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Περίληψη 
 

Η RNA σίγηση (RNA silencing ή RNA interference, RNAi) είναι η στοχευμένη καταστολή της 

γονιδιακής έκφρασης μέσω της συμμετοχής του RNA. Τα φυτά χρησιμοποιούν την RNA σίγηση 

για τρεις κυρίως σκοπούς: 1) τη δημιουργία και διατήρηση της ετεροχρωματίνης, 2) τη ρύθμιση 

ενδογενών λειτουργιών και 3) την άμυνα ενάντια σε ιογενείς και βακτηριακές μολύνσεις. Η αντι-

ιική RNA σίγηση ενεργοποιείται από δίκλωνα RNA μόρια (dsRNAs) τα οποία μπορεί να 

προκύψουν κατά την αντιγραφή των ιών ή από το σχηματισμό δίκλωνων δομών στο ιικό 

γονιδίωμα. Από τα dsRNAs στη συνέχεια προκύπτουν μικρά παρεμβαλλόμενα μόρια RNA (siRNAs) 

που αποτελούν τους οδηγούς για την μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS) του RNA του 

ιού.  Οι ιοί κωδικοποιούν για πρωτεΐνες που καταστέλλουν την RNA σίγηση, επιτρέποντας τη 

μόλυνση και την εξάπλωσή της. Οι ιικοί καταστολείς μπορούν να στοχεύουν είτε τα μόρια RNA ή 

τις πρωτεΐνες και τα σύμπλοκα που συμμετέχουν στο μονοπάτι της σίγησης. 

Ο ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών (Cucurbit yellow stunting 

disorder virus, CYSDV) και ο ιός της χλώρωσης της ντομάτας  (Tomato chlorosis virus, ToCV) 

κωδικοποιούν για πρωτεΐνες-καταστολείς της RNA σίγησης: τις p25 και p22, αντίστοιχα. Με τη 

χρήση της μεθόδου του αγροεμποτισμού σε φυτά Nicotiana benthamiana αγρίου τύπου (Wt) και 

της διαγονιδιακής σειράς 16C (σταθερή έκφραση της GFP) και ακολούθως ανάλυση κατά 

Northern, μελετήθηκε η επίδραση των καταστολέων στα επίπεδα των διαφόρων κλασμάτων RNA 

του φυτού. Επιπλέον, έγιναν δοκιμές ανοσοκατακρήμνισης ώστε να ανιχνευθεί πιθανή 

αλληλεπίδραση των καταστολέων με πρωτεΐνες που συμμετέχουν στον μηχανισμό της σίγησης. 

Τέλος, μελετήθηκε ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός των p25 και p22 με την βοήθεια GFP επιτόπου 

και έγιναν προσπάθειες κατασκευής διαγονιδιακών φυτών που να υπερεκφράζουν τους 

καταστολείς με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερες αναλύσεις. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες μελέτες και παρέχουν νέα δεδομένα όσον 

αφορά τον τρόπο δράσης των p25 και p22. Συγκεκριμένα, και οι δύο πρωτεΐνες καταστέλλουν το 

sense (S-) και hairpin (hp-) PTGS αλλά δεν επηρεάζουν την μετάδοση του σήματος της σίγησης. Η 

ToCV p22 φαίνεται να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον πυρήνα και να μειώνει σημαντικά τα 

επίπεδα των μικρών RNAs, με μεγαλύτερο αντίκτυπο στα siRNAs 24 νουκλεοτιδίων. Αυτό ίσως 

υποδεικνύει μια συσχέτιση του καταστολέα με την δράση της DCL3. Η CYSDV p25 εντοπίζεται στο 

κυτταρόπλασμα και έχει προταθεί ότι δρα μεταγενέστερα της παραγωγής siRNAs. Εκκρεμεί η 

ολοκλήρωση και των υπολοίπων δοκιμασιών και η μελέτη συνεχίζεται ώστε να διαλευκανθεί ο 

ρόλος αυτών των καταστολέων. 
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Abstract 
 

RNA silencing is the sequence-specific suppression of gene expression through the involvement 

of RNA. Plants use RNA silencing mostly for three purposes: 1) establishment and maintenance of 

heterochromatin state, 2) regulation of several endogenous functions and 3) antiviral defense. The 

trigger of antiviral RNA silencing is a double-stranded RNA that can occur during viral replication or 

in dsRNA structures into the viral genome. The dsRNAs are then processed into short interfering 

RNAs (siRNAs) and lead the post-transcriptional gene silencing (PTGS) of the viral RNA. Viruses 

encode for proteins that suppress RNA silencing, enabling the infection and its spread. Viral 

suppressors can target either the RNA molecules or the proteins and the complexes participating 

in the silencing pathway. 

Cucurbit yellow stunting disorder virus and Tomato chlorosis virus both encode for RNA 

silencing suppressors: p25 and p22 respectively. Through agroinfiltration assays in Wt and 16C 

(stable expression of GFP) Nicotiana benthamiana plants and subsequent Northern blot analysis, 

the effect of the suppressors on the RNA levels could be studied. Moreover, pull down assays were 

performed in order to detect any protein-protein interaction between the suppressors and 

silencing components. Finally, subcellular localization of p25 and p22 was studied using GFP tag 

and transgenic plants overexpressing the suppressors were generated to be used for future 

analyses. 

The results confirm preliminary studies and provide new insights on the way p25 and p22 might 

function. Specifically, both proteins suppress sense and hairpin PTGS and do not interfere with the 

movement of the silencing signal. ToCV p22 seems to locate mainly in the nucleus and decrease 

significantly the levels of all siRNAs, having a stronger effect on the 24-nt siRNAs. This may indicate 

a correlation with the function of DCL3. CYSDV p25 is found in the cytoplasm and is proposed to 

act downstream of siRNA generation. There is still more to be done in this project and the studies 

continue to discover the function of these suppressors. 
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Εισαγωγή 
 

1.1. RNA σίγηση 

Η RNA σίγηση (RNA silencing ή RNA interference, RNAi) είναι η στοχευμένη καταστολή της 

γονιδιακής έκφρασης μέσω της συμμετοχής του RNA. Το φαινόμενο αυτό απαντάται στα 

περισσότερα ευκαρυωτικά κύτταρα σε όλα τα βασίλεια, από μύκητες έως θηλαστικά, καθώς και 

στα φυτά, όπου έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Τα φυτά (και άλλοι οργανισμοί) χρησιμοποιούν 

την σίγηση για τρεις κυρίως σκοπούς: 1) τη δημιουργία και διατήρηση της ετεροχρωματίνης, 2) τη 

ρύθμιση της ανάπτυξης, της αντίδρασης στο στρες και άλλων ενδογενών ρυθμιστικών 

λειτουργιών και 3) την άμυνα ενάντια σε ιογενείς και βακτηριακές μολύνσεις. Ο μηχανισμός 

ενεργοποιείται από δίκλωνο RNA (dsRNA) και προκαλεί στοχευμένη καταστολή της έκφρασης των 

γονιδίων που περιέχουν αλληλουχίες ταυτόσημες ή με μεγάλη ομολογία με το αρχικό dsRNA. Στα 

φυτά, η RNA σίγηση δρα τόσο σε επίπεδο RNA όσο και DNA. Σε επίπεδο RNA περιλαμβάνονται η 

κοπή του mRNA και η μεταφραστική καταστολή, ενώ σε επίπεδο DNA περιλαμβάνεται η 

μεθυλίωση DNA ή/και ιστονών και εν συνεχεία η μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (TGS), μέσω του 

σχηματισμού και συντήρησης της ετεροχρωματίνης (Hamilton & Baulcombe 1999; Hamilton et al. 

2002). 

 

 

1.1.1. Βασικές εμπλεκόμενες πρωτεΐνες  

Η RNA σίγηση ενεργοποιείται από δίκλωνα μορία RNA. Το ένζυμο Dicer, το οποίο ανήκει στην 

οικογένεια των RNAσών III, κόβει το δίκλωνο RNA σε τμήματα μήκους 21-24 νουκλεοτιδίων, τα 

αποκαλούμενα μικρά παρεμβαλλόμενα RNAs (small interfering RNAs, siRNAs) (Bernstein et al. 

2001). Η μία από τις δύο αλυσίδες των siRNAs ενσωματώνεται σε ένα σύμπλεγμα μορίων που 

συνιστούν τη νουκλεάση RISC (RNA-induced silencing complex). Η έλικα του δίκλωνου RNA που 

ενσωματώνεται στο RISC υβριδίζεται με το συμπληρωματικό RNA-στόχο ενεργοποιώντας τη 

νουκλεάση μέσα στο σύμπλοκο RISC η οποία κατακερματίζει τον στόχο. Το RISC έχει τη 

δυνατότητα να ανακυκλωθεί και να αποικοδομήσει πολλά mRNA-στόχους. Συνεπώς, από μια 

αλληλουχία που έχει εισαχθεί σε ένα κύτταρο σε περιορισμένη ποσότητα, καθίσταται δυνατή η 

σίγηση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού μορίων mRNA (Hutvágner & Zamore 2002). 

 
Εικόνα 1: Ο βασικός μηχανισμός των dsRNA-διαμεσολαβούμενων μονοπατιών γονιδιακής σίγησης. Οι RdRPs είναι 

συντηρημένες σε ζυμομύκητες, φυτά και στον Caenorhabditis elegans, αλλά φαίνεται να απουσιάζουν 
στη Drosophila melanogaster και τα θηλαστικά (Bühler & Moazed 2007). 
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 Argonaute (AGO) πρωτεΐνες  

Η πρώτη οικογένεια πρωτεϊνών που συνδέθηκε με το φαινόμενο της RNA σίγησης είναι οι 

πρωτεΐνες Argonaute (AGO). Οι AGOs προσδένουν μικρά δίκλωνα RNA μόρια τα οποία 

καθοδηγούν το σύμπλοκο RISC στην αλληλουχία-στόχο. Έχουν πάντα μία επικράτεια PAZ (Piwi, 

Argonaute and Zwille, από τα ονόματα των δομικών περιοχών που χαρακτηρίστηκαν αρχικά) η 

οποία αλληλεπιδρά με τα ελεύθερα άκρα (overhangs) των μικρών δίκλωνων RNA μορίων. Η 

επικράτεια PAZ επιτρέπει επιπλέον στις AGO να αλληλεπιδρούν και να σχηματίζουν ετεροδιμερή 

με άλλες πρωτεΐνες. Η δεύτερη πολύ σημαντική επικράτεια των AGO πρωτεϊνών είναι η PIWI 

επικράτεια που προσδίδει ενεργότητα ενδονουκλεάσης στην πρωτεΐνη (Song et al. 2004). Στα 

φυτά υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον αριθμό των διαφορετικών μελών της οικογένειας των AGO, 

με την AGO1 να υπάρχει πάντα, ακόμη και σε περισσότερα αντίγραφα. Ενδεικτικά, η Arabidopsis 

thaliana έχει 10 AGOs, το ρύζι (Oryza sativa) και το καλαμπόκι (Zea mays) 18 AGOs (Mallory & 

Vaucheret 2010), ενώ στην Nicotiana benthamiana έχουν βρεθεί επτά AGO πρωτεΐνες (Nakasugi 

et al. 2013) και κάθε μία σχετίζεται με συγκεκριμένη λειτουργία. 

 

 RdR πολυμεράσες  

Μια άλλη πολύ σημαντική οικογένεια πρωτεϊνών είναι οι RNA-εξαρτώμενες-RNA πολυμεράσες 

(RNA-dependent-RNA-polymerases, RdRPs). Οι RdRPs είναι ένζυμα που καταλύουν την σύνθεση 

RNA από RNA μήτρα. Τέτοια ένζυμα διαθέτουν και χρησιμοποιούν οι RNA ιοί για την αντιγραφή 

τους, παρακάμπτοντας το στάδιο της μετατροπής του RNA σε DNA από την αντίστροφη 

μεταγραφάση (Buck 1996). Πλέον είναι γνωστό ότι και οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί διαθέτουν 

RdRPs οι οποίες αντιγράφουν και πολλαπλασιάζουν τα μικρά RNA ενισχύοντας το σήμα της 

σίγησης (Iyer et al. 2003). Αν και επιτελούν ουσιαστικά την ίδια λειτουργία (σύνθεση RNA από 

μήτρα RNA), οι κυτταρικές και οι ιικές RdRPs έχουν ανομοιότητα και στην αλληλουχία και στην 

δομή τους. Στα φυτά, οι κυτταρικές RdRPs έχουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή μικρών RNA 

μορίων κατά τη μόλυνση από ιούς (Diaz-Pendon et al. 2007). Οι RDR1, RDR2 και RDR6 είναι οι 

τρεις λειτουργικές πολυμεράσες στην Arabidopsis thaliana και στην Nicotiana benthamiana 

(Nakasugi et al. 2013). 

 

 DICER πρωτεΐνες  

Η μετατροπή των δίκλωνων RNA μορίων σε μικρά δίκλωνα RNA μόρια, μήκους 21-24 

νουκλεοτιδίων, καταλύεται από ένζυμα με ενεργότητα Rnάσης-ΙΙΙ (Rnase-III) που ονομάζονται 

DICERs. Έχουν χαρακτηριστεί αλληλουχίες από DICERs διαφόρων οργανισμών και όλες 

εμφανίζουν ορισμένες κοινές δομές. Συγκεκριμένα όλες οι DICER διαθέτουν 1) επικράτεια 

πρόσδεσης του δίκλωνου RNA (dsRNA binding domain), 2) επικράτεια RNA ελικάσης (RNA 

helicase), 3) επικράτεια RNάσης-ΙΙΙ και 4) επικράτεια PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) (Bernstein et al. 

2001). Είναι γνωστό ότι η Drosophila και η Neurospora έχουν δυο Dicer πρωτεΐνες ενώ o 

άνθρωπος, το ποντίκι και ο C. elegans έχουν μόνο μία Dicer. Στα φυτά απαντάται μια οικογένεια 

ομόλογων πρωτεϊνών που ονομάστηκαν DICER-LIKE πρωτεΐνες (DCL). Ανάλογα με το φυτό μπορεί 

να υπάρχουν τέσσερις (Arabidopsis thaliana, Nicotiana benthamiana), πέντε (Oryza sativa, Zea 

mays) ή περισσότερες (επτά, Solanum lycopersicum) DCL πρωτεΐνες (Liu et al. 2009; Nakasugi et 

al. 2013). 
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Εικόνα 2: Οι επικράτειες των βασικών πρωτεϊνών του μηχανισμού της RNA σίγησης. Απεικονίζονται οι επικράτειες 

των AGO, DCL, RDR και DRB πρωτεϊνών και γίνεται σύγκριση μεταξύ των οργανισμών Arabidopsis 
thaliana (At), Nicotiana benthamiana (Nb) και Solanum lycopersicum (Sl) (Nakasugi et al. 2013). 
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1.1.2. Βασικά μονοπάτια γονιδιακής σίγησης  

i. TGS μονοπάτι 

Η μεταγραφική γονιδιακή σίγηση συμβαίνει στον πυρήνα με σκοπό την επαγωγή και τη 

διατήρηση της ετεροχρωματινικής κατάστασης ορισμένων περιοχών DNA. Περιοχές 

ετεροχρωματίνης ή επαναλαμβανόμενου DNA παράγουν μετάγραφα μέσω της RNA 

πολυμεράσης IV (Pol IV), τα οποία αναγνωρίζονται ως μη φυσιολογικά. Αυτά τα μετάγραφα 

μετατρέπονται από την RDR2 σε dsRNAs τα οποία, εντός του πυρήνα, κόβονται από την DCL3 σε 

RNA δίκλωνα μήκους 24 νουκλεοτιδίων με δύο προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3' άκρο. Μετά την 

μεθυλίωση της υδροξυλομάδας 2'-ΟΗ από την πρωτεΐνη HEN1, ο συμπληρωματικός κλώνος 

απορρίπτεται ενώ ο οδηγός κλώνος συνδέεται με την AGO4 ή μερικές φορές με την AGO6 ή την 

AGO9, ανάλογα με την θέση και τον ιστό. Σχηματίζεται τότε ένα σύμπλοκο που οδηγεί σε 

μεταγραφική σίγηση επαγόμενη από RNA (RNA-induced transcriptional silencing, RITS) το οποίο 

εμπλέκεται στη συντήρηση της μεθυλίωσης των ιστονών και των κυτοσινών του DNA (Matzke et 

al. 2009). 

 

ii. PTGS μονοπάτια 

Η μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο γονιδίων που 

εμπλέκονται σε λειτουργίες, όπως η ανάπτυξη και η απόκριση στο στρες. Τρία είναι τα βασικά 

μονοπάτια σίγησης: το miRNA μονοπάτι, το ta-siRNA μονοπάτι και το nat-siRNA μονοπάτι 

(Vazquez et al. 2010; Hohn & Vazquez 2011; Eamens et al. 2008). 

 

 Το miRNA μονοπάτι 

Τα miRNA είναι ενδογενείς τελεστές που δρουν “in-trans” σε άλλα ενδογενή μετάγραφα 

ρυθμίζοντας την έκφρασή τους. Τα γονίδια που κωδικοποιούν miRNA (MIR γονίδια), παρότι 

εντοπίζονται σε μη κωδικές περιοχές του γονιδιώματος, μεταγράφονται από την RNA 

πολυμεράση ΙΙ (Pol II). Τα πρωτογενή μετάγραφα (primary miRNA, pri-miRNA) εμφανίζουν 

συμπληρωματικότητα σε κάποια σημεία τους με αποτέλεσμα τον σχηματισμό δίκλωνων δομών, 

που ονομάζονται φουρκέτες, οι οποίες απομακρύνονται από την DCL1. Έπειτα από επεξεργασία 

από τα ένζυμα DCL1, HYL1 και HEN1 προκύπτει το pre-miRNA, το οποίο εξάγεται στο 

κυτταρόπλασμα, πιθανότατα από την πρωτεΐνη HASTY. Τα miRNA ωριμάζουν στο κυτταρόπλασμα 

και παραλαμβάνονται από τα σύμπλοκα AGO1-RISC που τα καθοδηγούν στα μόρια-στόχους. Η 

αλυσίδα-οδηγός καθορίζεται από την σταθερότητα των 5’ άκρων τους. Ο κλώνος με το λιγότερο 

σταθερό 5’ άκρο επιλέγεται ως οδηγός για την αναγνώριση των μορίων-στόχων. Η αναγνώριση 

αυτή βασίζεται στους κανόνες συμπληρωματικότητας (χωρίς όμως να απαιτείται πλήρης 

συμπληρωματικότητα) και οδηγεί είτε σε αποδόμηση του mRNA με ενδονουκλεολυτική πέψη 

(Souret et al. 2004) ή σε παρεμπόδιση της μετάφρασης με μηχανική παρεμπόδιση της κίνησης 

του ριβοσώματος κατά μήκος του mRNA. Ανάμεσα στα γονίδια των οποίων η ρύθμιση 

πραγματοποιείται από το μονοπάτι των miRNA είναι και αυτά που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες 

AGO1 και DCL1, όπου ουσιαστικά πρόκειται για μονοπάτι αυτορύθμισης μέσω των μικρών RNA 

(feedback regulation) (Xie et al. 2003; Vaucheret et al. 2004). 
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 Το ta-siRNA μονοπάτι 

Τα TAS RNAs μεταγράφονται από συγκεκριμένα γονίδια, τα TAS γονίδια. Αρχικά τα TAS RNAs 

φέρουν 5’ καλύπτρα και πολυαδενυλιωμένη ουρά αλλά είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την 

DCL4 ώστε να δημιουργηθούν δευτερογενή siRNAs –που ονομάζονται ta-siRNAs– μέσω πέψης 

που καθοδηγείται από συγκεκριμένα miRNAs (Allen et al. 2005) και την μεσολάβηση των 

DCL1/HYL1. Ωστόσο, αντί να σιγηθούν, αυτά τα μη κωδικά RNA μετάγραφα χρησιμοποιούνται ως 

μήτρα για τη σύνθεση δίκλωνου RNA από την RDR6 με τη βοήθεια της πρωτεΐνης SGS3 

(SUPPRESSOR OF GENE SILENCING 3). Το dsRNA στη συνέχεια κόβεται ξανά από την DCL4 σε ta-

siRNAs 21-νουκλεοτιδίων ξεκινώντας από την περιοχή που είναι συμπληρωματική του miRNA. Τα 

αρχικά ta-siRNAs επομένως ρυθμίζουν την παραγωγή δευτερογενών μικρών RNA, τα οποία με την 

σειρά τους ρυθμίζουν διάφορα γονίδια-στόχους, συνήθως μέλη της ίδιας οικογένειας. 

 

 Το nat-siRNA μονοπάτι 

Τα nat-siRNAs παράγονται από επικαλυπτόμενες δίκλωνες περιοχές RNA οι οποίες 

σχηματίζονται από φυσικά αντικωδικά αντίγραφα (natural anti-sense transcripts, ΝΑΤ). 

