζηήξ ηζαπενυκδξ GroEL. Δκ΄ υρεζ ηδξ μζημκμιζηήξ ζδιαζίαξ ηςκ 

πνμζαμθχκ ημο εκηυιμο ηαζ ημο νυθμο ημο ςξ θμνέα επζαθάαχκ ζχκ ζε βεςνβζηέξ 

ηαθθζένβεζεξ μζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ ζεζνέξ πμο ηαηαζηεοάζηδηακ ζηδκ πανμφζα 

δζαηνζαή απμηεθμφκ πνυζθμνμ οθζηυ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ ακεεηηζηυηδηα ζε 

ζμφξ πμο είκαζ παεμβυκμζ ζηδκ Ν. benthamiana ηαζ ιεηαθένμκηαζ απυ ημκ αθεονχδδ. 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

Δζηυκα 25. A, B, C: Φοηά  N. benthamiana 35S::hopX1 (T1) 48 διένεξ ιεηά ηδ ιεηαθφηεοζδ. D, E: Φοηά  N. benthamiana  αβνίμο ηφπμο 
(w.t.) 36 διένεξ ιεηά ηδ ιεηαθφηεοζδ. Ζ ιυθοκζδ απυ αθεονχδεζξ είκαζ ζαθχξ μναηή απμηθεζζηζηά ζηα θοηά αβνίμο ηφπμο.  

N. benthamiana wild type 

(w.t.) 
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Δζηυκα 26. A, B, D, E, F, G: Φοηά N. benthamiana 35S::hopX1 (T1) 48 διένεξ ιεηά ηδ ιεηαθφηεοζδ. C: Φοηά N. benthamiana αβνίμο ηφπμο (w.t.) 
36 διένεξ ιεηά ηδ ιεηαθφηεοζδ. Ζ ιυθοκζδ απυ αθεονχδεζξ είκαζ ζαθχξ μναηή απμηθεζζηζηά ζηα θοηά αβνίμο ηφπμο.   
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Δζηυκα 27. Φοηά  N. benthamiana 35S::hopX1 (T1) ηαζ  N. benthamiana αβνίμο ηφπμο (w.t.) ημπμεεηδιέκα ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ βζα 5 διένεξ. 
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Δζηυκα 28. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ θςημβναθίεξ θφθθςκ N. benthamiana wild type (w.t) ηαζ 
35S::hopX1 (T1) πμο θακενχκμοκ ηζξ δζαθμνέξ ζηα επίπεδα ιυθοκζδξ απυ αθεονχδεζξ  54 διένεξ 
ιεηά ηδ ιεηαθφηεοζή ημοξ. 
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(T1) 

35S::hopX1 N. benthamiana 

(T1) 

W.T. N. benthamiana 

W.T. N. benthamiana 



- 106 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δζηυκα 29. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ ζηενεμζημπζηέξ θςημβναθίεξ θφθθςκ N. benthamiana (w.t) αβνίμο 
ηφπμο.  
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Δζηυκα 30. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ ζηενεμζημπζηέξ θςημβναθίεξ θφθθςκ N. benthamiana 35S::hopX1 
(T1).  
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