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: cis-nat-siRNA, τα οποία προκύπτουν από μετάγραφα που 

προέρχονται από τον ίδιο γονιδιακό τόπο, και trans-nat-siRNA που προκύπτουν από μετάγραφα 

που προέρχονται από μακρινούς γονιδιακούς τόπους. Τα cis-nat-siRNAs σχηματίζονται κάτω από 

συγκεκριμένες αναπτυξιακές συνθήκες ή συνθήκες στρες (Borsani et al. 2005). Συνήθως το ένα 

γονίδιο του ζεύγους ΝΑΤ εκφράζεται πάντα ενώ το δεύτερο επάγεται. Το δίκλωνο μόριο RNA που 

σχηματίζεται από αυτές τις συμπληρωματικές αλληλουχίες αποτελεί υπόστρωμα για επεξεργασία 

από την DCL2 και δημιουργία ενός nat-siRNA 24 νουκλεοτιδίων. Αυτό το nat-siRNA στοχεύει στη 

συνέχεια ένα από τα δύο μετάγραφα του cis-antisense ζεύγους γονιδίων για κοπή, και το μόριο 

RNA που προκύπτει μετατρέπεται σε δίκλωνο από τις RDR6 και SGS3. Στη συνέχεια, το 

νεοσυντιθέμενο μόριο dsRNA μετατρέπεται σε nat-siRNAs 21 νουκλεοτιδίων μέσω της δράσης της 

DCL1. Τα 21-nt nat-siRNAs, όπως και τα ta-siRNAs, χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους ως οδηγοί 

για την στοχευμένη σίγηση ομόλογων mRNAs. 
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Εικόνα 3: Τα παράλληλα μονοπάτια της RNA σίγησης στο δικοτυλήδονο φυτό-μοντέλο Arabidopsis thaliana. Στο 

σχήμα σημειώνονται τα στάδια κάθε μονοπατιού και οι κυριότερες πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε 
αυτά (Eamens et al. 2008). 

 

 

1.2. Η RNA σίγηση στην άμυνα κατά των ιών 

Στα φυτά, η RNA σίγηση έχει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας του 

γονιδιώματος και στην διαμόρφωση του φυτού κατά την ανάπτυξη. Εκτός αυτού όμως, αποτελεί 

και το κύριο όπλο της άμυνας κατά των ιών χρησιμοποιώντας το μονοπάτι της μετα-

μεταγραφικής γονιδιακής σίγησης (PTGS) για τους RNA ιούς και της μεθυλίωσης για τους DNA 

ιούς. Διακρίνονται τέσσερα στάδια στον μηχανισμό: (1) η ανίχνευση των dsRNAs, (2) η παραγωγή 

και ενίσχυση των μικρών παρεμβαλλόμενων RNAs (siRNAs), (3) η σίγηση του ιικού γονιδίου-

στόχου, και τελικά, (4) η μεταφορά του σήματος μεταξύ κοντινών φυτικών κυττάρων και εντός 

του ξενιστή μέσω του αγγειακού συστήματος (Chitwood & Timmermans 2010; Kalantidis et al. 

2008). 

Η αντι-ιική RNA σίγηση ενεργοποιείται από dsRNA μόρια. Αυτά μπορεί να προκύψουν κατά 

την αντιγραφή των ιών ή από το σχηματισμό δίκλωνων δομών στο ιικό γονιδίωμα (Szittya et al. 

2010). Τα δίκλωνα μόρια RNA που προέρχονται από ιούς είναι αντικείμενο επεξεργασίας κυρίως 

από την DCL4 ή εναλλακτικά την DCL2, με σκοπό την παραγωγή 21- ή 22- νουκλεοτιδίων μικρών 

RNA (virus-derived small RNAs, vsRNAs), αντίστοιχα (Deleris et al. 2006). Η βέλτιστη παραγωγή 

vsRNA απαιτεί πρωτεΐνες που προσδένουν δίκλωνα μόρια RNA (dsRNA-binding proteins, DRBs) 

όπως η DRB4, η οποία διευκολύνει την DCL4 στη σύνθεση vsRNAs από RNA ή DNA ιούς. Τα 

vsRNAs στη συνέχεια δεσμεύονται κυρίως από τις AGO1 και AGO2 και συμμετέχουν στα αντι-ιικά 

RISC σύμπλοκα που κατευθύνουν την μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS) του ιικού RNA 

(Harvey et al. 2011; Jaubert et al. 2011; Scholthof et al. 2011). 
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Σε φυτά μολυσμένα από DNA ιό (gemini- ή και pararetroviruses) παρατηρείται συσσώρευση 

vsRNAs 24 νουκλεοτιδίων, τα οποία παράγονται μέσω της DCL3. Αυτά τα 24-nt vsRNAs 

κατευθύνουν την μεθυλίωση κυτοσινών και την συμπύκνωση της χρωματίνης των ιών με σκοπό 

να μειώσουν την ιική μεταγραφή, πιθανότατα μέσω της AGO4. Η αντιστρόφως ανάλογη 

συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου μεθυλίωσης του ιικού DNA και της έντασης των συμπτωμάτων 

της μόλυνσης υποδηλώνει ότι η άμυνα των φυτών κατά των DNA ιών στηρίζεται και στην RdDM 

οδό (RNA-dependent DNA methylation, RNA-εξαρτώμενη μεθυλίωση του DNA). 

Για να αντιμετωπιστεί ο υψηλός ρυθμός αναπαραγωγής και κίνησης του ιού απαιτείται 

ενίσχυση του σήματος της σίγησης. Αυτό συμβαίνει μέσω της παραγωγής των λεγόμενων 

δευτερογενών vsRNAs, σε αντίθεση με τα πρωτογενή vsRNAs που παράγονται απευθείας από τα 

δομικά χαρακτηριστικά ή τα δίκλωνα μόρια κατά την αντιγραφή του ιικού RNA. Τα δευτερογενή 

μικρά RNA παράγονται μέσω της δραστηριότητας των RNA-εξαρτώμενων RNA πολυμερασών 

(RDRs), οι οποίες μετατρέπουν μονόκλωνο «μη κανονικό» (“aberrant”) RNA (ssRNA) σε dsRNA 

που θα αποτελέσει εκ νέου υπόστρωμα για επεξεργασία από τις DCLs (Voinnet 2008). Στην 

Arabidopsis, οι RDR1, RDR6, και, σε μικρότερο βαθμό, η RDR2 εμπλέκονται σε αυτό το στάδιο 

παραγωγής των δευτερογενών vsRNAs, τα οποία συνήθως αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο 

όγκο των αντι-ιικών μικρών RNA που παράγονται.  

Η αντι-ιική RNA σίγηση μπορεί να μεταδοθεί από το σημείο έναρξης στους περιβάλλοντες 

ιστούς, τόσο από κύτταρο σε κύτταρο όσο και σε μεγάλες αποστάσεις μέσω του αγγειακού 

συστήματος (φλοίωμα). Για την συστημική σίγηση απαιτούνται οι DCL4 και RDR6, 

υποδεικνύοντας συμμετοχή των siRNAs 21-νουκλεοτιδίων στη διαδικασία μεταφοράς του 

σήματος και της RDR6 στην ενίσχυση αυτού (Dunoyer et al. 2005; Voinnet 2005). Αυτό το στάδιο 

της RNA σίγησης στην άμυνα κατά των ιών θυμίζει τη συστημική εξάπλωση των ιών. Η μεταφορά 

των vsRNAs προηγείται του μετώπου της μόλυνσης και εκκινεί την αντι-ιική σίγηση σε κύτταρα τα 

οποία δεν έχουν ακόμη μολυνθεί. Κατά συνέπεια, η αντιγραφή ή/και η μετακίνηση του 

παθογόνου στα κύτταρα αυτά καθυστερεί ή εμποδίζεται πλήρως (Voinnet et al. 2000). 

Οι φυτικοί RNA ιοί αντιγράφονται σε εγκολπώσεις ή έγκλειστα στο εξωτερικό μέρος των 

διαφόρων κυτταρικών μεμβρανών (μιτοχονδριακών, πλαστιδιακών, του ενδοπλασματικού 

δικτύου ή και στο εξωτερικό μέρος της μεμβράνης του πυρήνα) ώστε να προστατεύεται το 

γονιδίωμά τους από τον μηχανισμό της σίγησης (Laliberté & Sanfaçon 2010). Επομένως, η άμεση 

στόχευση των ιικών γονιδιωμάτων κατά την αντιγραφή τους συνεπάγεται την ύπαρξη ενεργών 

μηχανισμών μεταφοράς των AGOs σε αυτές τις μεμβρανικές δομές. Παρά το γεγονός ότι δεν 

έχουν ταυτοποιηθεί τέτοιοι μηχανισμοί, η AGO1 εντοπίζεται κάποιες φορές σε μεμβράνες του 

φυτικού κυττάρου. Εναλλακτικά, οι αντι-ιικές AGOs μπορεί να στοχεύουν τα mRNA των ιών κατά 

την μετάφρασή τους, εμποδίζοντας έτσι την σύνθεση των πρωτεϊνών που απαιτούνται για τον 

πολλαπλασιασμό του γονιδιώματος των ιών και τον σχηματισμό του καψιδίου (Pantaleo et al. 

2007). Ο πυρηνικός εντοπισμός των τεσσάρων DCL πρωτεϊνών της A. thaliana, 

συμπεριλαμβανομένων των DCL2 και DCL4 που έχουν αντι-ιική δράση, έρχεται επίσης σε 

αντίθεση με τον αποκλειστικά κυτταροπλασματικό εντοπισμό των RNA ιών. Αυτή η διαφορά θα 

μπορούσε να εξηγηθεί αν κάποιο ιικό dsRNA μεταφέρεται στον πυρήνα για επεξεργασία ή, 

εναλλακτικά, αν οι αντι-ιικές DCLs μεταφέρονται εκ νέου στο κυτταρόπλασμα κατά τη διάρκεια 

της μόλυνσης, όπως έχει δειχθεί για την πυρηνική πρωτεΐνη DRB4, η οποία συσσωρεύεται στο 
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κυτταρόπλασμα κατά τη μόλυνση με τον ιό του κίτρινου μωσαϊκού του γογγυλιού (Turnip yellow 

mosaic virus, TYMV, γένος Tymovirus, οικογένεια Tymoviridae) (Jakubiec et al. 2012). 

 

 
Εικόνα 4: Προτεινόμενο μοντέλο για τον μηχανισμό της RNA σίγησης στην άμυνα ενάντια στους ιούς. 

Σημειώνονται οι πιθανοί τρόποι δράσης των DCL και AGO πρωτεϊνών. a-c: Τρόποι δράσης 
των DCL. Η επεξεργασία από τις DCL μπορεί να γίνει απευθείας σε ιικό δίκλωνο RNA κατά την 
αντιγραφή (a), σε δίκλωνα που προκύπτουν από την δράση της RDR πολυμεράσης στο 
κυτταρόπλασμα (b) ή σε ιικό RNA που εισέρχεται στον πυρήνα (c). d-f: Τρόποι δράσης των 
AGO. Η στόχευση των ιικών RNA από την AGO2 μπορεί να συμβεί στο σημείο αντιγραφής 
(μεμβρανικές δομές, πχ. εξωτερική μεμβράνη μιτοχονδρίου), αλλά παραμένει άγνωστο αν 
και η AGO1 μπορεί να κόψει το ιικο RNA (d). Στόχο αποτελούν επίσης τα ιικά μετάγραφα στο 
κυτταρόπλασμα (e) ενώ η AGO1 μπορεί να επάγει την μεταφραστική καταστολή των 
μεταγράφων στο ενδοπλασματικό δίκτυο (f). Επιπλέον, τα μικρά RNAs μπορούν να 
μεταφέρονται από κύτταρο σε κύτταρο μέσω των πλασμοδεσμάτων ώστε να ανοσοποιήσουν 
μη μολυσμένα κύτταρα (Pumplin & Voinnet 2013). 

 

 

1.3. Καταστολείς της RNA σίγησης 

Η ανακάλυψη των ιικών καταστολέων της RNA σίγησης (viral suppressors of RNA silencing, 

VSRs) ενίσχυσε την υπόθεση για συμμετοχή της RNA σίγησης στην άμυνα των φυτών ενάντια 

στους ιούς. Παράλληλα αποκάλυψε την στρατηγική των παθογόνων να διαφύγουν της άμυνας 

των φυτών μέσω δραστικής καταστολής των μηχανισμών που έχει αναπτύξει ο ξενιστής, 

υποδεικνύοντας την συνεξέλιξή για λόγους επιβίωσης (Voinnet 1999). Περισσότεροι από 50 

ξεχωριστοί καταστολείς έχουν χαρακτηριστεί από όλα σχεδόν τα γένη των φυτικών ιών, 
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υπογραμμίζοντας την αναγκαία έκφρασή τους για επιτυχή μόλυνση (Ding & Voinnet 2007). Οι 

ιικοί καταστολείς μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: αυτούς που η δράση τους είναι 

αποκλειστικά η αναστολή της σίγησης (και σχετικές λειτουργίες), και αυτούς που είναι 

πολυλειτουργικοί, παραδείγματος χάριν μια καψιδιακή πρωτεΐνη, μια ρεπλικάση, ή ένας 

παράγοντας μετακίνησης του ιού  μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και τον ρόλο του καταστολέα της 

σίγησης. Οι περισσότεροι ιοί των φυτών κωδικοποιούν τουλάχιστον έναν καταστολέα, αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις κωδικοποιούν και περισσότερους, όπως για παράδειγμα ορισμένοι ιοί των 

γενών Carmovirus (οικογένεια Tombusviridae), Closterovirus και Crinivirus (οικογένεια 

Closteroviridae) και Begomovirus (οικογένεια Geminiviridae). 

Αρκετοί ιικοί καταστολείς της RNA σίγησης θεωρείται ότι έχουν σχετικά πρόσφατη εξελικτική 

προέλευση, σε σχέση με τα υπόλοιπα γονιδιακά προϊόντα ενός ιού, ενώ συχνά κωδικοποιούνται 

από ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης εντός άλλων παλαιότερων γονιδίων. Είναι εκπληκτικά 

ποικιλόμορφοι χωρίς σημαντική ομολογία στις αλληλουχίες τους και είναι τοποθετημένοι σε 

διάφορες θέσεις στο ιικό γονιδίωμα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλοί από τους καταστολείς 

που έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα είναι πολυλειτουργικοί: εκτός του ότι καταστέλλουν την 

σίγηση επιτελούν επίσης σημαντικό ρόλο λειτουργώντας ως καψιδιακές πρωτεΐνες, ρεπλικάσες, 

πρωτεΐνες κίνησης, βοηθοί (helper-component) για τη μετάδοση του ιού, πρωτεάσες ή 

μεταγραφικοί ρυθμιστές. Σχεδόν όλα τα στάδια του μονοπατιού της RNA σίγησης έχουν βρεθεί να 

στοχεύονται από VSRs, είτε δρώντας σε μόρια RNA που σχετίζονται με την σίγηση ή μέσω 

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (Csorba et al. 2009). 

Οι τρόποι δράσης τους συνήθως ταξινομούνται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: (i) πρόσδεση σε 

μεγάλα δίκλωνα RNA (long dsRNA) με αποτέλεσμα την αναστολή της επεξεργασίας από τις DCLs, 

(ii) πρόσδεση και παγίδευση δίκλωνων μικρών RNA (sRNA duplexes) αποτρέποντας την 

συναρμολόγηση του RISC συμπλόκου και (iii) άμεση στόχευση των πρωτεϊνών που συμμετέχουν 

στα διάφορα στάδια της σίγησης οδηγώντας σε αναστολή ή αποσταθεροποίησή τους (Incarbone 

& Dunoyer 2013). Ωστόσο, η ταξινόμηση απαιτεί ολοκληρωμένη μελέτη καθώς, όπως 

αναφέρθηκε, οι VSRs είναι συχνά πολυλειτουργικές πρωτεΐνες που εκτελούν, εκτός από την 

δράση τους ως καταστολείς της σίγησης, και άλλους σημαντικούς ρόλους στον κύκλο ζωής του 

ιού, που μπορεί να απαιτούν για παράδειγμα πρόσδεση στα ιικά νουκλεϊκά οξέα (όπως 

αντιγραφή, ενθυλάκωση, ή κίνηση). Κατά συνέπεια, παραμένει συχνά ανοιχτό το ερώτημα αν η 

σύνδεση που παρατηρείται in vitro είναι πραγματικό χαρακτηριστικό της καταστολής της σίγησης 

ή απλά αντανακλά αυτές τις πρόσθετες λειτουργίες των VSR πρωτεϊνών. 

 

 

1.3.1. Πρόσδεση σε μεγάλα δίκλωνα RNA: αναστολή της επεξεργασίας από τις DCLs 

Τα μεγάλα dsRNAs που σχηματίζονται τόσο τοπικά από αναδίπλωση μονόκλωνων τμημάτων, 

όσο και κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του ιού ή παράγονται de novo από την RDR του ξενιστή,  

ενεργοποιούν τον μηχανισμό του PTGS. Ως εκ τούτου, η προστασία των dsRNA θα μπορούσε να 

είναι ένα από τα αρχικά στάδια όπου λειτουργούν οι καταστολείς για την προστασία των ιικών 

RNA από την DCL-εξαρτώμενη αποδόμησή τους. Ο NSs καταστολέας του ιού του κηλιδωτού 

μαρασμού της ντομάτας (Tomato spotted wilt virus, TSWV, γένος Tospovirus, οικογένεια 

Bunyaviridae) είναι ένα παράδειγμα VSR που δρα με αυτόν τον μηχανισμό. Η πρωτεΐνη μπορεί να 

δεσμεύσει αποτελεσματικά μεγάλα και μικρά dsRNAs (Schnettler et al. 2010), υποδεικνύοντας ότι 
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θα μπορούσε να δρα πριν ή και μετά την DCL. Αντίθετα, ένα άλλο μέλος του ίδιου γένους 

(Tospovirus), ο Tomato yellow ring virus*, εκφράζει τον καταστολέα NS ο οποίος όμως δεσμεύει 

μόνο μικρά dsRNAs (Geerts-Dimitriadou et al. 2012). Η πρωτεΐνη CP του ιού του κατσαρώματος 

του γογγυλιού (Turnip crinkle virus, TCV, γένος Carmovirus, οικογένεια Tombusviridae) και η p14 

του λανθάνοντος ιού του φυτού πόθου (Pothos latent virus, PoLV, γένος Aureusvirus, οικογένεια 

Tombusviridae) έχουν επίσης συγγένεια πρόσδεσης με μεγάλα dsRNA (Mérai et al. 2006). 

Φαίνεται λοιπόν να είναι αρκετά διαδεδομένος αυτός ο μηχανισμός για την καταστολή της RNA 

σίγησης καθώς πρωτεΐνες ιών από διαφορετικές οικογένειες και χωρίς ομολογία μεταξύ τους 

δρουν με τον ίδιο τρόπο. 

 
* Οι ιοί που σημειώνονται με αστερίσκο δεν έχουν μεταφραστεί επίσημα στα ελληνικά οπότε αναφέρεται το όνομα 

του είδους μόνο στα αγγλικά. 

 

 

1.3.2. Απομόνωση των ιικά προερχόμενων μικρών RNA από τον μηχανισμό μετα-μεταγραφικής 

γονιδιακής σίγησης  

 Δέσμευση siRNAs 

Αρχικά υπήρχε η άποψη ότι η καταστολή του PTGS από VSRs βασίζεται στην πρόσδεση των 

siRNAs (Lakatos et al. 2006). Πράγματι, πολλοί γνωστοί καταστολείς της σίγησης φαίνεται να 

ακολουθούν αυτή τη στρατηγική. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη p19 του ιού του θαμνώδους 

νανισμού της ντομάτας (Tomato bushy stunt virus, TBSV, γένος Tombusvirus, οικογένεια 

Tombusviridae) είναι ένας καλά χαρακτηρισμένος καταστολέας, η λειτουργία του οποίου 

αναλύθηκε σε συστήματα φυτών και ζώων. Η βιολογική ενεργότητα αυτού του καταστολέα 

εξαρτάται από την παραγωγή ενός σταθερού ομοδιμερούς, το οποίο εξασφαλίζει την πρόσδεση 

των siRNAs. Ο γενικός τρόπος δράσης του βασίζεται σε δέσμευση δίκλωνων RNA βάση του 

μεγέθους και όχι της αλληλουχίας τους, πιθανώς μέσω των θετικώς φορτισμένων αμινοξέων που 

εντοπίζονται στην επιφάνεια της p19 (Liu et al. 2012; Vargason et al. 2003). Το μήκος των siRNAs 

δείχθηκε ότι επηρεάζει την συγγένεια της p19 ως προς αυτά, με την υψηλότερη τιμή συγγένειας 

να είναι για τα 21-nt siRNAs. Η παρεμπόδιση του PTGS μέσω πρόσδεσης/απομάκρυνσης των 

μικρών RNA μορίων γίνεται πριν αυτά προσδεθούν στο κατάλληλο RISC σύμπλοκο, το οποίο θα 

ολοκληρώσει την διαδικασία της γονιδιακής σίγησης. 

 

 Καταστροφή siRNAs 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δέσμευση των vsRNAs από ιικούς καταστολείς της 

σίγησης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κατασταλεί η μετα-μεταγραφική γονιδιακή 

σίγηση. Ωστόσο, η ομάδα των Cuellar et al. (2009) έδειξαν έναν ακόμα μηχανισμό αναστολής της 

διαδικασίας. Ο ιός του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας (Sweet potato chlorotic stunt 

virus, SPCSV, γένος Crinivirus, οικογένεια Closteroviridae) κωδικοποιεί για μία ενδονουκλεάση 

τύπου RNase III, την RNase3 (27kDa), που προσδένει και κόβει τα siRNA σε προϊόντα 14 ζευγών 

βάσεων, τα οποία δεν μπορούν πλέον να ενεργοποιήσουν το RISC σύμπλοκο. Η 

ενδονουκλεολυτική δράση της RNase3 ενισχύθηκε από την παρουσία Mn2+ και ήταν πιο 

αποτελεσματική σε pΗ μεταξύ 7.5 (μεγάλα dsRNA) και 8.5 (μεγάλα και μικρά dsRNA) 

(Weinheimer et al. 2014). 
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 Αναστολή της μεταφοράς των siRNAs 

Η εξάπλωση του σήματος σίγησης από κύτταρο σε κύτταρο και τελικά σε ολόκληρο το φυτό 

είναι απαραίτητη για την επιτυχή άμυνα ενάντια στους ιούς. Ως εκ τούτου, η καταστολή της 

μεταφοράς των siRNAs είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στους ιούς να ξεπεράσουν την 

άμυνα του ξενιστή. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη 2b του ιού του μωσαϊκού της αγγουριάς 

(Cucumber mosaic virus, CMV, γένος Cucumovirus, οικογένεια Bromoviridae) και του ιού της 

ασπερμίας της ντομάτας (Tomato aspermy virus, TAV, γένος Cucumovirus, οικογένεια 

Bromoviridae) έχει κατάλληλη δομή ώστε να αναγνωρίζει και να προσδένει μικρά RNA και έτσι 

μπορεί να αναστείλει τη διάδοση του σήματος σίγησης (Rashid et al. 2008). 

 

 Αναστολή σύνθεσης δευτερογενών siRNAs 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα πολύ σημαντικό στάδιο της αντι-ιικής RNA σίγησης 

είναι η παραγωγή δευτερογενών vsRNAs. Το στάδιο αυτό εξαρτάται από την αλληλεπίδραση δύο 

πρωτεϊνών: SGS3 και RDR6 (Kumakura et al. 2009). Η SGS3 είναι μία πρωτεΐνη που προσδένει RNA 

και ο ρόλος της στο μονοπάτι είναι η σταθεροποίηση των RNA υποστρωμάτων ώστε να 

διευκολύνει την λειτουργία της RDR πολυμεράσης. Η πρωτεΐνη-καταστολέας V2 του ιού του 

κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της ντομάτας (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV, γένος 

Begomovirus, οικογένεια Geminiviridae) έχει βρεθεί ότι παρεμβαίνει σε αυτό το στάδιο και 

αναστέλλει την παραγωγή των δευτερογενών vsRNAs. Αυτό συμβαίνει είτε με άμεση 

αλληλεπίδραση με την SGS3 (Glick et al. 2008) είτε μέσω ανταγωνισμού για το υπόστρωμα 

(Fukunaga and Doudna 2009). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η V2 του ιού του κίτρινου 

καρουλιάσματος των φύλλων της ντομάτας της Κίνας (Tomato yellow leaf curl China virus, 

TYLCCNV, γένος Begomovirus, οικογένεια Geminiviridae), έχει εντελώς διαφορετικό τρόπο 

καταστολής του PTGS, δεσμεύοντας τα siRNAs και όχι αλληλεπιδρώντας με την SGS3 (Xie et al. 

2012)  

 

 

1.3.3. Στόχευση πρωτεϊνών του μηχανισμού της σίγησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι VSRs μπορούν επίσης να στοχεύουν άμεσα πρωτεΐνες-

τελεστές του μηχανισμού της σίγησης, οδηγώντας σε αναστολή της δράσης τους ή 

αποσταθεροποίησή τους. Για παράδειγμα, ο καταστολέας p6 του ιού του μωσαϊκού του 

κουνουπιδιού (Cauliflower mosaic virus, CaMV, γένος Caulimovirus, οικογένεια Caulimoviridae) 

αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη δέσμευσης δίκλωνου RNA, DRB4, αναστέλλοντας έτσι την 

επεξεργασία των dsRNA από την DCL4 (Haas et al. 2008). Το παράδοξο είναι ότι αυτή η αναστολή 

της δράσης της DRB4 προκαλεί δραματική αύξηση στην συσσώρευση των DCL3-εξαρτώμενων 24-

nt siRNA, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε λειτουργία τον σχηματισμό 

ετεροχρωματίνης και την μεταγραφική γονιδιακή σίγηση του CaMV, δυσχεραίνοντας με τον 

τρόπο αυτό τον πολλαπλασιασμό του ιού. Παραμένει άγνωστο όμως αν αυτό είναι μια σκόπιμη 

στρατηγική του ιού, για να διατηρηθεί εν μέρει η ακεραιότητα του κυττάρου-ξενιστή, ή αν 

υποδηλώνει ότι ο CaMV είναι σε θέση να αποτρέψει την δράση αυτών των 24-nt siRNAs στο DNA 

του. Πρόσφατες μελέτες ενισχύουν την δεύτερη υπόθεση, καθώς σε Arabidopsis μολυσμένα με 
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CaMV ανιχνεύθηκε μεγάλη ποσότητα 24-nt vsRNAs, λίγα όμως από αυτά ήταν ενεργά και 

προσδένονταν στα σύμπλοκα με την AGO4 (Blevins et al. 2011). 

Η p38 του ιού του κατσαρώματος του γογγυλιού (Turnip crinkle virus, TCV, γένος Carmovirus, 

οικογένεια Tombusviridae) αλληλεπιδρά άμεσα και ειδικά με την AGO1 μιμούμενη τις πρωτεΐνες 

του ξενιστή που φέρουν το μοτίβο αναγνώρισης γλυκίνη/τρυπτοφάνη (GW/WG) που απαιτείται 

για τον σχηματισμό ή/και την λειτουργία του RISC (Till et al. 2007). Πράγματι, σημειακές 

μεταλλάξεις στα δύο GW κατάλοιπα είναι επαρκείς για να χαθεί η δραστικότητα της p38 ως 

καταστολέα. Η p38 εμποδίζει την πρόσδεση των μικρών RNA στις AGO πρωτεΐνες και καταστέλλει 

ισχυρά την δραστικότητα των RISC. Η p38 μπορεί επίσης να δεσμεύει δίκλωνα siRNA in vitro, 

αλλά δεν φαίνεται να είναι σημαντική η συμβολή αυτής της ιδιότητας στο ρόλο της ως 

καταστολέα της σίγησης (Schott et al. 2012). Πιθανότατα η πρόσδεση σε dsRNA να αντανακλά 

απλώς την ανάγκη να αλληλεπιδρά με τα ιικά νουκλεϊκά οξέα ως καψιδιακή πρωτεΐνη (η άλλη 

λειτουργία της p38 στον κύκλο ζωής του ιού) και να μην σχετίζεται με την δραστηριότητα 

καταστολής της σίγησης, η οποία σε μεγάλο βαθμό, αν όχι αποκλειστικά, βασίζεται στην άμεση 

και ειδική αλληλεπίδραση της με την AGO1. 

Άλλο ένα παράδειγμα πρωτεΐνης-καταστολέα που στοχεύει άμεσα την AGO1 και αναστέλλει 

την δράση της μέσω μίμησης του GW/WG μοτίβου, είναι η p1 του ιού της ήπιας 

ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας (Sweet potato mild mottle virus, SPMMV, γένος Ipomovirus, 

οικογένεια Potyviridae). Η εν λόγω στρατηγική, επομένως, μπορεί να είναι μια διαδεδομένη 

προσέγγιση για την εξουδετέρωση της RNA σίγησης. Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, αυτοί 

οι καταστολείς μπορεί να ανταγωνίζονται, να αδρανοποιούν ή να εμποδίζουν τη σύνδεση άλλων 

παραγόντων αλληλεπίδρασης με την AGO1, οι οποίοι απαιτούνται για τη λειτουργική 

διαμόρφωση ή δράση του RISC. 

Η αλληλεπίδραση ενός VSR με την AGO1 μπορεί επίσης να προκαλέσει την αποδόμηση αυτού 

του κεντρικού συστατικού του RISC. Αυτός ο μηχανισμός έχει βρεθεί στις P0 πρωτεΐνες των ιών 

του γένους Polerovirus, όπως ο ιός του δυτικού ίκτερου των τεύτλων (Beet western yellows virus, 

BWYV, γένος Polerovirus, οικογένεια Luteoviridae). Αντίθετα με τους περισσότερους καταστολείς 

που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα, η P0 δεν εμφανίζει καμία συγγένεια δέσμευσης με RNA in 

vitro (Csorba et al. 2010). Αντί αυτού, έχει προταθεί ότι δρα ως F-box πρωτεΐνη αλληλεπιδρώντας 

με την πρωτεΐνη του ξενιστή S-phase kinase-associated protein 1 (SKP1) που ανήκει στο σύμπλοκο 

της ουβικιτίνης, ώστε να προωθήσει την αποδόμηση της πρωτεΐνης AGO1. Συνεπώς, η μετάλλαξη 

του F-box μοτίβου και μόνο, αρκεί για να οδηγήσει στην απώλεια της δραστικότητας της P0 ως 

καταστολέα της σίγησης και αντίστοιχα, η σίγηση της SKP1 στην Nicotiana benthamiana αυξάνει 

την ανθεκτικότητα ενάντια στη μόλυνση από ιούς του γένους Polerovirus. 
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Εικόνα 5: Σχηματική αναπαράσταση της καταστολής της RNA σίγησης. Οι ιικοί καταστολείς μπορούν να επιδρούν 

σε οποιοδήποτε από τα βήματα του μηχανισμού, εμποδίζοντας τον σχηματισμό κάποιου συμπλόκου ή 
αναστέλλοντας την λειτουργία του, ώστε να εξασφαλίσουν την επιτυχή μόλυνση του φυτού-ξενιστή από 
τον ιό (Jiang et al. 2012). 

 

 

1.4. Οικογένεια Closteroviridae, γένος Crinivirus 

Το γονιδίωμα των περισσότερων φυτικών ιών είναι θετικής πολικότητας μονόκλωνο RNA 

(single-stranded RNA, ssRNA) που ποικίλει σε μέγεθος μεταξύ των ιών στις διάφορες οικογένειες 

και γένη. Τα μέλη της οικογένειας Closteroviridae διαθέτουν τα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα 

ssRNA γονιδιώματα με μέγεθος 15 ως 20 kb. Η οικογένεια Closteroviridae περιλαμβάνει τέσσερα 

γένη. Το γένος Closterovirus περιέχει ιούς των οποίων τα γονιδιώματα αποτελούνται από ένα 

μόριο RNA και οι οποίοι μεταδίδονται στα φυτά από διάφορες αφίδες. Τυπικό μέλος του γένους 

είναι ο ιός του ίκτερου των τεύτλων (Beet yellows virus, BYV). Το γένος Crinivirus περιλαμβάνει 

τους ιούς των οποίων τα γονιδιώματα είναι διμερή (δύο μόρια RNA), αν και για ένα μέλος έχει 

προταθεί τριμερές γονιδίωμα. Οι κρινιιοί μεταδίδονται αποκλειστικά από αλευρώδεις που 

ανήκουν σε ένα από τα δύο γένη: Bemisia και Trialeurodes. Το γένος Ampelovirus έχει μέλη με 

μονομερή γονιδιώματα, και οι ιοί μεταδίδονται από ψευδοκόκκους. Το τέταρτο και νεότερο 

γένος, Velarivirus, περιέχει μέλη που άνηκαν παλαιότερα στο γένος Ampelovirus, αλλά τα οποία 

αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό φυλογενετικό κλάδο. Τέλος, στην οικογένεια των 

Closteroviridae ανήκουν τέσσερα ακόμη είδη, τα οποία όμως δεν έχουν ταξινομηθεί. 
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Εικόνα 6: Ταξινόμηση της οικογένειας ιών Closteroviridae. Αναγράφονται τα τέσσερα γένη με τα τυπικά τους είδη 

καθώς και τα μη ταξινομημένα είδη. Στο γένος Crinivirus σημειώνονται επιπλέον και άλλα σημαντικά 

είδη συμπεριλαμβανομένων των CYSDV και ToCV, οι καταστολείς των οποίων μελετήθηκαν σε αυτή την 

εργασία (πηγή: ICTV, http://ictvonline.org/). 

 

  

Ωστόσο, παρά τις γονιδιωματικές και βιολογικές διαφορές, όλοι οι ιοί της οικογένειας 

Closteroviridae έχουν πολλές ομοιότητες. Όλα τα μέλη έχουν χαρακτηριστικά μακρά, νηματοειδή 

ιοσωμάτια, τα οποία κυμαίνονται σε μέγεθος από 750-2000 nm. Επιπλέον, έχουν δύο 

συντηρημένες ενότητες γονιδίων, μία που κωδικοποιεί πρωτεΐνες που συνδέονται με την 

αντιγραφή (ORFs 1Α και 1Β), και μία συστοιχία γονιδίων, που είναι το σήμα κατατεθέν της 

οικογένειας, που κωδικοποιεί για πρωτεΐνες οι οποίες είναι συστατικά των ιοσωματίων ή 

συμμετέχουν σε άλλες βιολογικές διεργασίες κατά την μόλυνση. Στους crini- ιούς (γένος 

Crinivirus), αυτές οι δύο γονιδιακές ενότητες διαχωρίζονται στα δύο διακριτά μόρια RNA του 

Ταξινόμηση από την Διεθνή Επιτροπή Ταξινόμησης των Ιών (ICTV) 

 

Οικογένεια: Closteroviridae 

 Γένος: Ampelovirus 

  Τυπικό είδος:  Grapevine leafroll-associated virus 3 

   

 Γένος: Closterovirus 

  Τυπικό είδος:  Beet yellows virus 

 

 Γένος: Crinivirus 

  Τυπικό είδος:  Lettuce infectious yellows virus 

  Άλλα είδη:  Beet pseudoyellows virus 

    Cucurbit yellow stunting disorder virus 

    Sweet potato chlorotic stunt virus 

    Tomato chlorosis virus 

    Tomato infectious chlorosis virus 

 

 Γένος: Velarivirus 

  Τυπικό είδος:  Grapevine leafroll-associated virus 7 

 

 Μη ταξινομημένα είδη 

    Alligatorweed stunting virus 

Megakepasma mosaic virus  

Mint vein banding-associated virus  

Olive leaf yellowing-associated virus 
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γονιδιώματος, και ο διαχωρισμός αυτός πιθανόν να παίζει ρόλο στην χρονική ρύθμιση της 

αντιγραφής και της γονιδιακής έκφρασης.  

 

RNA1                                               RNA2 

 
Εικόνα 7: Σχηματική αναπαράσταση των γενομικών RNA1 και 2, για πέντε είδη των crini- ιών. Τα διαφορετικά 

χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (Kiss et al. 2013). 

 

 

1.4.1. Cucurbit yellow stunting disorder virus και Tomato chlorosis virus 

Οι crini- ιοί έχουν αναδειχθεί σε μια νέα ομάδα οικονομικά σημαντικών ιών και 

περιλαμβάνουν πολλά είδη, όπως: ο ιός του μολυσματικού ίκτερου του μαρουλιού (Lettuce 

infectious yellows virus, LIYV), ο ιός του ίκτερου της αγγουριάς (Cucumber yellows virus, CYV), ο 

ιός της μολυσματικής χλώρωσης της ντομάτας (Tomato infectious chlorosis virus, TICV), ο ιός της 

χλώρωσης της ντομάτας  (Tomato chlorosis virus, ToCV), ο ιός του χλωρωτικού νανισμού της 

γλυκοπατάτας (Sweet potato chlorotic stunt virus, SPCSV), ο ιός του κίτρινου παραμορφωτικού 

νανισμού των κολοκυνθοειδών (Cucurbit yellow stunting disorder virus, CYSDV), ο ιός της 

χλώρωσης του μαρουλιού (Lettuce chlorosis virus, LCV) και ο ιός του ψευδοίκτερου των τεύτλων 

(Beet pseudo-yellows virus, BPYV).  

Ο CYSDV μεταδίδεται από τον αλευρώδη Bemisia tabaci (Gennadius) βιότυποι A, Β και Q, 

μολύνει μόνο τα μέλη της οικογένειας Cucurbitaceae (κολοκυνθοειδή) και φαίνεται να 

περιορίζεται στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (Wisler et al. 1998). Το RNA1 

του CYSDV έχει μήκος 9123 νουκλεοτίδια και περιέχει τουλάχιστον πέντε ανοικτά πλαίσια 

ανάγνωσης (ORFs) που κωδικοποιούν για διάφορες πρωτεΐνες συμπεριλαμβανομένης της RDR 

πολυμεράσης και πρωτεϊνών με άγνωστη λειτουργία όπως οι p22, p5.2 και p25. Το RNA2 έχει 

μήκος 7976 νουκλεοτίδια και περιέχει τη συστοιχία γονιδίων γνώρισμα της οικογένειας 

Closteroviridae: ORFs που κωδικοποιούν για ένα ομόλογο της πρωτεΐνης θερμικού σοκ Hsp70, μια 

πρωτεΐνη 59kDa, την CP (Coat protein) και την CPm (Coat protein minor) (Aguilar 2003). 

Ο ToCV είναι ο δεύτερος αλευρομεταδιδόμενος, περιορισμένος στο φλοίωμα, διμερής ιός της 

οικογένειας Closteroviridae που έχει περιγραφεί ότι μολύνει ντομάτα (ο πρώτος είναι ο TICV). 

Μεταδίδεται από τον αλευρώδη του θερμοκηπίου Trialeurodes vaporariorum, τον Τrialeurodes 
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abutilonea και τον Bemisia tabaci βιότυποι Α και Β (Β. argentifolii) (Wisler et al. 1998). Το RNA2 

του ToCV έχει μήκος 8244 νουκλεοτίδια και είναι αντίστοιχο με αυτό του CYSDV. Το RNA1 έχει 

μήκος 8594 νουκλεοτίδια και περιέχει τέσσερα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης. Τα πρώτα δύο 

κωδικοποιούν για πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην αντιγραφή του ιικού RNA, με βάση την 

ομολογία με τους υπόλοιπους crini- ιούς. Το τρίτο πλαίσιο ανάγνωσης κωδικοποιεί για μια 

πρωτεΐνη 22kDa (p22) άγνωστης λειτουργίας και το τελευταίο για μία μικρή πρωτεΐνη 6kDa που 

περιέχει μια διαμεμβρανική επικράτεια (Lozano et al. 2006; Lozano et al. 2007).  

Η ικανότητα του αλευρώδη B. tabaci να μεταδίδει πολλές ιολογικές ασθένειες, σε συνδυασμό 

με την ταχύτατη ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα, καθιστούν το είδος αυτό έναν από 

τους σημαντικότερους εντομολογικούς εχθρούς κηπευτικών καλλιεργειών. H ιδιαιτερότητα του 

κινδύνου των ιών μεταδιδόμενων με αλευρώδεις έγκειται στο γεγονός ότι ακόμα και λίγα ιοφόρα 

άτομα του εντόμου αρκούν για την δημιουργία μιας αρχικής εστίας μόλυνσης με συνέπεια την 

ταχεία εξάπλωση της ασθένειας στην καλλιέργεια. Η ραγδαία αύξηση των πληθυσμών των 

αλευρωδών τα τελευταία 20 χρόνια, συντέλεσε στην εξάπλωση νέων μη καταγεγραμμένων 

αλευρωδομεταδιδόμενων ιών του γένους Crinivirus (οικογένεια Closteroviridae) σε όλο τον κόσμο 

(Wisler et al. 1998; Karasev 2000). Οι ιοί του ψευδο-ίκτερου των τεύτλων (Beet pseudo-yellows 

virus, BPYV) και του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών (Cucurbit yellow 

stunting disorder virus, CYSDV) ανήκουν στο γένος Crinivirus και προσβάλλουν φυτά της 

οικογένειας Cucurbitaceae προκαλώντας ταυτόσημα συμπτώματα χλωρωτικού ίκτερου παρόμοια 

με αυτά της τροφοπενίας μαγνησίου. Οι ιοί της χλώρωσης της τομάτας (Tomato chlorosis virus, 

ToCV) και της μολυσματικής χλώρωσης της τομάτας (Tomato infectious chlorosis virus, TICV) είναι 

δύο επίσης crini-ιοί που προσβάλλουν αποκλειστικά καλλιέργειες τομάτας προκαλώντας 

συμπτώματα χλωρωτικού ίκτερου. Η εξάπλωση και η επικράτηση ενός crini-ιού σε μια περιοχή 

εξαρτάται από τα είδη των αλευρωδών-φορέων που ενδημούν στην περιοχή και απαντώνται 

στους ξενιστές του ιού (Bernal et al. 1999). 

 

 

1.5. Καταστολείς της σίγησης στους CYSDV και ToCV 

Στην οικογένεια των Closteroviridae υπάρχουν παραδείγματα καταστολής της RNA σίγησης 

μέσω πολλαπλών παραγόντων (Kreuze et al. 2005). Μία από αυτές τις στρατηγικές περιλαμβάνει 

την κωδικοποίηση περισσότερων του ενός καταστολέων (Lu et al. 2004). Τα γονιδιώματα των 

crini- ιών έχουν μεγάλη παραλλαγή μεταξύ των ειδών στην περιοχή του RNA1 μετά το γονίδιο της 

RDR πολυμεράσης, όπου ο αριθμός των ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης (ORFs) ποικίλλει από 

μηδέν έως τρία, και η ομολογία αμινοξέων μεταξύ των κωδικοποιούμενων πρωτεϊνών είναι 

χαμηλή (25-40%). Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ομολογία σε επίπεδο νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας, πολλοί crini- ιοί φέρουν στο 3’ άκρο του RNA1 πρωτεΐνες με δράση καταστολέα της 

σίγησης. 

Η ομάδα των Canizares et al. (2008) εξέτασε το γονιδίωμα του ToCV για την ύπαρξη 

καταστολέα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρωτεΐνη p22 που κωδικοποιείται από το RNA1 

καταστέλλει πολύ αποτελεσματικά την RNA σίγηση. Εντούτοις ο μηχανισμός δράσης φαίνεται να 

είναι διαφορετικός από αυτόν που προτείνεται για την πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το 

ορθόλογό της γονίδιο στον SPCSV (Sweet potato chlorotic stunt virus, γένος Crinivirus) (Kreuze et 

al. 2005). Η δράση της p22 του SPCSV ενισχύεται από την RNase III ενδονουκλεάση που έχει 
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δειχθεί in vitro ότι διασπά δίκλωνα siRNAs (Cuellar et al. 2009). Επιπλέον, δράση καταστολέα στον 

ToCV βρέθηκε και στις πρωτεΐνες CP και CPm που κωδικοποιούνται από το RNA2 όταν 

εκφράστηκαν από ένα PVX (Potato virus X) φορέα. Μέχρι σήμερα, o ToCV είναι το πρώτο μέλος 

των criniviruses που προσδιορίστηκε ότι κωδικοποιεί καταστολείς της RNA σίγησης και στα δύο 

μόρια γενωμικών RNA του. Αντίστοιχα, ελέγχθηκε και το γονιδίωμα του CYSDV για την ύπαρξη 

καταστολέων της RNA σίγησης και βρέθηκε ότι η p25 εκτελεί αυτή την λειτουργία, η οποία 

κωδικοποιείται από γονίδιο που εντοπίζεται στην ίδια περιοχή του γονιδιώματος, το 3’ άκρο του 

RNA1 (Kataya et al. 2009). 

 

 
Εικόνα 8: Σχηματική αναπάρασταση των RNA1 μορίων επιλεγμένων ιών του γένους Crinivirus. Τα ανοιχτά πλαίσια 

ανάγνωσης απεικονίζονται ως βέλη, όπως προβλέφθηκαν με την χρήση του προγράμματος VectorNTI 
(Invitrogen) (Kataya et al. 2009). 

 

 

1.6. Προκαταρκτικά αποτελέσματα 

Οι μελέτες των Canizares et al. (2008) και Kataya et al. (2009) εκτός του ότι χαρακτήρισαν τις 

ToCV p22 και CYSDV p25 ως καταστολείς της RNA σίγησης, έδωσαν και κάποια σημαντικά 

στοιχεία για τον προσδιορισμό του μηχανισμού δράσης τους. Οι δύο πρωτεΐνες μοιράζονται 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά αν και δεν έχουν αμινοξική ή νουκλεοτιδική ομολογία μεταξύ τους, 

αλλά ούτε και με άλλες πρωτεΐνες (GenBank accession number ToCV RNA1: EU284745, CYSDV 

RNA1: EF547827). Συγκεκριμένα, μπορούν να καταστείλουν τόσο το sense (S-) όσο και το hairpin 

(hp-) PTGS, που πυροδοτείται από μονόκλωνο ή δίκλωνο RNA αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι δρουν 

σε σημείο του μονοπατιού της σίγησης μεταγενέστερα της παραγωγής δίκλωνων RNA από την 

RDR πολυμεράση. Η έκφραση και των δύο καταστολέων μειώνει σημαντικά την συσσώρευση 

vsRNAs αλλά δεν τα εξαλείφει, διατηρώντας τα σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Φαίνεται επομένως 

ότι δρουν μεταγενέστερα της πρωτογενούς τουλάχιστον παραγωγής των μικρών RNAs. Επιπλέον, 

δεν εμποδίζουν την μετάδοση του σήματος της σίγησης από κύτταρο σε κύτταρο ή συστημικά 

ούτε έχουν την ικανότητα να επαναφέρουν τον φαινότυπο σε ιστό όπου έχει ήδη επέλθει σίγηση. 

Για την μετάδοση του σήματος από κύτταρο σε κύτταρο είναι γνωστό ότι απαιτούνται siRNAs 

μήκους 21 νουκλεοτιδίων που παράγονται από την DCL4, οπότε οι p22 και p25 δεν μπορούν να 

προσδέσουν και να παρεμποδίσουν αυτά τα μόρια από το να κινηθούν διακυτταρικά. 
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Εικόνα 9: Ταυτοποίηση της ToCV p22 ως καταστολέα της RNA σίγησης με την μέθοδο του αγροεμποτισμού. (A) 

Φύλλα N. benthamiana κάτω από UV φως, 7 μέρες μετά τον εμποτισμό (dpi) με αγροβακτήρια που 
φέρουν 35S GFP σε συνδυασμό είτε με τον pBIN19 άδειο φορέα (vector) ή με κατασκευές που 
εκφράζουν την p22 και την HC Pro. (B and C) Ανάλυση κατά Northern των GFP mRNA και siRNA από τους 
εμποτισμένους ιστούς, 3, 7 και 30 μέρες μετά (dpi). Η χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο των rRNA και tRNA 
χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό έλεγχο των mRNA και siRNA, αντίστοιχα (Canizares et al. 2008). 

 

 
Εικόνα 10: Η CYSDV p25 καταστέλει την RNA σίγηση του GFP που επάχθηκε από μονόκλωνο RNA (mRNA GFP) σε 

φυτά Nicotiana benthamiana αγρίου τύπου. (A) Φύλλα N. benthamiana εμποτίστηκαν με μείγμα 
αγροβακτηρίων που φέρουν 35S-GFP σε συνδυασμό με τον pGreen άδειο φορέα (I) ή με κατασκευές 
που εκφράζουν τις πρωτεΐνες CymRSV p19 (II), ToCV p22 (III) ή CYSDV p25 (IV). (B) Φωτογραφία του 
φύλλου κάτω από UV φως 10 μέρες μετά τον εμποτισμό (dpi). (C) Ανάλυση κατά Northern των GFP 
mRNA και siRNA από τους εμποτισμένους ιστούς, 14 μέρες μετά (dpi). Η χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο 
των rRNA χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό έλεγχο του mRNA (Kataya et al. 2009). 
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 Στις εικόνες 9 και 10 απεικονίζεται ο χαρακτηρισμός των p22 και p25 ως καταστολείς αφού 

διατηρούν τον φθορισμό της GFP αρκετές μέρες μετά τον αγροεμποτισμό, με την p22 να έχει 

σαφώς ισχυρότερη δράση. Στις αναλύσεις κατά Northern που πραγματοποιήθηκαν 

επιβεβαιώθηκε η παρουσία του mRNA της GFP ενώ παρατηρήθηκε μειωμένη ποσότητα μικρών 

RNA. Αντίστοιχες ήταν οι εικόνες στα πειράματα εμποτισμού με κατασκευή φουρκέτας για το GFP 

(hpGFP), αντί για το mRNA, και τους καταστολείς. 

Για να ελεγχθεί η επίδραση των καταστολέων στην μετάδοση του σήματος της σίγησης 

χρησιμοποιήθηκε η σειρά 16C και όχι τα φυτά αγρίου τύπου Nicotiana benthamiana. Ο 

εμποτισμός έγινε ακολουθώντας το ίδιο πρότυπο (35S GFP + άδειος φορέας ή καταστολείς). Η 

παρουσία των καταστολέων δεν εμπόδισε ούτε την μεταφορά του σήματος από κύτταρο σε 

κύτταρο, όπως υποδείχθηκε από τον κόκκινο δακτύλιο που σχηματίστηκε γύρω από το σημείου 

του εμποτισμού, ούτε την διασυστηματική μεταφορά. Στην εικόνα 11 φαίνεται καθαρά η σίγηση 

της GFP που έχει επαχθεί σε όλο το φυτό εκτός του σημείου όπου εκφράζεται η ToCV p22. 
 

 
Εικόνα 11: Επίδραση της ToCV p22 στη διάδοση της συστημικής σίγησης της GFP στην Nicotiana benthamiana 16C 

σειρά. (A) Φωτογραφίες φύλλων N. benthamiana 16C φυτών (σταθερή έκφραση GFP) κάτω από UV 
φως 10 μέρες μετά τον εμποτισμό (dpi) με αγροβακτήρια που φέρουν 35S GFP σε συνδυασμό είτε με 
τον pBIN19 άδειο φορέα (vector) ή με κατασκευές που εκφράζουν την p22 και την HC Pro. (B) 
Φωτογραφίες κάτω από UV φως του ίδιου φυτού που έχει εμποτιστεί με 35S GFP και 35S p22 στις 15, 
23 και 30 dpi, αντίστοιχα (Canizares et al. 2008). 

 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η λειτουργική ανάλυση των πρωτεϊνών ToCV p22 και 
CYSDV p25 ώστε να βρεθεί το ακριβές στάδιο του μηχανισμού της RNA σίγησης στο οποίο 
επιδρούν. Η κατανόηση του τρόπου δράσης τους θα οδηγήσει στον ολοκληρωμένο χαρακτηρισμό 
των δύο καταστολέων και ενδεχομένως σε ένα νέο μηχανισμό καταστολής της σίγησης 
δεδομένου ότι οι p22 και p25 δεν έχουν ομολογία με άλλες γνωστές πρωτεΐνες. Επιπλέον, 
ενδέχεται να βοηθήσει στον σχεδιασμό στρατηγικών καταπολέμησης των αντίστοιχων ιών (ιός 
της χλώρωσης της ντομάτας - ToCV και ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των 
κολοκυνθοειδών - CYSDV) και δημιουργίας ανθεκτικών φυτών. Τέλος, πιθανόν να συμβάλλει στην 
καλύτερη κατανόηση της RNA σίγησης και της αλληλεπίδρασης και συνεξέλιξης φυτών και 
παθογόνων. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
 

2.1: Συχνά χρησιμοποιούμενα διαλύματα 

Murashige Skoog (MS) θρεπτικό μέσο 

 Μακροστοιχεία 

1650 mg/l Νιτρικό αμμώνιο (Ammonium nitrate, NH4NO3)   

332,2 mg/l Χλωριούχο κάλιο (Calcium chloride, CaCl2 · 2H2O)  

180,7 mg/l Θειικό μαγνήσιο (Magnesium sulfate, MgSO4 · 7H2O)  

170 mg/l Φωσφορικό κάλιο (Potassium phosphate, KH2PO4)  

1900 mg/l Νιτρικό κάλιο (Potassium nitrate, KNO3)  

 Μικροστοιχεία 

6,2 mg/l Βορικό οξύ (Boric acid, H3BO3)  

0,025 mg/l Χλωριούχο κοβάλτιο (Cobalt chloride, CoCl2 · 6H2O)  

0,025 mg/l Θειικός χαλκός (Cupric sulfate, CuSO4 · 5H2O)  

27,8 mg/l Θειικός σίδηρος (Ferrous sulfate, FeSO4 · 7H2O)  

16,9 mg/l Θειικό μαγγάνιο (Manganese sulfate, MnSO4 · 4H2O)  

0,83 mg/l Ιωδιούχο κάλιο (Potassium iodide, KI)  

0,25 mg/l Μολυβδαινικό νάτριο (Sodium molybdate, Na2MoO4 · 2H2O)  

8,6 mg/l Θειικός ψευδάργυρος (Zinc sulfate, ZnSO4·7H2O)  

37,3 mg/l Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο (Disodium EDTA, Na2EDTA · 2H2O) 

 Βιταμίνες 

100 mg/l Ινοσιτόλη  

0,5 mg/l Νιασίνη 

0,5 mg/l Πυριδοξίνη 

0,1 mg/l Θειαμίνη  

2,0 mg/l Γλυκίνη 

 

Για στερεό θρεπτικό MS προστίθενται ακόμα: 

30 mg/l Σουκρόζη 

7g/l Άγαρ  

 

Το pH του διαλύματος ρυθμίζεται μεταξύ 5,7 και 5,8 με προσθήκη υδροξειδίου του καλίου (KOH) 

1Μ. 

 

Τα μακροστοιχεία, τα μικροστοιχεία και οι βιταμίνες προστίθενται ως έτοιμα μείγματα 

(PhytoTechnology Laboratories) και δεν παρασκευάζονται ξεχωριστά. 
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Luria-Bertani (LB) θρεπτικό μέσο 

1% Τρυπτόνη 

0,5% Εκχύλισμα ζύμης 

1% Χλωριούχο Νάτριο (NaCl) 

Ρύθμιση του pH στο 7,0 με υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 1M 

 

PBS 1x 

137mM Χλωριούχο νάτριο (NaCl) 

2,7mM Χλωριούχο κάλιο (KCl) 

10mM Φωσφορικό νάτριο (Na2HPO4) 

1,8mM Φωσφορικό κάλιο (KH2PO4) 

Ρύθμιση του pH στο 7,4 με υδροχλώριο (HCl) 1M 

 

TBS 1x 

20mM Tris βάση 

150mM Χλωριούχο νάτριο (NaCl) 

Ρύθμιση του pH στο 7,5 με υδροχλώριο (HCl)  1M 

 

TBE 1x 

89mM Tris βάση 

89mM Βορικό οξύ (H3BO3) 

2mM Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) pH 8 

 

SSC 20x 

3M Χλωριούχο νάτριο (NaCl) 

0,3M Κιτρικό νάτριο (C6H5Na3O7·2H2O) 

Ρύθμιση του pH στο 7,0 με υδροχλώριο (HCl)  1M  

 

Αντιβιοτικά 

Αμπικιλίνη  Applichem GmbH 

Καναμυκίνη  Duchefa Biochemie 

Σπεκτινομυκίνη Sigma-Aldrich Co. LLC. 

Ριφαμπυκίνη  Phytotechnology Laboratories 

Σεφοταξίμη  Sanofi-Aventis (φαρμακευτικό σκεύασμα Claforan®) 

 

 

Όλες οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των διαλυμάτων είναι από τις 

εταιρίες Merck KGaA και Sigma-Aldrich Co. LLC., εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά.  
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2.2: Μέθοδοι μοριακής κλωνοποίησης 

Για την μελέτη των πρωτεϊνών p22 του ιού της χλώρωσης της ντομάτας (ToCV) και p25 του ιού 

του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών (CYSDV) παραλήφθηκαν από το 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ, εργαστήριο I. Λιβιεράτου) κατασκευές με 

κλωνοποιημένα τα cDNA αυτών στον φορέα pGreen300 ως BamHI (Forward) / XhoI (Reverse) 

τμήματα (Kataya et al. 2009). Κατόπιν έπρεπε να κατασκευαστούν τα εξής πλασμίδια: 

 

Όνομα πλασμιδίου Χρήση Ανθεκτικότητα στα 
βακτήρια 

Ανθεκτικότητα στα 
φυτά 

pGreen300 ToCV p22 Υπερέκφραση  Καναμυκίνη Basta 

pGreen300 CYSDV p25 Υπερέκφραση  Καναμυκίνη Basta 

pART7 ToCV p22 Αρχικός φορέας για 
κλωνοποίηση στον pART27 

Αμπικιλίνη  - 

pART27 ToCV p22 Υπερέκφραση  Σπεκτινομυκίνη 
(Blue/White επιλογή) 

Καναμυκίνη 

pART7 CYSDV p25 Αρχικός φορέας για 
κλωνοποίηση στον pART27 

Αμπικιλίνη  - 

pART27 CYSDV p25 Υπερέκφραση  Σπεκτινομυκίνη 
(Blue/White επιλογή) 

Καναμυκίνη 

pENTR3C ToCV p22 Gateway® Entry φορέας Καναμυκίνη - 

pENTR3C CYSDV p25 Gateway® Entry φορέας Καναμυκίνη - 

pB2WG7 ToCV p22 Υπερέκφραση Σπεκτινομυκίνη Basta 

pB2WG7 CYSDV p25 Υπερέκφραση Σπεκτινομυκίνη Basta 

pB7WGF2 ToCV p22 N-terminal GFP tag Σπεκτινομυκίνη Basta 

pB7WGF2 CYSDV p25 N-terminal GFP tag Σπεκτινομυκίνη Basta 

pEarleyGate203 ToCV p22 N-terminal myc tag Καναμυκίνη Basta 

pEarleyGate203 CYSDV p25 N-terminal myc tag Καναμυκίνη Basta 
Πίνακας 1: Λίστα πλασμιδίων που κατασκευάστηκαν. 

 

Η υποκλωνοποίηση της ToCV p22 από τον φορέα pGreen300 στον pART7 έγινε με πέψη του 

ενθέματος με κατάλληλα ένζυμα και ένωση με τον φορέα με αντίδραση λιγάσης. Το ανοιχτό 

πλαίσιο ανάγνωσης της CYSDV p25 πολλαπλασιάστηκε με PCR χρησιμοποιώντας κατάλληλους 

εκκινητές (primers), καθώς οι θέσεις των περιοριστικών ενζύμων BamHI/XhoI είχαν αντίστροφο 

προσανατολισμό στον pART7 σε σχέση με τον pGreen300 φορέα. Έπειτα, η κατασκευή των 

πλασμιδίων pART27 ToCV p22 και pART27 CYSDV p25 συνεχίστηκε με πέψη του pART7 φορέα και 

μεταφορά της κασέτας έκφρασης στον pART27. Με κατάλληλες πέψεις με περιοριστικά ένζυμα 

και αντίδρασης λιγάσης υποκλωνοποιήθηκαν τα κομμάτια ToCV p22 και CYSDV p25 και στον 

pENTR3C, ο οποίος ανήκει στους entry Gateway® φορείς. Ανασυνδυασμός χρειάστηκε κατά την 

υποκλωνοποίηση των ToCV p22 και CYSDV p25 από τον pENTR3C στους pB2WG7 (ανθεκτικότητα 

στο ζιζανιοκτόνο επαφής Basta), pB7WGF2 (επίτοπος GFP στο αμινοτελικό-Ν-άκρο) και 

pEarleyGate 203 (επίτοπος c-myc στο αμινοτελικό-Ν-άκρο). Όλες οι κατασκευές εισάγονται 

πρώτα σε βακτήρια Escherichia coli και μετά τον πολλαπλασιασμό τους σε επιθυμητή ποσότητα 

καλλιέργειας, γίνεται απομόνωση του πλασμιδίου, έλεγχος και μετασχηματισμός αγροβακτηρίων, 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμασίες.  
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2.2.1: Απομόνωση πλασμιδιακού DNA 

 Μικρής κλίμακας (Mini preparation) 

Οι αποικίες που έχουν μεγαλώσει στα τρυβλία συλλέγονται και αναπτύσσονται εκ νέου σε 

τουλάχιστον 3ml υγρού θρεπτικού μέσου LB, παρουσία των κατάλληλων αντιβιοτικών, ώστε να 

απομονωθεί το πλασμιδιακό DNA. Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιγράφεται στη δεύτερη 

έκδοση του βιβλίου Molecular Cloning: A Laboratory Manual των Sambrook, Fritsch και Maniatis.  

Σε σπάνιες περιπτώσεις (πχ. για να σταλούν δείγματα για αλληλούχιση) χρησιμοποιήθηκε για την 

απομόνωση το NucleoSpin® Plasmid kit της Macherey-Nagel και ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που 

το συνοδεύουν. 

Συνοπτικά, φυγοκεντρήθηκαν 1-3ml βακτηριακής καλλιέργειας και διαλύθηκαν εκ νέου σε 

100μl Solution I με έντονη ανάδευση. Προστέθηκαν 200μl Solution II και 150μl Solution III, με 

ήπια ανακίνηση μετά από κάθε διάλυμα. Ακολούθησε επώαση στον πάγο για 5 λεπτά και 

φυγοκέντρηση στις 12000rpm για 5 λεπτά στους 4oC. Το υπερκείμενο μεταφέρθηκε, αναμίχθηκε 

με ίσο όγκο φαινόλη : χλωροφόρμιο : ισοαμυλική αλκοόλη 25:24:1, φυγοκεντρήθηκε στις ίδιες 

συνθήκες για 3 λεπτά και μεταφέρθηκε ξανά η υδατική φάση. Προστέθηκε διπλάσιος όγκος 

αιθανόλης και έγινε ανάδευση, επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 2 λεπτά και 

φυγοκέντρηση στις 12000rpm για 20 λεπτά στους 4oC ώστε να κατακρημνιστούν τα νουκλεϊκά 

οξέα. Το ίζημα πλένεται με 70% αιθανόλη και αφού στεγνώσει καλά, επαναδιαλύεται σε 30μl 

dH2O. 

 

Solution I   Solution II    Solution III 

50mM Γλυκόζη  0,2N NaOH    3M Οξικό κάλιο 

25mM Tris-HCl (pH 8)  1% SDS     Ρύθμιση pH στο 5,5 με 

10mM EDTA (pH 8)  Παρασκευάζεται φρέσκο σε RT οξικό οξύ  

 

 Μεσαίας κλίμακας (Midi preparation) 

Για απομόνωση μεγαλύτερης ποσότητας πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιήθηκε το 

NucleoBond® Xtra Midi/Maxi kit της Macherey-Nagel και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που 

αναγράφεται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης. 

 

2.2.2: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

Για την ενίσχυση της κωδικής περιοχής της CYSDV p25 με PCR χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα το 

πλασμίδιο pGreen300 CYSDV p25. Η πολυμεράση που επιλέχθηκε ήταν η KAPA HiFi DNA 

Polymerase (Kapa Biosystems) και για την αντίδραση ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που συνοδεύουν 

το KAPA HiFi PCR Kit. Η πολυμεράση αυτή έχει μεγάλη ευαισθησία και αποδοτικότητα ενώ έχει  

συχνότητα λάθους περίπου εκατό φορές χαμηλότερη από την κλασσική Tag πολυμεράση. 

Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι εκκινητές ώστε στο 5’ άκρο του ενθέματος να υπάρχει θέση 

κοπής XhoI και στο 3’ θέση κοπής BamHI, για να πραγματοποιηθεί η ένθεση στον pART7 με 

σωστό προσανατολισμό. Οι συγκεντρώσεις των συστατικών της αντίδρασης και οι θερμοκρασίες 

είναι συγκεκριμένες για την KAPA HiFi και ορίζονται μόνο η θερμοκρασία αναδιάταξης και οι 

επιθυμητοί κύκλοι. 
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Όνομα εκκινητή Αλληλουχία 

CYSDV-p25XhoI-F 5’- GCCTCGAGATGGGAGAAGATTTACAAGAACAAG-3’ 

CYSDV-p25BamHI-R 5’- GCGGATCCCTACTCCAACACTCTGCATTC -3’  
Πίνακας 2: Λίστα εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Συστατικά αντίδρασης 25μl αντίδραση Τελική συγκέντρωση 

Μήτρα DNA 
(pGreen300 CYSDV p25) 

όσο απαιτείται 
(2μl από αραίωση 50ng/μl) 

όσο απαιτείται 
(100ng/25μl) 

5x buffer Kapa HiFi 5μl 1x 

10 mM KAPA dNTP Mix 0,75μl 0,3 mM το κάθε ένα 

10 µM Forward Primer 0,75μl 0,3 µM 

10 µM Reverse Primer 0,75μl 0,3 µM 

1U/µl KAPA HiFi DNA Polymerase 0,5μl 1U/50μl αντίδρασης (0,5U) 

ddH2O έως τα 25μl - 
Πίνακας 3: Συστατικά αντίδρασης PCR KAPA HiFi. 

 

Πρόγραμμα θερμοκυκλοποίησης PCR 

Αρχική αποδιάταξη 95 oC 5 min 

Αποδιάταξη 98 oC 20 sec 

Αναδιάταξη 60 oC 15 sec                 x35 κύκλοι 

Επέκταση 72 oC 15 sec 

Τελική επέκταση 72 oC 5 min 

Τερματισμός 15 oC ∞ 
Πίνακας 4: Πρόγραμμα αντίδρασης PCR KAPA HiFi. 

 

2.2.3: Πέψη DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

Για την πέψη μορίων DNA με περιοριστικά ένζυμα ακολουθήθηκαν οι οδηγίες, όπως ορίζονται 

στα συνοδευτικά φυλλάδια των ενζύμων. Κατά κανόνα, γίνεται πέψη 1μg DNA με 1 unit ενζύμου 

στα 50μl συνολικού όγκου αντίδρασης για 1 ώρα στους 37oC. Τα περιοριστικά ένζυμα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν είτε της MINOTECH biotechnology είτε της New England Biolabs (NEB). 

Μετά την πέψη ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης κατάλληλης συγκέντρωσης 

ώστε να ελεγχθεί το αποτέλεσμα της αντίδρασης. Αν χρειάζεται απομόνωση του DNA από το gel, 

κόβεται η επιθυμητή ζώνη και καθαρίζεται με χρήση του NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up kit 

(Macherey-Nagel GmbH & Co. KG). Η έκλουση του DNA γίνεται είτε με το κατάλληλο διάλυμα του 

kit (elution buffer) είτε με αποστειρωμένο νερό. 

 

2.2.4: Αντίδραση λιγάσης 

Ανάλογα με το μέγεθος του πλασμιδίου και του ενθέματος, επιλέγεται η μοριακή αναλογία 

1:1, 1:3 ή 1:5 αντίστοιχα. Ο συνολικός όγκος της αντίδρασης είναι 10μl και συνήθως 

περιλαμβάνει 50-100ng πλασμιδίου και την υπολογισμένη ποσότητα ενθέματος. Προστίθενται 

1μl 10x ligation buffer, 1μl T4 DNA ligase (Promega) και αποστειρωμένο νερό μέχρι τα 10μl. 

Επώαση 16 ωρών στους 4οC ή στους 16οC ή 2-4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (RT). 
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2.2.5: Αντίδραση ανασυνδυασμού 

Η αντίδραση ανασυνδυασμού μεταξύ των Gateway® φορέων έγινε με το Gateway® LR 

Clonase® II enzyme kit της Invitrogen™ και ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.  

 

2.2.6: Μετασχηματισμός βακτηρίων 

 Escherichia coli DH5a ή DH10b 

3-5μl από την αντίδραση λιγάσης ή την αντίδραση ανασυνδυασμού προστίθενται σε 100μl 

δεκτικών κυττάρων και αναδεύονται ελαφρά. Ακολουθεί επώαση 30 λεπτών στον πάγο, θερμικό 

σοκ στους 42oC για 45 δευτερόλεπτα ώστε να εισαχθεί το πλασμίδιο στα κύτταρα, επώαση 2 

λεπτών στον πάγο και προσθήκη 900μl θρεπτικού μέσου LB. Το μείγμα επωάζεται για 1 ώρα 

στους 37oC με συνεχή ανάδευση για επαναφορά των κυττάρων. 100μl από τα βακτήρια 

επιστρώνονται σε τρυβλίο Petri με LB θρεπτικό μέσο και το κατάλληλο αντιβιοτικό για την 

επιλογή των μετασχηματισμένων κυττάρων και επωάζονται για 16 ώρες στους 37oC. 

 

 Agrobacterium tumefaciens C58C1 

5μg πλασμίδιου προστίθενται σε 100μl δεκτικών κυττάρων και αναδεύονται ελαφρά. Το μείγμα 

βυθίζεται απευθείας σε υγρό άζωτο για 1 λεπτό και επωάζεται για 30 λεπτά στους 37oC (θερμικό 

σοκ). Ύστερα προστίθενται 900μl LB θρεπτικού και τα κύτταρα επωάζονται για 2-4h στους 28oC. 

200μl από τα αγροβακτήρια  επιστρώνονται σε τρυβλίο Petri με LB θρεπτικό μέσο και τα 

κατάλληλα αντιβιοτικά (ριφαμπυκίνη 100μg/ml για τα αγροβακτήρια και το αντιβιοτικό επιλογής 

για το πλασμίδιο) και επωάζονται 1-2 μέρες στους 28oC. 

 

2.2.7: Παρασκευή δεκτικών κυττάρων 

 Escherichia coli DH5a και DH10b 

Τα δεκτικά βακτήρια παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του χλωριούχου ρουβιδίου. Από 

τρυβλίο όπου έχουν αναπτυχθεί κύτταρα E. coli, μεταφέρεται μία αποικία σε αποστειρωμένο 

γυάλινο σωλήνα με 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB και η καλλιέργεια αφήνεται να αναπτυχθεί 

για 16 ώρες στους 37οC υπό ανάδευση. 2ml από την προκαλλιέργεια μεταφέρονται σε 200ml LB 

και επωάζονται στους 37οC υπό ανάδευση έως ότου η οπτική απορρόφηση (OD) στα 600nm να 

είναι περίπου 0,6 χωρίς να ξεπεράσει αυτή την τιμή. Έπειτα, η κωνική φιάλη με την καλλιέργεια 

τοποθετείται απευθείας στον πάγο, όπου και παραμένει για 15 λεπτά, ώστε τα βακτήρια να 

σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η κωνική αναδεύεται. Η 

καλλιέργεια μοιράζεται σε 4 σωλήνες falcon των 50 ml, οι οποίοι φυγοκεντρούνται στις 2500rpm 

για 10 λεπτά στους 4oC. Το ίζημα ανά 50ml καλλιέργειας επαναδιαλύεται σε 15ml κρύου 

διαλύματος TfbI και τα βακτήρια επωάζονται στον πάγο για 30 λεπτά. Ακολουθεί ξανά 

φυγοκέντρηση στις 2000rpm για 10 λεπτά στους 4oC και επαναιώρηση των βακτηρίων σε 2ml 

κρύου διαλύματος TfbII για κάθε σωλήνα. Τα κύτταρα μοιράζονται σε κρύα σωληνάκια eppendorf 

ανά 100μl, παγώνονται απευθείας σε υγρό άζωτο και αποθηκεύονται στους -80oC. 
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TfbI    TfbII 

30mM Οξικό κάλιο (CH3COOK)   10mM MOPS 

100mM Χλωριούχο ρουβίδιο (RbCl)   10mM Χλωριούχο ρουβίδιο (RbCl) 

50mM Χλωριούχο μαγνήσιο (MnCl2x4H2O)   75mM Χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2x2H2O) 

10mM Χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2x2H2O)   15% Γλυκερόλη 

15% Γλυκερόλη    Ρύθμιση pH με υδροξείδιο του καλίου  

Ρύθμιση pH με οξικό οξύ (CH3COOH) 0,1M   (KOH) 0,1M 

 

 Agrobacterium tumefaciens C58C1 

Από τρυβλίο όπου έχουν αναπτυχθεί αγροβακτήρια, μεταφέρεται μία αποικία σε 

αποστειρωμένο γυάλινο σωλήνα με 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB και ριφαμπυκίνη 100μg/μl 

και η καλλιέργεια αφήνεται να αναπτυχθεί για 16 ώρες στους 28οC υπό ανάδευση. 2ml από την 

προκαλλιέργεια μεταφέρονται σε αποστειρωμένη κωνική φιάλη των 500ml με 50ml LB και 

επωάζονται στους 28οC υπό ανάδευση έως ότου η οπτική απορρόφηση (OD) στα 600nm να είναι 

περίπου 0,6 χωρίς να ξεπεράσει αυτή την τιμή. Έπειτα, η κωνική φιάλη με την καλλιέργεια 

τοποθετείται απευθείας στον πάγο, όπου και παραμένει για 15 λεπτά, ώστε τα βακτήρια να 

σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η κωνική αναδεύεται. Η 

καλλιέργεια μεταφέρεται σε σωλήνα falcon των 50 ml και φυγοκεντρείται στις 3000rpm για 5 

λεπτά στους 4oC. Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 1ml κρύου διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου 

(CaCl2) 20mM pH 5,7. Τα κύτταρα μοιράζονται σε κρύα σωληνάκια eppendorf ανά 100μl, 

παγώνονται απευθείας σε υγρό άζωτο και αποθηκεύονται στους -80oC. 

 

2.3: Αγροεμποτισμός  (Schöb et al. 1997) 

Αγροβακτήρια επωάστηκαν για 16 ώρες σε υγρό θρεπτικό μέσο LB με τα κατάλληλα 

αντιβιοτικά. Την επόμενη μέρα και εφόσον είχαν αναπτυχθεί ικανοποιητικά, φυγοκεντρήθηκαν 

στις 2700rpm για 10 λεπτά στους 4oC. Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και τα κύτταρα 

επαναδιαλύθηκαν σε αντίστοιχη ποσότητα MMA. Ακολούθησε επώαση για 1 ώρα στους 28oC και 

ξανά φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Τα αγροβακτήρια πλύθηκαν 3 φορές με 10mM 

χλωριούχο μαγνήσιο (MgCl2) ίσης ποσότητας με ενδιάμεσες φυγοκεντρήσεις και τελικά 

επαναδιαλύθηκαν στο ίδιο διάλυμα και αραιώθηκαν έως ότου η οπτική απορρόφηση (OD600) 

είναι μεταξύ 0,2 και 0,5. Στη συνέχεια έγινε ο εμποτισμός σε φυτά με σύριγγα ινσουλίνης (1ml). 

 

MMA 

1x MS υγρό θρεπτικό μέσο 

10mM 2-μορφολινο-αιθανικό σουλφονικό οξύ (MES, 2-[N-Morpholino] ethane sulfonic acid) 

200μM ακετοσυρινγκόνη (196mg Acs σε 5ml DMSO διμεθυλοσουλφοξείδιο) 

 

2.4: Ομογενοποίηση ιστού 

Ο ιστός συλλέχθηκε και ψύχθηκε αμέσως σε υγρό άζωτο. Στη συνέχεια κονιορτοποιήθηκε σε 

παγωμένο γουδί, παρουσία υγρού αζώτου, και αποθηκεύτηκε στους -80oC. 
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2.5: Απομόνωση ολικού RNA από φυτικό ιστό 

Η απομόνωση του ολικού RNA από φυτικό ιστό έγινε με την τεχνική εκχύλισης RNA τύπου 

TRIzol. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε είναι τροποποιημένο ώστε να εμπλουτιστούν τα 

δείγματα σε μόρια RNA μικρού μεγέθους. Για κάθε 100 mg ιστού χρησιμοποιήθηκε 1ml 

αντιδραστηρίου TRIzol και ακολούθησε ομογενοποίηση με μηχανική ανάδευση και επώαση σε 

θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 12000rpm για 10 λεπτά 

στους 4οC. Στο υπερκείμενο προστέθηκαν 150μl χλωροφορμίου, έγινε ανάδευση, επώαση 10 

λεπτών σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Μεταφέρθηκε η 

υδατική φάση, προστέθηκαν 500μl ισοπροπανόλης, έγινε ανάδευση και τα δείγματα 

μεταφέρθηκαν στους -80οC, για τουλάχιστον μια ώρα, όπου πραγματοποιήθηκε η κατακρήμνιση 

των ριβονουκλεϊκών οξέων. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 12000rpm, για 15 λεπτά στους 4οC 

και ακολούθησε μια σύντομη φυγοκέντριση παρουσία 70% αιθανόλης για τον καθαρισμό του 

ιζήματος από υπολείμματα ισοπροπανόλης. Μετά την απομάκρυνση της αιθανόλης το ίζημα 

στέγνωσε και επαναδιαλύθηκε σε 35μl αποστειρωμένο νερό. Η συγκέντρωση του RNA μετρήθηκε 

σε φωτόμετρο (NanoDrop 1000 Spectrophotometer). 

Όταν  τα δείγματα RNA είναι καθαρά οι λόγοι απορρόφησης 260/280 και 260/230 κυμαίνονται 

κοντά στο 2. Σε αντίθετη περίπτωση, χρειάζεται ένα επιπλέον βήμα καθαρισμού. Αρχικά, 

αυξήθηκε ο όγκος των δειγμάτων στα 100μl και προστέθηκε ίσος όγκος φαινόλης. Μετά από 

ανάδευση, έγινε φυγοκέντρηση στις 12000rpm για 5 λεπτά και μεταφέρθηκε το υπερκείμενο στο 

οποίο προστέθηκε ίσος όγκος χλωροφορμίου : ισοαμυλικής αλκοόλης. Έγινε ξανά ανάδευση και 

φυγοκέντρηση για να διαχωριστούν οι φάσεις και στο υπερκείμενο προστέθηκε 1/10 του όγκου 

3M οξικό νάτριο και 2,5 φορές του όγκου καθαρή αιθανόλη. Ακολούθησε καλή ανάδευση και 

επώαση στους -20oC για 2 ώρες. Η κατακρήμνιση των RNA έγινε με φυγοκέντριση σε 12000rpm 

για 15 λεπτά στους 4oC και, μετά το πλύσιμο του ιζήματος με 70% αιθανόλη, έγινε επαναδιάλυση 

σε 25μl αποστειρωμένο νερό. 

 

TRIzol 

38% Ουδέτερη φαινόλη (φαινόλη/Tris pH 8,0) 

0,8Μ Θειοκυανική γουανιδίνη 

0,4M Θειοκυανικό αμμώνιο 

0,1M Οξικό νάτριο pH 5,0 (stock 3M) 

5% Γλυκερόλη 

Φυλάσσεται στους 4oC στο σκοτάδι 

 

2.6: Ανάλυση κατά Northern 

2.6.1: Μεγαλομοριακών RNA 

15μg ολικού RNA αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης με ηλεκτροφόρηση στα 

110V για 3-4 ώρες. Στα δείγματα RNA είχε προστεθεί κατάλληλη ποσότητα χρωστικής (loading 

dye, τελική συγκέντρωση 1x) και πριν φορτωθούν, έβρασαν για 5 λεπτά και επωάστηκαν για 2-3 

λεπτά στον πάγο. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα φωτογραφήθηκε κάτω από 

υπεριώδη ακτινοβολία και επωάστηκε 2x10 λεπτά σε απιονισμένο νερό για να ξεπλυθεί η 

φορμαλδεΰδη και για 15 λεπτά σε 10x SSC για εξισορρόπηση. Ακολούθησε μεταφορά των μορίων 

σε νάιλον μεμβράνη (Whatman, Nytran® N, 0,45 μm) με την μέθοδο Capillary και την βοήθεια 
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διαλύματος SSC. Τα μόρια RNA μονιμοποιήθηκαν στην μεμβράνη με υπεριώδη ακτινοβολία 

(1200μJ/cm2) και στη συνέχεια έγινε χρώση της μεμβράνης με διάλυμα methylene blue [0,3M 

οξικό νάτριο (CH3COONa), 0,03% σκόνη methylene blue], η οποία είναι ενδεικτική για την 

αποτελεσματικότητα της μεταφοράς του RNA στη μεμβράνη καθώς και για την ποσότητα που 

έχει φορτωθεί σε κάθε πηγάδι του πηκτώματος. Εξυπηρετεί έτσι και ως μέσο ποσοτικοποίησης 

των αποτελεσμάτων της υβριδοποίησης. 

 

5x loading dye (10ml) 

720μl φορμαλδεΰδη 

3084μl φορμαμίδιο 

80μl 500mM EDTA pH 8,0 

16μl διάλυμα χρωστικής μπλε της βρωμοφαινόλης  

2ml γλυκερόλη 

4ml 10x MOPS ρυθμιστικό διάλυμα 

 

Αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 

1,2% αγαρόζη (ή όσο χρειάζεται) 

1x MOPS ρυθμιστικό διάλυμα 

12,3M φορμαλδεΰδη 

8μl βρωμιούχο αιθίδιο (1:10) 

 

Running buffer 

1x MOPS ρυθμιστικό διάλυμα 

12,3M φορμαλδεΰδη 

 

10x MOPS ρυθμιστικό διάλυμα 

200mM MOPS pH 7,0 

50mM Οξικό νάτριο 

10mM EDTA pH 8,0 

 

2.6.2: Μικρομοριακών RNA 

30 μg από το ολικό RNA κάθε δείγματος αναλύθηκαν με κάθετη ηλεκτροφόρηση σε 

αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης στα 40mA και σε διάλυμα 1x TBE. Στα δείγματα είχε 

προστεθεί κατάλληλη ποσότητα χρωστικής (loading dye, τελική συγκέντρωση 1x) και πριν 

φορτωθούν, έβρασαν για 5 λεπτά και επωάστηκαν για 2-3 λεπτά στον πάγο. Το πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης μετά την ηλεκτροφόρηση επωάστηκε με διάλυμα 1x TBE για 10 λεπτά και μετά 

προστέθηκε βρωμιούχο αιθίδιο για να γίνει χρώση των νουκλεϊκών οξέων. Στη συνέχεια 

φωτογραφήθηκε κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία και ακολούθησε μεταφορά των 

διαχωρισμένων μορίων σε νάιλον μεμβράνη (Whatman, Nytran® N, 0,2 μm) με ημι-στεγνή 

ηλεκτρο-μεταφoρά (semi-dry electro-blotting, Thermo Scientific Owl HEP-1 Semi Dry 

Electroblotting System, Dubuque, USA), με ένταση ρεύματος 2mA για κάθε τετραγωνικό εκατοστό 

του πηκτώματος και την βοήθεια διαλύματος 1x TBE, για 35 λεπτά. Τα μόρια RNA 

μονιμοποιήθηκαν στην μεμβράνη με υπεριώδη ακτινοβολία (1200μJ/cm2) και στη συνέχεια έγινε 
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χρώση της μεμβράνης με διάλυμα methylene blue [0,3M οξικό νάτριο (CH3COONa), 0,03% σκόνη 

methylene blue]. 

 

2x loading dye 

80% φορμαμίδιο 

10mM EDTA 

1mg/ml μπλε της βρωμοφαινόλης 

1mg/ml ξυλόλιο 

 

Αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

15% διάλυμα 38:2 ακρυλαμίδης:bis ακρυλαμίδης 

7Μ ουρία 

1x TBE 

 

2.6.3: Αντίδραση ραδιοσήμανσης μορίων RNA 

Οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν σε γυάλινους σωλήνες με 10-15ml διαλύματος υβριδοποίησης 

και επωάστηκαν υπό ήπια, συνεχή ανάδευση για τουλάχιστον 60 λεπτά. 

Παράλληλα, έγινε η παραγωγή του ραδιενεργά σημασμένου ιχνηθέτη με την βοήθεια του 

ενζύμου Klenow (MINOTECH biotechnology) και τυχαίων εκκινητών (random primer labeling) 

ώστε να ενσωματωθούν ραδιενεργά νουκλεοτίδια στη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα, 

συμπληρωματική σε μήτρα DNA κατάλληλη για τα μόρια RNA που πρέπει να σημανθούν. Αρχικά, 

διάλυμα περίπου 75ng DNA αποδιατάχθηκε με βρασμό και τοποθετήθηκε άμεσα στον πάγο. 

Προστέθηκαν dATP, dGTP, dTTP σε συγκέντρωση 0,5Μ το κάθε ένα, διάλυμα πολυμεράσης 

Klenow 2,5x σε τελική συγκέντρωση 1x, τυχαίοι εκκινητές (random primers) σε τελική 

συγκέντρωση 60ng/μl, πολυμεράση Klenow 20u/50μl αντίδρασης και περίσσεια ραδιενεργού α-

P32CTP. Το μείγμα (τελικού όγκου 50μl) επωάστηκε για 1 ώρα στους 37oC. Ακολούθησε 

καθαρισμός σε πακεταρισμένη στήλη Biorad με Sephadex G-25 εξισορροπημένη σε 1xTE [(10mM 

Tris, 1mM EDTA) pH 8,0] στις 2700rpm για 2 λεπτά, επώαση στους 100οC για 5 λεπτά, στον πάγο 

για άλλα 2 λεπτά και προσθήκη στο διάλυμα υβριδοποίησης. 

Μετά το πέρας της υβριδοποίησης, που διαρκεί τουλάχιστον 16 ώρες, έγιναν πλύσεις των 

μεμβρανών με κατάλληλα διαλύματα (wash buffers) για μικρά και μεγάλα μόρια RNA και έκθεση 

τους σε φιλμ αυτοραδιογραφίας. 

Για μόρια RNA μεγάλου μεγέθους, το διάλυμα υβριδοποίησης περιείχε 250mM φωσφορικό 

νάτριο (NaHPO4 pH 6,8), 7% SDS, 1x Denhardt’s και 250μg/ml tRNAs. Τα πλυσίματα έγιναν το 

πρώτο με 40mM φωσφορικό νάτριο (NaHPO4) + 5% SDS και το δεύτερο με 40mM φωσφορικό 

νάτριο (NaHPO4) + 1% SDS, το κάθε ένα για 15 λεπτά. Όλες οι διαδικασίες έγιναν στους 65oC. 

Για μόρια RNA μικρού μεγέθους, το διάλυμα υβριδοποίησης περιείχε 5x SSC, 7% SDS, 1x 

Denhardt’s και 20mM φωσφορικό νάτριο (NaHPO4 pH 7,2). Τα πρώτα δύο πλυσίματα ήταν των 30 

λεπτών με διάλυμα 2x SSC + 0,3% SDS και το επόμενο 15 λεπτών με 1x SSC + 0,3% SDS. Όλες οι 

διαδικασίες έγιναν στους 50oC. 
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50x Denhardt’s 

1% Φικόλη (Ficoll) 

1% Πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP, Polyvinylpyrrolidone) 

1% Αλβουμίνη ορού βοός (BSA, Bovine Serum Albumin) 

 

2.7: Εκχύλιση πρωτεϊνών 

Ζυγίστηκαν ~150mg ιστού και προστέθηκαν 350-500μl extraction buffer ώστε να διαβραχεί καλά 

ο ιστός, με τη βοήθεια έντονης ανάδευσης. Ακολούθησε επώαση 15 λεπτών στον πάγο με 

ενδιάμεση ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 12000rpm για 20 λεπτά στους 4oC. Μεταφέρθηκε το 

υπερκείμενο που περιείχε το σύνολο των πρωτεϊνών και η συγκέντρωση μετρήθηκε μέσω της 

απορρόφησης στα 280nm σε φωτόμετρο (NanoDrop 1000 Spectrophotometer). 

 

Extraction buffer 

50mM Tris pH 7,5 

100mM NaCl 

10% γλυκερόλη 

Πριν την χρήση προστίθενται:  0,1% DTT 1M 

 1% PMSF (17,4 mg/ml ισοπροπανόλης) 

 1% αναστολείς πρωτεασών 

 0,1% tween 20 

 

2.8: Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE) 

Η τεχνική της ηλεκτροφόρησης, η οποία βασίζεται στη δυνατότητα μετακίνησης φορτισμένων 

μορίων μέσα σε ηλεκτρικά πεδία, προσφέρει έναν αναλυτικό τρόπο για να διαχωριστούν 

πρωτεΐνες και άλλα μακρομόρια όπως DΝΑ και RΝΑ. Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός γίνεται 

κυρίως με βάση διαφορές στο φορτίο (ηλεκτροφόρηση ισοηλεκτρικής εστίασης), στη μάζα ή σε 

διάφορες άλλες φυσικές ιδιότητες των μορίων. Σε μία τυπική ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικές 

συνθήκες, οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται κυρίως με βάση τη μάζα τους. 

Το μίγμα των πρωτεϊνών πρώτα διαλύεται σε διάλυμα δωδεκακυλοθειικού νατρίου (SDS), ενός 

ανιονικού απορρυπαντικού που αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τις φορτίζει αρνητικά. 

Προστίθεται επίσης μερκαπτοαιθανόλη ή διθειοθρειτόλη (DTT), ουσίες που ανάγουν τους 

δισουλφιδικούς δεσμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται ανάμεσα σε δύο ομάδες -SH κυστεινών της 

ίδιας ή δύο διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων. Συγκεκριμένα, προστίθεται 5x SDS loading 

buffer στο δείγμα (μέγιστος τελικός όγκος 40-50μl) ώστε τελικά να έχει συγκέντρωση 1x. Η 

αποδιάταξη ολοκληρώνεται με θέρμανση: 5 λεπτά βράσιμο των δειγμάτων και επώαση 2-3 

λεπτών στον πάγο. 

Ακολούθως, τα δείγματα φορτώνονται σε 12% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και 

ηλεκτροφορούνται στα 80-120V (80V όσο τα δείγματα είναι στο stacking gel και 100-120V στη 

συνέχεια) σε 1x Running buffer. Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση, γίνεται μεταφορά των 

πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης Whatman® Protran® BA83 (0,2 μm) με την μέθοδο της 

υγρής μεταφοράς (wet transfer) σε Transfer buffer. Έχει διάρκεια 100 λεπτά στα 310mA. 

Για να ελεγχθεί η αποδοτικότητα της μεταφοράς και να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πρωτεϊνών, 

γίνεται χρώση Ponceau. Η μεμβράνη επωάζεται για 1-2 λεπτά σε μικρή ποσότητα χρωστικής και 
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ακολουθούν 2-3 γρήγορα πλυσίματα με απεσταγμένο νερό για να φανούν πιο καθαρά οι ζώνες. Η 

χρωστική μπορεί να απομακρυνθεί τελείως είτε με επαναλαμβανόμενα πλυσίματα με 

απεσταγμένο νερό είτε με προσθήκη ελάχιστης ποσότητας 10Ν NaOH. Η μεμβράνη φυλάσσεται 

στους 4oC σε 1x TBS. 

 

Συστατικά Separating gel 12% (10ml) Stacking gel 5% (5ml) 

H2O 2,05 ml 3,4 ml 

30% Πολυακρυλαμίδη 

(29:1 ακρυλαμίδη:bis-ακρυλαμίδη) 

4 ml 

 

850 μl 

1M Tris (pH 8,8) 3,75 ml (pH 6,8) 625 μl 

10% APS 100 μl 50 μl 

10% SDS 100 μl 50 μl 

TEMED 8 μl 5 μl 

Πίνακας 5: Αναλογίες παρασκευής πηκτώματος πολυακρυλαμίδης. 

 

5x SDS loading buffer 

0,0625mM Tris pH 6,8 

2% SDS 

20% Γλυκερόλη 

0,1% Μπλε της βρωμοφαινόλης 

Πριν την χρήση προστίθεται: 100mM DTT 

 

1x Running Buffer 

25mM Tris pH 6,8 

192mM Γλυκίνη 

0,1% w/v SDS 

 

10x Stock Tris-Glycine Buffer για μεταφορά 

192mM Γλυκίνη 

25mM Tris 

0,5% SDS 

 

Transfer Buffer 

1x Tris-Glycine Buffer 

10% Μεθανόλη 

 

Χρωστική Ponceau 

0,2% w/v Ponceau 

3% Οξικό οξύ 

Φυλάσσεται στους 4oC 
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2.9: Ανάλυση κατά Western  

Η ανάλυση αυτή επιτρέπει την ανίχνευση πρωτεϊνών με την χρήση κατάλληλου αντισώματος 

και γίνεται σε μεμβράνη όπου έχουν ήδη αναλυθεί και μεταφερθεί τα πρωτεϊνικά δείγματα. 

Αρχικά, η μεμβράνη επωάζεται για 45 λεπτά με 5% w/v γάλα (Regilait γάλα σε σκόνη) σε TBS για 

να μπλοκαριστούν οι μη-ειδικές θέσεις. Η επώαση με το πρώτο αντίσωμα διαρκεί 1-1,5 ώρα με 

ήπια ανάδευση και ακολουθούν 3 πλυσίματα των 10 λεπτών με TBS-Tween (0,05% v/v Tween σε 

TBS). Για το δεύτερο αντίσωμα, η επώαση είναι 45 λεπτά με 1 ώρα και ακολουθούν πάλι 3 όμοια 

πλυσίματα της μεμβράνης. Η εμφάνιση γίνεται με ECL υπόστρωμα (SuperSignal® West Pico 

Chemilluminescent Substrate, Thermo Scientific). Επωάζεται η μεμβράνη για 5 λεπτά με το ECL 

και εμφανίζεται σε φιλμ αυτοραδιογραφίας (FUJIFILM) από το μηχάνημα Curix 60 (AGFA). 

 

Αντίσωμα Εταιρεία Αραίωση 

mouse a-myc Ευγενική προσφορά από το εργαστήριο του 
καθηγητή Παπαματθαιάκη Σ., ΙΜΒΒ, ΙΤΕ 

1:1000 σε 1% γάλα 

a-mouse IgG HRP Sigma-Aldrich Co. LLC. 1:7500 σε 1% γάλα 

rabbit a-GFP AnaSpec Inc. 1:1000 σε 1% γάλα 

a-rabbit IgG HRP Promega Corporation 1:10000 σε 1% γάλα 
Πίνακας 6: Λίστα αντισωμάτων. 

 

2.10: Δοκιμασία ανοσοκατακρήμνισης 

2.10.1: Μονιμοποίηση αντισώματος στα μαγνητικά σφαιρίδια  

Χρησιμοποιήθηκαν 25μl μαγνητικά σφαιρίδια (PureProteome™ Protein A magnetic beads, 

Merck Millipore) και 4μl αντισώματος mouse anti-myc. Για την πρόσδεση του αντισώματος 

ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο 1 και για την μονιμοποίηση το πρωτόκολλο 4, όπως προτείνεται 

από την Merck Millipore (Protocol Guide: Immunoprecipitation by crosslinking antibodies to 

PureProteome™ Protein A, G or A/G mix magnetic beads). 

 

2.10.2: Ανοσοκατακρήμνιση 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε εκχύλιση ολικών πρωτεϊνών στους ιστούς και υπολογίστηκε η 

συγκέντρωσή τους. Ως αρχικό δείγμα (input) κρατήθηκε ίση ποσότητα πρωτεϊνών (150-200mg) 

από κάθε ιστό. Από το υπόλοιπο εκχύλισμα, υπολογίστηκε η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα –ίση 

όμως για όλα τα δείγματα– και επωάστηκε 16 ώρες με τα μαγνητικά σφαιρίδια, στα οποία είχε 

ήδη μονιμοποιηθεί το αντίσωμα. Η επώαση έγινε στους 4oC με συνεχή ανάδευση σε carousel. 

Την επόμενη μέρα, τοποθετήθηκαν τα σωληνάκια eppendorf με τα σφαιρίδια σε μαγνητική 

βάση και συλλέχθηκε το υπερκείμενο πρωτεϊνικό δείγμα που δεν είχε προσδεθεί (flow through). 

Το υπερκείμενο δείγμα ετοιμάστηκε ομοίως με το αρχικό. Τα μαγνητικά σφαιρίδια πλύθηκαν 5 

φορές με 500μl PBS-Tween (0,05% Tween 20 σε 1x PBS) και ακολούθησε η έκλουση των 

πρωτεϊνών που είχαν προσδεθεί στα αντισώματα. Για την έκλουση προστέθηκαν στα σφαιρίδια 

60μl 1x SDS loading buffer (χωρίς DTT και βρωμοφαινόλη) και επωάστηκαν σε νερό που βράζει 

για 5 λεπτά. Τα δείγματα μετά την έκλουση (elutions) συλλέχθηκαν με την βοήθεια της 

μαγνητικής βάσης. Τα μαγνητικά σφαιρίδια πλύθηκαν 3 φορές με 500μl PBS-T και φυλάχθηκαν 

στους 4oC σε 300μl PBS-T για μεταγενέστερη χρήση (έως 3 φορές). 
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Από τα 60μl που ήταν τα δείγματα μετά την έκλουση, τα 20μl χρησιμοποιήθηκαν για 

ανίχνευση της πρωτεΐνης με στύπωμα κατά Western και τα 40μl για να σταλούν για ανάλυση 

φασματομετρίας μάζας. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων, 

οπότε στα 60μl προστέθηκαν 1μl DTT και ελάχιστη χρωστική και έβρασαν ξανά για 5 λεπτά. 

Κατόπιν, ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 12%. 

 

Πριν σταλούν τα δείγματα για φασματομετρία μάζας, πρέπει να γίνει κάποια χρώση στο 

πήκτωμα ώστε να ξεχωρίσουν οι ζώνες με τις πρωτεΐνες που είναι υπό μελέτη καθώς και όποιες 

άλλες πρωτεΐνες έχουν συνκατακρημνιστεί. 

 

2.10.3: Χρώση αργύρου (silver staining) 

Η χρώση αργύρου έχει μεγάλη ευαισθησία και χρησιμοποιήθηκε για να φανούν όλες οι ζώνες. 

Το μειονέκτημά της είναι ότι σημαίνει και νουκλεϊκά οξέα, με τα οποία πιθανόν να 

αλληλεπιδρούν οι καταστολείς της σίγησης. Το πρωτόκολλο έχει περιγραφεί από τους 

Shevchenko et al. 1996. Αρχικά, μονιμοποιούνται οι πρωτεΐνες στο πήκτωμα με επώαση 

τουλάχιστον 20 λεπτών (συνήθως αφήνεται έως την επόμενη μέρα) σε θερμοκρασία δωματίου 

(RT) σε διάλυμα 50% μεθανόλη, 5% οξικό οξύ. Ακολουθεί ένα πλύσιμο των 10 λεπτών με 50% 

μεθανόλη και ένα με διπλά αποσταγμένο νερό (ddH2O). Η ευαισθητοποίηση του πηκτώματος 

γίνεται με φρέσκο διάλυμα 0,02% θειοθειικού νατρίου (Na2S2O3) για 1 λεπτό και γίνονται ξανά 2 

πλυσίματα με ddH2O του ενός λεπτού. Η χρώση με τον νιτρικό άργυρο διαρκεί 20 λεπτά και 

γίνεται στους 4oC με ήδη κρύο και φρέσκο διάλυμα 0,1% νιτρικού αργύρου. Το πήκτωμα 

ξεπλένεται από την περίσσεια χρωστική 2 φορές για 1 λεπτό με ddH2O και γίνεται η εμφάνιση του 

αποτελέσματος με επώαση σε φρέσκο διάλυμα 2% ανθρακικό νάτριο (Na2CO3), 0,04% φορμαλίνη 

και έντονη ανακίνηση. Αν το διάλυμα αποκτήσει κίτρινο χρώμα, απορρίπτεται και προστίθεται 

νέο. Όταν εμφανιστούν οι επιθυμητές ζώνες τερματίζεται η αντίδραση με 5% οξικό οξύ για 

τουλάχιστον 5 λεπτά. Κατόπιν, το πήκτωμα φυλάσσεται σε 1% οξικό οξύ στους 4oC. Όλη η 

διαδικασία γίνεται σε γυάλινο δοχείο και τα διαλύματα έχουν όγκο 200ml ώστε να 

υπερκαλύπτεται το πήκτωμα. 

 

2.10.4: Χρώση blue silver 

Η blue silver χρώση έχει μικρότερη ευαισθησία από την χρώση αργύρου αλλά σημαίνει μόνο 

πρωτεΐνες. Επιπλέον, προκαλεί μικρότερο «θόρυβο» κατά την φασματομετρία μάζας. Η σύσταση 

και η παρασκευή της χρωστικής περιγράφηκε από τους Candiano et al. 2004 και το πρωτόκολλο 

συνοπτικά έχει ως εξής: πρώτα γίνεται μονιμοποίηση με διάλυμα 30% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ 

για 30 λεπτά με 1 ώρα. Ακολουθούν 4 πλυσίματα των 15 λεπτών με διπλά αποσταγμένο νερό 

(ddH2O) και χρώση σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 3 ώρες (συνήθως 16 ώρες). Η 

ποσότητα της χρωστικής υπολογίζεται 5 φορές μεγαλύτερη από την ποσότητα του πηκτώματος 

και ο αποχρωματισμός, για να φανούν καθαρά οι ζώνες, γίνεται με ddH2O και 3-4 αλλαγές. 
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Διάλυμα χρωστικής Blue silver 

0,12% Χρωστική Coomasie Blue G-250 

10% Θειικό αμμώνιο 

10% Φωσφορικό οξύ 

20% Μεθανόλη 

Φυλάσσεται στο σκοτάδι έως και 6 μήνες από την παρασκευή της 

 

2.11: Μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων μέσω αγροβακτηρίου  

Για την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών που θα υπερεκφράζουν τις πρωτεΐνες p22 του ToCV 

και p25 του CYSDV πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων μέσω αγροβακτηρίου 

(Horsch et al. 1985). Στο πρωτόκολλο έγιναν κάποιες προσαρμογές οι οποίες περιγράφονται 

παρακάτω. Όλη η διαδικασία έγινε με αποστειρωμένα υλικά σε θάλαμο νηματικής ροής (Laminar 

flow). 

Χρησιμοποιήθηκαν νεαρά φυτά Nicotiana benthamiana από τα οποία κόπηκαν φυλλικοί 

δίσκοι και επωάστηκαν με καλλιέργεια αγροβακτηρίων C58C1. Οι καλλιέργειες είχαν μεγαλώσει 

για 16 ώρες στους 28oC (η OD600 δεν ξεπερνούσε το 1, ιδανικά 0,6) και τα βακτήρια 

επαναδιαλύθηκαν σε υγρό θρεπτικό υλικό MS με 200μM ακετοσυρινγκόνη. Η ακετοσυριγκόνη 

επάγει την έκφραση των vir γονιδίων και αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα του 

μετασχηματισμού. Η επώαση διήρκησε 15-20 λεπτά και οι φυλλικοί δίσκοι στέγνωσαν σε 

αποστειρωμένο απορροφητικό χαρτί Whatman και μεταφέρθηκαν σε τρυβλία Petri με στερεό 

θρεπτικό MS. Τα τρυβλία καλύφθηκαν με αλουμινόχαρτο και τοποθετήθηκαν στον θάλαμο 

ανάπτυξης. Την επομένη οι δίσκοι πλύθηκαν σε MS+σεφοταξίμη 150μg/ml και μεταφέρθηκαν σε 

νέα τρυβλία με στερεό θρεπτικό MS το οποίο περιείχε επιπλέον: ορμόνες για επαγωγή της 

βλάστησης και τα κατάλληλα αντιβιοτικά. Κάλλοι άρχισαν να αναπτύσσονται περίπου 1 μήνα 

μετά τον μετασχηματισμό και όταν μεγάλωσαν αρκετά αποκόπηκαν από τον φυλλικό δίσκο και 

μεταφέρθηκαν σε κουτιά magenta με το ίδιο θρεπτικό, όπου συνεχίστηκε η ανάπτυξή τους. Για 

την de novo οργανογένεση χρειάστηκε να περάσουν 1-4 εβδομάδες οπότε και άρχισαν να 

εμφανίζονται οι πρώτοι βλαστοί. Όταν οι βλαστοί έφτασαν σε ύψος τα 2-3 εκατοστά αποκόπηκαν 

από τους κάλλους και μεταφέρθηκαν σε κουτιά με MS και αντιβιοτικά αλλά χωρίς ορμόνες, ώστε 

να επαχθεί η ριζογένεση. Μετά την ανάπτυξη ριζών έγινε μεταφύτευση πρώτα σε περλίτη και 

ύστερα σε χώμα με σύσταση 2 τύρφη : 1 φυλλόχωμα : ½ περλίτη και λίγο λίπασμα.  

Οι ορμόνες που χρειάζονται για την επαγωγή της βλάστησης είναι η BAP (6-βενζυλ-

αμινοπουρίνη, 6-benzylaminopurine) 1μg/ml, που ανήκει στις κυτοκινίνες, και η NAA (α-

ναφθαλινο-οξικό οξύ, a-naptalene acetic acid) 0,2μg/ml, που ανήκει στις αυξίνες. Τα αντιβιοτικά 

είναι η σεφοταξίμη 150μg/ml, ουσία που σκοτώνει τα αγροβακτήρια, και η καναμυκίνη 75μg/ml, 

η οποία είναι το αντιβιοτικό επιλογής εφόσον τα αγροβακτήρια έφεραν το πλασμίδιο pART27 με 

ένα από τα επιθυμητά γονίδια. Οι πρώτες προσπάθειες για την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών 

έγιναν με μοριακές κατασκευές που προσέδιδαν στα φυτά ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο 

επαφής Basta (φορείς pGreen300 ή pB2GW7). Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρχε καναμυκίνη 

ως αντιβιοτικό επιλογής αλλά Basta σε διάφορες συγκεντρώσεις. Εναλλακτικά, η επιλογή με το 

Basta γινόταν σε μεταγενέστερο στάδιο με ψεκασμό των φυτών που είχαν αναγεννηθεί.  Σε όλες 

τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα Basta 20SL (Γλυφοσινικό αμμώνιο 20% w/v, 

Βοηθητικές ουσίες 81,03% w/w) της Bayer. 
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Ως μάρτυρες για τον μετασχηματισμό χρησιμοποιήθηκαν φυλλικοί δίσκοι που δεν είχαν 

επωαστεί με αγροβακτήρια αλλά με καθαρό MS. Οι μισοί μετά την πρώτη μέρα τοποθετήθηκαν 

σε τρυβλία με MS, ορμόνες και σεφοταξίμη (θετικοί μάρτυρες) και οι άλλοι μισοί με MS, ορμόνες, 

σεφοταξίμη και καναμυκίνη ή Basta (αρνητικοί μάρτυρες). Η σεφοταξίμη προστέθηκε και στους 

μάρτυρες για να αποκλειστεί η πιθανότητα να επηρεάζει την εξέλιξη της ιστοκαλλιέργειας. 

 

2.12: Μικροσκοπία 

Η τεχνική της μικροσκοπίας ήταν απαραίτητη για τον ενδοκυτταρικό εντοπισμό των 

πρωτεϊνών, οι οποίες προηγουμένως είχαν συντηχθεί με την φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP. Μετά 

από αγροεμποτισμό σε φύλλα Nicotiana benthamiana και μετά το πέρας τριών ημερών ώστε να 

εκφραστούν τα επιθυμητά γονίδια, κόπηκαν λεπτές λωρίδες και τοποθετήθηκαν σε 

αντικειμενοφόρο με διάλυμα PBS. Τα δείγματα καλύφθηκαν με καλυπτρίδα και παρατηρήθηκαν 

άμεσα είτε σε μικροσκόπιο φθορισμού (Nikon Eclipse E800) είτε σε συνεστιακό μικροσκόπιο (SP1 

Leica). Τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκαν για την λήψη των 

φωτογραφιών ήταν τα ProgRes® CapturePro και Leica SP1 Confocal Software αντίστοιχα, ενώ η 

επεξεργασία τους έγινε με τα Adobe Photoshop και Fiji. 
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Αποτελέσματα 
 

3.1: Βιοπληροφορική μελέτη 

Αρχικά, έχοντας την αλληλουχία της πρωτεΐνης και του γονιδίου των δύο καταστολέων, μπορεί 

να γίνει αναζήτηση στην βάση δεδομένων για ομόλογες πρωτεΐνες ή έστω συντηρημένες 

επικράτειες. Δυστυχώς, η αναζήτηση με την μηχανή blast δεν επέστρεψε ελπιδοφόρα 

αποτελέσματα καθώς οι αλληλουχίες με υψηλή βαθμολογία (μεγαλύτερη του ορίου) άνηκαν σε 

διαφορετικά απομονωμένα είδη (isolates) του ίδιου ιού. Παρατίθεται η εικόνα από τα 

αποτελέσματα των αναζητήσεων σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας και για τους δύο 

καταστολείς. Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και στην αναζήτηση με την νουκλεοτιδική 

αλληλουχία. Και οι δύο καταστολείς φαίνεται να μην έχουν ομολογία με άλλες γνωστές 

πρωτεΐνες αλλά ούτε και μεταξύ τους. Εντούτοις, καθώς συνεχώς αυξάνονται οι πληροφορίες στις 

βάσεις δεδομένων για γονίδια και πρωτεΐνες που αλληλουχούνται, έχει ενδιαφέρον να γίνονται 

επαναλήψεις των αναζητήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Agos (Zielezinski & Karlowski 2011) για την 

αναζήτηση του μοτίβου WG/GW, το οποίο διαθέτουν πολλές πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με 

τις AGOs. Δεν βρέθηκε το μοτίβο σε κανέναν από τους δύο καταστολείς. Αυτό δεν αποκλείει την 

αλληλεπίδραση των καταστολέων με κάποια AGO γενικά, αλλά σίγουρα όχι μέσω μίμησης του 

μοτίβου αναγνώρισης γλυκίνη/τρυπτοφάνη. 

Τέλος, με την χρήση του cNLS Mapper (Kosugi et al. 2009) έγινε πρόβλεψη για την ύπαρξη 

κλασσικού σήματος για εντοπισμό της πρωτεΐνης στον πυρήνα (nuclear localization signal, NLS), 

το οποίο να εξαρτάται από τον μηχανισμό της ιμπορτίνης α. Και στις δύο βρέθηκαν πιθανά 

διμερή NLSs αλλά με πολύ χαμηλό σκορ (2-3/10) που σημαίνει ότι πρακτικά δεν χρησιμεύουν ως 

σήματα εισόδου στον πυρήνα ή έχουν πολύ χαμηλή απόδοση. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε 

κλασσικό NLS με αυτόν τον αλγόριθμο δεν αποκλείει τον εντοπισμό των πρωτεϊνών στον πυρήνα. 

Μπορεί να εισέρχονται με την βοήθεια άλλων παραγόντων ή να έχουν NLS το οποίο να μην 

χρησιμοποιεί τον συντηρημένο μηχανισμό της ιμπορτίνης α. Ο αλγόριθμος αυτός αναπτύχθηκε 

βάση δοκιμών σε ζύμες και σημειώνεται ότι πιθανά να είναι λιγότερο αποτελεσματικός σε άλλα 

είδη, παρά την συντήρηση του μονοπατιού στους ευκαρυώτες. Επομένως, η απουσία NLS δεν 

οδηγεί σε καταληκτικά συμπεράσματα. 

Οι αλληλουχίες των δύο πρωτεϊνών, σε νουκλεοτιδικό και αμινοξικό επίπεδο, φαίνεται να μην 

έχουν ομολογία με άλλες γνωστές πρωτεΐνες και ούτε κάποιο ειδικό μοτίβο ή σήμα που θα 

επέτρεπε την πρόβλεψη της δράσης τους. Είναι συντηρημένες μεταξύ των διαφορετικών 

απομονωμένων ειδών (isolates) με ομολογία 96-100%. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να μελετηθούν 

αυτές οι πρωτεΐνες και να βρεθούν τα αμινοξέα ή οι περιοχές που είναι σημαντικές για την δράση 

τους. Ίσως αν περιοριστεί η περιοχή αναζήτησης να εντοπιστεί κάποιο μοτίβο που να είναι 

συντηρημένο και χαρακτηρίζει μια οικογένεια καταστολέων. 
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Εικόνα 62: Αποτελέσματα Blast για την αμινοξική αλληλουχία της ToCV p22 και στοίχιση των αποτελεσμάτων. 
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Εικόνα 13: Αποτελέσματα Blast για την αμινοξική αλληλουχία της CYSDV p25 και στοίχιση των αποτελεσμάτων. 
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3.2. Μοριακές κατασκευές – εργαλεία μελέτης 

Στα πλαίσια της εργασίας χρειάστηκε να γίνουν κάποιες μοριακές κατασκευές (Πίνακας 1, 

Κεφ.2 Υλικά και Μέθοδοι) για να μελετηθεί η δράση των καταστολέων p22 του ιού της χλώρωσης 

της τομάτας (Tomato chlorosis virus, ToCV) και p25 του ιού του κίτρινου παραμορφωτικού 

νανισμού των κολοκυνθοειδών (Cucurbit yellow stunting disorder virus, CYSDV). 

 

3.2.1: Υπερέκφραση πρωτεϊνών 

Για τις δοκιμασίες αγροεμποτισμού αλλά και για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών που 

υπερεκφράζουν τις πρωτεΐνες p22 του ToCV και p25 του CYSDV, παραλήφθηκαν από το 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ, εργαστήριο I. Λιβιεράτου) κατασκευές με 

κλωνοποιημένα τα cDNA των CYSDV p25 και ToCV p22 στον φορέα pGreen ως BamHI/XhoI 

τμήματα. Οι κατασκευές προσδίδουν στα φυτά ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο επαφής Basta. 

Με τους φορείς αυτούς μετασχηματίστηκαν C58C1 αγροβακτήρια, τα οποία και 

χρησιμοποιήθηκαν για μετασχηματισμό φυλλικών δίσκων Nicotiana benthamiana. Καθώς οι 

πρώτες προσπάθειες για δημιουργία διαγονιδιακών φυτών ήταν άκαρπες, επιλέχθηκε αλλαγή 

φορέα και τα γονίδια ToCV p22 και CYSDV p25 υποκλωνοποιήθηκαν στον pB2GW7, ο οποίος 

προσδίδει επίσης ανθεκτικότητα στο Basta. Ο pB2GW7 ανήκει στους Gateway φορείς, επομένως 

για την κατασκευή του πλασμιδίου εισήχθησαν πρώτα τα γονίδια στον pENTR3C φορέα ως 

BamHI/XhoI τμήματα. Κατόπιν έγινε ανασυνδυασμός του pENTR3C που έφερε το κάθε γονίδιο με 

τον pB2GW7 και τα τελικά πλασμίδια ελέγχθηκαν για την ύπαρξη του ενθέματος. 

 

   
Εικόνα 14: Πλασμιδιακοί χάρτες των ToCV p22 και CYSDV p25 στον pGreen 300 φορέα. 

                 
Εικόνα 15: Έλεγχος για την σωστή ένθεση των ToCV p22 και CYSDV p25 (588 bp και 645 bp αντίστοιχα). 

pGREEN300:35S-NOS-ToCV-p22

6143 bp

ToCV-p22

Kanamycin

BAR resistance (part)

35S

BamHI (956)

Xho I (1544)

Eco RI (950)

Kpn I (1774)

pGREEN300:35S-NOS-CYSDV-p25

6200 bp

F-primer for p25

R-primer for p25

kanamycin

Bar resistance

35S

CYSDV-p25

BamHI (956)

Xho I (1601)
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Εικόνα 16: Πλασμιδιακοί χάρτες των ToCV p22 και CYSDV p25 στον pB2GW7φορέα. 

 

       
Εικόνα 17: Έλεγχος για την σωστή ένθεση των ToCV p22 και CYSDV p25 (588 bp και 645 bp αντίστοιχα). 

 

Τα προβλήματα όμως με την τοξικότητα του Basta δεν ξεπεράστηκαν γι αυτό στη συνέχεια 
επιλέχθηκε ο φορέας pART27 για τον μετασχηματισμό των φυλλικών δίσκων, ο οποίος φέρει 
γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη. Για την σωστή ένθεση του CYSDV p25 στον pART7 
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές με θέσεις για τα περιοριστικά ένζυμα XhoI και BamHI στα 5’ και 3’ 
άκρα αντίστοιχα (αντίθετα από ότι είχε εισαχθεί στον pGreen300). Η ToCV p22 κόπηκε απευθείας 
από τον pGreen και εισήχθη ως EcoRI/KpnI τμήμα. Η θέση κοπής της περιοριστικής 
ενδονουκλεάσης KpnI βρίσκεται 227 βάσεις μετά το τέλος του γονιδίου της ToCV p22 αλλά το 
επιπλέον κομμάτι δεν επηρεάζει την έκφραση καθώς προηγείται το κωδικόνιο λήξης. Η κασέτα 
έκφρασης στον pART7 οριοθετείται από δύο περιοριστικές θέσεις NotI, διευκολύνοντας την 
εισαγωγή στον δυαδικό φορέα pART27. Στο επιπλέον κομμάτι της ToCV p22 περιλαμβάνεται μια 
θέση NotI οπότε πραγματοποιήθηκε μερική πέψη στο πλασμίδιο pART7-ToCV p22 για να 
απομονωθεί ολόκληρη η κασέτα έκφρασης. Η NotI θα αφήσει ίδια προεξέχοντα άκρα και στις δύο 
πλευρές τις κασέτας όταν απομονωθεί από τον pART7, επομένως μπορεί να εισαχθεί με 
οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό δεν επηρεάζει την έκφραση και είναι εύκολο με 
πέψη με BamHI/XhoI στο τελικό πλασμίδιο pART27 να διαχωριστούν οι δύο πληθυσμοί και να 
σχεδιαστεί ο χάρτης. 

 
 

pB2GW7-ToCV-p22

9855 bp

ToCV-p22

attB1

attB2

Bar

Sm/SpR

p35S

T35S

LB

RBBamHI (9244)

Xho I (9832)

pB2GW7-CYSDV-p25

9912 bp

attB1

attB2

Bar

Sm/SpR

p35S

T35SCYSDV-p25

LB

RBBamHI (9244)

Xho I (9889)
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Εικόνα 18: Πλασμιδιακοί χάρτες των ToCV p22 και CYSDV p25 στον pART27 φορέα. 

 

  
Εικόνα 19: Έλεγχος για την σωστή ένθεση των ToCV p22 και CYSDV p25 (588 bp και 645 bp αντίστοιχα). 

 

 

3.2.2: Σύντηξη με myc-επίτοπο για δοκιμασία ανοσοκατακρήμνισης 

Η δοκιμασία της ανοσοκατακρήμνισης απαιτεί αντίσωμα ειδικό για την πρωτεΐνη που 

μελετάται. Εναλλακτικά, η πρωτεΐνη μπορεί να συντηχθεί με κάποιον επίτοπο (GFP, GST, myc, HA 

κ.ά.) και χρησιμοποιείται το αντίστοιχο αντίσωμα. Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο αντίσωμα για να 

χρησιμοποιηθεί στην ανοσοκατακρήμνιση για καμία από τις δύο πρωτεΐνες-καταστολείς (ToCV 

p22 και CYSDV p25), έπρεπε να γίνει σύντηξη με κάποιον επίτοπο. Επιλέχθηκε ο επίτοπος c-myc 

λόγω του μικρού του μεγέθους (11 αμινοξέα), που μειώνει τις πιθανότητες να παρεμποδίσει την 

σωστή αναδίπλωση της πρωτεΐνης και την πρόσδεση με άλλα μόρια. 

Ο φορέας που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο pEarleyGate 203 και ο myc επίτοπος συντήχθηκε στο 

αμινοτελικό-Ν-άκρο των πρωτεϊνών. Ο pEarleyGate 203 ανήκει επίσης στους Gateway φορείς 

επομένως χρειάστηκε ανασυνδυασμός με τον pENTR3C. Τα πλασμίδια αυτά κατασκευάστηκαν 

από την μεταδιδακτορική ερευνήτρια Παπαδημητρίου Λίνα. Ως μάρτυρας στη δοκιμασία 

ανοσοκατακρήμνισης χρησιμοποιήθηκαν αγροβακτήρια μετασχηματισμένα με τον άδειο φορέα, 

ο οποίος οδηγεί στην έκφραση ενός μικρού πεπτιδίου που περιλαμβάνει τον myc επίτοπο και 11 

ακόμα αμινοξέα, συνολικά 22bp. 

 

pART27 ToCV p22

14659 bp

ToCV p22

Tn7 spmR/strR

P35S

ocs 3' utr

EcoRI (2322)

KpnI (3146)

XhoI (2316)

XhoI (2916)

BamHI (2328)

BamHI (3171)

BamHI (4446)

NotI (963)

NotI (2922)

NotI (3955)

pART27 CYSDV p25

14449 bp

Tn7 spcR/strR

CYSDV p25

P35S

ocs 3' utr

XhoI (2392)

BamHI (1747)

BamHI (4236)

NotI (963)

NotI (3745)
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Εικόνα 20: Πλασμιδιακοί χάρτες των ToCV p22 και CYSDV p25 στον pEarleyGate 203 φορέα (myc επίτοπος στο N-
τελικό άκρο). 

         
Εικόνα 21: Έλεγχος για την σωστή ένθεση των ToCV p22 και CYSDV p25 (588 bp και 645 bp αντίστοιχα). 

 

 

  

pEarleyGate 203 (myc tag)
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pEarley c myc ToCV-p22
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attB1
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Bar

Kan+
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35S
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pEarley c myc -CYSDV-p25
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3.2.3: Σύντηξη με GFP-επίτοπο για ενδοκυτταρικό εντοπισμό 

Ο φορέας pB7WGF2 δίνει την δυνατότητα σύντηξης μιας πρωτεΐνης με την φθορίζουσα 

πρωτεΐνη GFP (green fluorescent protein) στο αμινοτελικό άκρο. Η υποκλωνοποίηση έγινε με 

ανασυνδυασμό με τον pENTR3C όπου υπήρχαν τα γονίδια των ToCV p22 και CYSDV p25. Κατόπιν, 

το πλασμίδιο ελέγχθηκε για την σωστή ένθεση με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα BamHI/XhoI. 

 

  
Εικόνα 22: Πλασμιδιακοί χάρτες των ToCV p22 και CYSDV p25 στον pB7WGF2 φορέα (GFP επίτοπος στο N-τελικό 

άκρο). 

      
Εικόνα 23: Έλεγχος για την σωστή ένθεση των ToCV p22 και CYSDV p25 (588 bp και 645 bp αντίστοιχα). 

 

 

3.3. Έλεγχος πλασμιδίων με δοκιμασία αγροεμποτισμού 

Όταν κατασκευάστηκαν τα πλασμίδια pART27-ToCV p22 και pART27-CYSDV p25 για την 

υπερέκφραση των καταστολέων, έπρεπε να ελεγχθούν όχι μόνο για την ύπαρξη του ενθέματος 

αλλά και για την σωστή έκφρασή του. Το ίδιο ισχύει και για τις κατασκευές pEarleyGate203-

myc::ToCV p22 και pEarleyGate203-myc::CYSDV p25, όπου οι καταστολείς εκφράζονται σε 

σύντηξη με τον επίτοπο myc. Μετασχηματίστηκαν με αυτούς τους φορείς αγροβακτήρια C58C1 

ώστε να γίνει αγροεμποτισμός σε φύλλα Nicotiana benthamiana. Η δοκιμασία περιλαμβάνει 

συνεμποτισμό με μείγμα αγροβακτηρίων που εκφράζουν την GFP πρωτεΐνη και αγροβακτηρίων 

που εκφράζουν τον επιθυμητό καταστολέα και παρακολούθηση του φθορισμού της GFP ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

pB7WGF2-GFP-ToCV p22

10597 bp

Egfp

ToCV-p22

attB1

attB2

Bar

Sm/SpR

p35ST35S

LB

RB

XhoI (9968)

BamHI (9666)

BamHI (10556)

pB7WGF2-GFP-CYSDV p25

10654 bp

Egfp

CYSDV p25

attB1

attB2

Bar

Sm/SpR

p35ST35S

LB

RB

XhoI (9968)

BamHI (9666)

BamHI (10613)
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Ο αγροεμποτισμός ανήκει στις μεθόδους μετασχηματισμού φυτικών κυττάρων για παροδική 

έκφραση ενός διαγονιδίου. Το T-DNA του αγροβακτηρίου ενσωματώνεται στο γένωμα του 

κυττάρου και οδηγεί στην έκφραση του διαγονιδίου. Μέσω του αγροεμποτισμού και με την 

χρήση ισχυρού υποκινητή 35S συνήθως επιτυγχάνεται πολύ καλή έκφραση. Όμως, η 

υπερέκφραση ενός διαγονιδίου καθώς και οι πολλαπλές ενθέσεις του T-DNA, ενεργοποιούν τον 

μηχανισμό της RNA σίγησης με αποτέλεσμα μετά από 2-5 μέρες, όταν και ανιχνεύεται το μέγιστο 

της έκφρασης, τα επίπεδα να μειώνονται σημαντικά. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της GFP, η 

μέγιστη έκφραση είναι στις 3 ημέρες μετά τον εμποτισμό (days post infiltration, dpi) και περίπου 

στις 7dpi έχει σιγηθεί πλήρως. Ο σχεδιασμός του πειράματος βασίζεται στον γεγονός ότι ένας 

καταστολέας της RNA σίγησης θα εμποδίσει ή τουλάχιστον θα καθυστερήσει σημαντικά την 

σίγηση της GFP και επομένως το σημείο του συνεμποτισμού (GFP + καταστολέας) θα διατηρήσει 

τον φθορισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Ως αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν τα σημεία που είχαν εμποτιστεί μόνο με GFP ή 

μείγμα GFP με τον άδειο φορέα pART27. Ο p19 καταστολέας του ιού της δακτυλιοειδούς 

κηλίδωσης του Cymbidium (Cymbidium ringspot virus, CymRSV) ήταν ο θετικός μάρτυρας. Τα 

φύλλα παρατηρήθηκαν από την κάτω επιφάνεια με λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Το 

μέγιστο του φθορισμού σημειώθηκε 3 ημέρες μετά τον εμποτισμό, όπως ήταν αναμενόμενο, για 

όλα τα σημεία. Οι δύο αρνητικοί μάρτυρες εμφάνισαν μείωση ήδη στις 5 ημέρες ενώ στις 7 

ημέρες ο φθορισμός της GFP είχε σβήσει σχεδόν ολοκληρωτικά λόγω του φαινομένου της RNA 

σίγησης. Αντίθετα, στο σημείο που υπήρχε GFP μαζί με τον p19 (θετικός μάρτυρας) η ένταση του 

φθορισμού ήταν το ίδιο έντονη έως και 10 ημέρες μετά τον εμποτισμό για να σβήσει τελικά μετά 

από 13-17 ημέρες. Σε αυτή τη δοκιμασία, ο καταστολέας ToCV p22 επιβεβαίωσε ότι είναι 

εξαιρετικά ισχυρός αφού διατηρούσε έντονο τον φθορισμό ακόμα και 27 ημέρες μετά την 

εφαρμογή, κάτι που δεν συνέβη όμως όταν είχε συντηχθεί με τον myc επίτοπο όπου η δράση ως 

καταστολέα της σίγησης υπήρχε αλλά εξασθένησε πολύ πιο σύντομα (10 dpi). Τέλος, στην 

περίπτωση του CYSDV p25 καταστολέα, τόσο χωρίς όσο και με τον επίτοπο myc, ο φθορισμός 

διατηρήθηκε για 10 ημέρες ενώ είχε εξασθενήσει σημαντικά την 13η ημέρα για να σβήσει πλήρως 

ως την 17η, όπως συνέβη και με τον p19. 

Η δοκιμασία έγινε σε 7 διαφορετικά φυτά αγρίου τύπου και επιλέχθηκαν τα φύλλα 3, 4 και 5. 

Όσο πιο νεαρό ήταν το φυτό και το φύλλο τόσο πιο έντονος ήταν ο φθορισμός, ενώ στο 5ο φύλλο 

των πιο ηλικιωμένων φυτών παρατηρήθηκε ταχύτερη εξασθένηση. Εντούτοις, οι αποκλίσεις ήταν 

μικρές, της τάξης των 1-2 ημερών. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι αντιπροσωπευτικές για 

κάθε καταστολέα και απεικονίζουν το ίδιο φύλλο (διαφορετικό για τον κάθε ένα) στις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές (3, 5, 7, 10, 13, 17 και 27 dpi). 

 
Εικόνα 24: Σχεδιάγραμμα που απεικονίζει πώς έγινε η δοκιμασία αγροεμποτισμού. Το ίδιο πρότυπο 

ακολουθήθηκε και για τους δύο καταστολείς (suppressors) ToCV p22 και CYSDV p25. 
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Days Post Infiltration ToCV p22 CYSDV p25 

3 dpi 

  

5 dpi 

  

7 dpi 

  

10 dpi 

  

13 dpi 

  

17 dpi 

  

27 dpi 

 

 

Εικόνα 25: Παρατήρηση του φθορισμού της GFP κάτω από UV λάμπα σε φύλλα που είχε προηγηθεί 
αγροεμποτισμός με μείγμα αγροβακτηρίων που εκφράζουν την GFP πρωτεΐνη και αγροβακτηρίων που 
εκφράζουν καταστολείς της RNA σίγησης. Η παρατήρηση γινόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα έως 
ότου εξασθενήσει ο φθορισμός ή μαραθεί το φύλλο. 
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3.4: Μελέτη αλληλεπίδρασης με RNA 

Ο συνηθέστερος στόχος των καταστολέων της σίγησης είναι RNA μόρια: είτε προσδένονται σε 

μεγάλα δίκλωνα RNA εμποδίζοντας την επεξεργασία τους από τις Dicer πρωτεΐνες, είτε 

προσδένουν μικρά RNA και δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό του RISC συμπλόκου, όπως ο CymRSV 

p19. 

Έχει εξετασθεί η επιρροή των καταστολέων στο mRNA και τα siRNAs της GFP κατά τη διάρκεια 

διαφόρων δοκιμασιών αγροεμποτισμού. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή (Παράγραφος 

1.6), έχουν γίνει πειράματα σε αγρίου τύπου και 16C φυτά με sense και hairpin GFP. Στόχος των 

επόμενων πειραμάτων ήταν να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες και ταυτόχρονα να 

ελεγχθεί και με αυτόν τον τρόπο η λειτουργικότητα των μοριακών κατασκευών. 

Ο πειραματικός σχεδιασμός είχε ως εξής: σε φυτά Nicotiana benthamiana 16C, τα οποία έχουν 

σταθερή έκφραση της GFP, έγινε εμποτισμός με αγροβακτήρια που φέρουν κατασκευή 

«φουρκέτας» για την GFP (hairpin GFP, επαγωγέας της σίγησης) και αγροβακτήρια που 

υπερεκφράζουν τους καταστολείς ToCV p22 και CYSDV p25, με και χωρίς τον myc επίτοπο. Ύστερα 

ελέγχθηκε, με στύπωμα κατά Northern, η παρουσία και διατήρηση των mRNA και siRNAs της GFP. 

Έγιναν δύο επαναλήψεις, η πρώτη σε συνεργασία με την μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

Παπαδημητρίου Λίνα και συλλογή του ιστού στις 3dpi και η δεύτερη με συλλογή ιστού σε τρία 

χρονικά σημεία 3, 7 και 12 dpi. 

Επιπλέον, για να γίνει διαχωρισμός μεταξύ του σήματος που δίνει στο στύπωμα Northern το 

ενδογενές GFP και το hpGFP, έγινε παράλληλα με το δεύτερο και ένα τρίτο πείραμα: σε φυτά 

αγρίου τύπου (Wt) έγινε αγροεμποτισμός με αγροβακτήρια που φέρουν το hpGFP και 

αγροβακτήρια για την υπερέκφραση των καταστολέων ToCV p22 και CYSDV p25, με και χωρίς τον 

myc επίτοπο. Τα σημεία αυτά δεν έχουν φαινότυπο (φθορισμό) και δεν διακρίνεται η καταστολή 

της σίγησης, η σίγηση όμως επάγεται λόγω της ύπαρξης του hairpin. Ο ιστός συλλέχθηκε στις 3 

μέρες μετά τον αγροεμποτισμό και ελέγχθηκε με στύπωμα Northern για την ύπαρξη του hpGFP 

και την επεξεργασία που έχει υποστεί. 

 

Στο πρώτο πείραμα, ο ιστός συλλέχθηκε ύστερα από 3 ημέρες και ενώ όλα τα σημεία φθόριζαν 

έντονα. Ως αρνητικός μάρτυρας έγινε αγροεμποτισμός με hpGFP μόνο και ως θετικός με hpGFP 

και p19. Να σημειωθεί πως κατά λάθος στο στύπωμα Northern φορτώθηκε δύο φορές το δείγμα 

με hpGFP και myc::CYSDV p25 αντί του myc::ToCV p22. Και οι δύο μεμβράνες, για μεγάλου και 

μικρού μεγέθους RNA, υβριδοποιήθηκαν  με ραδιενεργά σημασμένο ιχνηθέτη για το mRNA και τα 

siRNAs της GFP, αντίστοιχα. Ο ιχνηθέτης κατασκευάστηκε από ολόκληρο το γονίδιο της GFP. Είναι 

πολύ σημαντικό επίσης να ελεγχθεί η επιτυχής εισαγωγή των γονιδίων των καταστολέων καθώς 

και η παρουσία των mRNA αυτών, γι αυτό οι μεμβράνες υβριδοποιήθηκαν και με ιχνηθέτη για τα 

mRNA των καταστολέων, ο οποίος κατασκευάστηκε επίσης από ολόκληρο το γονίδιό τους. Τέλος, 

ελέγχθηκε με στύπωμα Western στους ίδιους ιστούς, η παρουσία της GFP πρωτεΐνης. 

Η παρουσία του mRNA των καταστολέων χωρίς τον επίτοπο ήταν πολύ καλή ενώ με τον 

επίτοπο τα επίπεδα ήταν μειωμένα. Σε ιστό 16C, που δεν έχει γίνει αγροεμποτισμός, το mRNA της 

GFP (~1100bp) δίνει έντονο σήμα ενώ δεν υπάρχουν καθόλου μικρά RNA αφού δεν έχει επαχθεί η 

σίγηση. Όμοιο σήμα δίνει το mRNA της GFP στην περίπτωση του hpGFP+ToCV p22 αλλά 

παρατηρείται μικρή παραγωγή siRNA. Ο ιστός που είχε εμποτισθεί με hpGFP+CYSDV p25 είχε 

επίσης υψηλά επίπεδα mRNA GFP αλλά χαμηλότερα από τον ToCV p22 που μπορεί να οφείλεται 
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είτε στο γεγονός ότι η έκφραση του CYSDV p25 δεν ήταν εξίσου καλή, είτε στο ότι δεν είναι τόσο 

ισχυρός καταστολέας ή και στα δύο. Τα siRNA της GFP είναι και σε αυτή την περίπτωση λίγα. Στον 

αρνητικό μάρτυρα (εμποτισμός με hpGFP) φαίνονται τα προϊόντα αποικοδόμησης της φουρκέτας, 

όπως και στις περιπτώσεις των p19 και myc::CYSDV p25 αλλά λιγότερο έντονα. Αντίστοιχα, τα 

μικρά RNA της GFP παράγονται σε όλες τις περιπτώσεις αλλά η μείωση είναι εμφανής όταν 

υπάρχει καταστολέας της σίγησης. Το στύπωμα Western επιβεβαίωσε τον φαινότυπο όλων των 

σημείων αγροεμποτισμού στις 3 ημέρες, τον έντονο φθορισμό δηλαδή, με εξίσου έντονη 

παρουσία της GFP πρωτεΐνης σε όλους τους ιστούς. 

 

Α.  

Β.  

Εικόνα 26: Α. Northern blot για ανίχνευση των mRNA και siRNA των GFP, ToCV p22 και CYSDV p25 3 μέρες μετά τον 
αγροεμποτισμό σε φύλλα Nicotiana benthamiana 16C. 
Β. Western blot για ανίχνευση της πρωτεΐνης GFP 3 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό σε φύλλα Nicotiana 
benthamiana 16C. 



53 
 

Στο δεύτερο πείραμα, ο σχεδιασμός ήταν ο ίδιος αλλά συλλέχθηκε ιστός στις 3, 7 και 12 
ημέρες για να μελετηθεί η καταστολή σε βάθος χρόνου. Στην περίπτωση του ToCV p22 
καταστολέα, η εικόνα στις 3 ημέρες είναι ίδια με το πρώτο πείραμα και για το mRNA (διατήρηση, 
όμοια επίπεδα με 16C) και για τα siRNAs (χαμηλά επίπεδα, πολύ λιγότερα από hpGFP). Στις 7 
ημέρες, ανιχνεύεται ακόμα mRNA της GFP αλλά και τα προϊόντα αποικοδόμησης αυτού και της 
φουρκέτας ενώ παρατηρείται και αύξηση των μικρών RNA. Στις 12 ημέρες δεν ανιχνεύθηκε το 
mRNA του καταστολέα ενώ παράλληλα, όσον αφορά τα μεγάλα RNA, η εικόνα είναι όμοια με τον 
αρνητικό μάρτυρα αλλά τα μικρά δεν έχουν προλάβει να αυξηθούν τόσο ώστε να φτάσουν τα 
επίπεδα του hpGFP. Να σημειωθεί ότι στις 7 και στις 12 ημέρες μετά τον εμποτισμό, 
παρατηρείται ένας επιπλέον πληθυσμός RNA μορίων μικρότερου μεγέθους από το mRNA της 
GFP, το οποίο μάλλον είναι προϊόν αποδόμησης του ίδιου του mRNA ή της κατασκευής 
φουρκέτας (hpGFP). Επιπλέον, παρά την απουσία του mRNA του ToCV p22, το σημείο 
εμποτισμού φθόριζε ακόμα στις 12 ημέρες κάτι που οφείλεται στην παρουσία της GFP πρωτεΐνης 
και πιθανά και της p22. Το mRNA της myc::ToCV p22 δεν ανιχνεύθηκε στο στύπωμα Northern 
όμως ανιχνεύθηκε η πρωτεΐνη στο στύπωμα Western στον ίδιο ιστό. Η παρέκκλιση αυτή μπορεί 
να οφείλεται είτε σε τεχνικό λάθος είτε σε πολύ μικρό χρόνο ζωής του mRNA σε αντίθεση με τον 
χρόνο ζωής της πρωτεΐνης. Η ιχνηθέτηση για τα μικρά RNA της GFP δείχνει το ίδιο πρότυπο για 
την p22 με και χωρίς τον επίτοπο. Εντούτοις, η εικόνα στην ιχνηθέτηση για το mRNA της GFP δεν 
είναι καλή για τα myc::p22 δείγματα. Πιθανόν, το RNA που απομονώθηκε από αυτούς τους 
ιστούς δεν ήταν καλής ποιότητας και δεν λειτούργησαν σωστά οι υβριδοποιήσεις. Το ίδιο 
πείραμα έγινε και για τον CYSDV p25 καταστολέα αλλά δεν επιτεύχθηκε καλή έκφραση της 
πρωτεΐνης και δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. 
 

   
 
Εικόνα 27: Northern blot για ανίχνευση των mRNA και siRNA της GFP παρουσία του καταστολέα της σίγησης ToCV 

p22 καθώς και του mRNA της ToCV p22 3, 7 και 12 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό σε φύλλα Nicotiana 
benthamiana 16C. Η χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο και η ραδιοσήμανση για το U6 χρησιμοποιούνται ως 
μάρτυρες για τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας των RNA. 



 

 
Εικόνα 28: Western blot για ανίχνευση της myc::ToCV p22 3,7 και 12 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό σε φύλλα 

Nicotiana benthamiana 16C. 

 

 

Το τρίτο πείραμα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγινε σε φυτά αγρίου τύπου με hpGFP 

και τους καταστολείς. Έπειτα, έγινε ανάλυση κατά Northern με ιχνηθέτη για το γονίδιο της GFP 

καθώς και για τα mRNA των p22, myc::p22, p25, myc::p25. Σε όλα τα δείγματα διακρίνονται οι 

ζώνες που προέκυψαν από την αποδόμηση του hpGFP. Οι διαφορές στην ένταση των ζωνών 

πιθανά οφείλονται σε ανόμοια έκφραση του hpGFP στα διάφορα σημεία εμποτισμού. 

Διακρίνονται επίσης και τα mRNA όλων των καταστολέων, με την p22 να έχει την μεγαλύτερη 

ένταση. Ένας ισχυρός καταστολέας της σίγησης επιτρέπει την καλύτερη έκφραση ενός 

διαγονιδίου και άρα πιθανόν και του ιδίου. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που και το hpGFP 

εκφράστηκε καλύτερα σε αυτό το σημείο αγροεμποτισμού. 

Το ζητούμενο του πειράματος ήταν να διακριθούν οι ζώνες του hpGFP από το ενδογενές 

GFP που υπάρχει στα 16C φυτά και να μελετηθεί αν οι καταστολείς δρουν μέσω δέσμευσης 

του μεγάλου δίκλωνου RNA που προκύπτει από την κατασκευή «φουρκέτας» μην 

επιτρέποντας καν την επαγωγή του μηχανισμού σίγησης. Φαίνεται όμως πως κανένας από 

τους δύο καταστολείς δεν επηρεάζει την αποδόμηση του hpGFP, επομένως πιθανόν δεν δρουν 

σε αυτό το στάδιο ή δεν μπορούν να δεσμεύσουν τόσο μεγάλου μεγέθους δίκλωνα RNA μόρια. 

Στο δείγμα από τον συνεμποτισμό hpGFP και ToCV p22 φαίνεται αυξημένη ένταση στην ζώνη 

κοντά στις 200 βάσεις. Δεδομένου όμως ότι γενικά το δείγμα αυτό έχει ισχυρότερη έκφραση, 

θα πρέπει να επαναληφθεί το πείραμα και ίσως να δοκιμαστεί και με hairpin για κάποιο άλλο 

γονίδιο, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι πραγματική η εικόνα και υπάρχει συσσώρευση RNA 

μορίων ή αν πρόκειται για τυχαίο σφάλμα ή υπερέκφραση. 
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Εικόνα 29: Northern blot για ανίχνευση του hpGFP παρουσία των καταστολέων της σίγησης ToCV p22 και 

CYSDV p25 καθώς και των mRNA των δύο πρωτεϊνών 3 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό σε φύλλα 
Nicotiana benthamiana Wt. 

 

 

3.5: Μελέτη αλληλεπίδρασης με πρωτεΐνες - Δοκιμασία ανοσοκατακρήμνισης 

Ένας άλλος πιθανός τρόπος δράσης των καταστολέων της RNA σίγησης είναι η 

αλληλεπίδραση με πρωτεΐνες του ξενιστή που συμμετέχουν στον μηχανισμό και η αναστολή 

τους. Η ανίχνευση τέτοιων αλληλεπιδράσεων μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχτηκε να μελετηθεί με κατακρήμνιση του καταστολέα και 

ανάλυση των πρωτεϊνών που συνκατακρημνίζονται. Η ανάλυση των δειγμάτων συνήθως 

γίνεται με φασματομετρία μάζας. 

Έγινε αγροεμποτισμός σε φυτά αγρίου τύπου Nicotiana benthamiana με αγροβακτήρια που 

έφεραν τα πλασμίδια pEarleyGate203, pEarleyGate203-ToCV p22 και pEarleyGate203-CYSDV 

p25, που εκφράζουν αντίστοιχα τα myc tag, myc::ToCV p22 και myc::CYSDV p25, και 

συλλέχθηκε ο ιστός 3 μέρες αργότερα. Αρχικά, μικρή ποσότητα δείγματος ελέγχθηκε με 

στύπωμα κατά Western για την έκφραση των πρωτεϊνών. Εφόσον υπήρχε καλή έκφραση, έγινε 

εκχύλιση των πρωτεϊνών σε μεγαλύτερη ποσότητα δείγματος και ανοσοκατακρήμνιση 

χρησιμοποιώντας μαγνητικά σφαιρίδια με προσκολλημένο το α-myc αντίσωμα. Μετά την 

έκλουση τα δείγματα μοιράστηκαν για στύπωμα κατά Western και φασματομετρία μάζας. Ο 

myc επίτοπος λειτουργεί ως μάρτυρας για την ανοσοκατακρήμνιση καθώς προσδένεται στο 

αντίσωμα και θα επιτρέψει να αποκλειστούν όσες πρωτεΐνες συνκατακρημνιστούν λόγω μη-

ειδικών αλληλεπιδράσεων με τα σφαιρίδια, το αντίσωμα ή/και τον επίτοπο. 

Στο πρώτο πήκτωμα φορτώθηκαν τα αρχικά δείγματα (input), τα υπερκείμενα (flow 

through) και μέρος του δείγματος (1/3) μετά την έκλουση (elutions) και ηλεκτροφορήθηκαν 

για να γίνει ο διαχωρισμός. Στη συνέχεια έγινε μεταφορά σε μεμβράνη και η παρουσία των 

επιθυμητών πρωτεϊνών ελέγχθηκε με στύπωμα κατά Western και α-myc/α-mouse 

αντισώματα. Παρατηρείται μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης να βρίσκεται στο υπερκείμενο, να μην 



56 
 

προσδέθηκε δηλαδή στο αντίσωμα ώστε να εκλουστεί στη συνέχεια. Αν και η ποσότητα, ειδικά 

της  myc::p22 πρωτεΐνης, είναι ικανοποιητική, σίγουρα μπορεί να βελτιστοποιηθεί η 

δοκιμασία. 

 

 
Εικόνα 30: Στύπωμα κατά Western για τον έλεγχο της έκφρασης των myc::p22 και myc::p25. Ως θετικός 

μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε ιστός προηγούμενου πειράματος όπου είχε ήδη ανιχνευθεί η παρουσία 
της myc::p22. O myc επίτοπος δεν ανιχνεύεται λόγω του μικρού του μεγέθους (22 αμινοξέα= 
~2,5KDa) 

 

 
Εικόνα 31: Έλεγχος δοκιμασίας ανοσοκατακρήμνισης. Πάνω: εμφάνιση φιλμ μετά το στύπωμα κατά Western 

με α-myc για ανίχνευση των πρωτεϊνών πριν και μετά την δοκιμασία ανοσοκατακρήμνισης. Οι ζώνες 
που διακρίνονται αντιστοιχούν στις myc::ToCV p22 και myc::CYSDV p25 ενώ ο myc επίτοπος δεν 
ανιχνεύεται λόγω του μικρού του μεγέθους (22 αμινοξέα=~2,5KDa). Χρόνος εμφάνισης: 5 λεπτά. 
Κάτω: χρώση Ponceau στην μεμβράνη για έλεγχο της αποδοτικότητας της μεταφοράς. Η έντονη ζώνη 
που διακρίνεται είναι η RuBisCO, κύριο ένζυμο της φωτοσυνθετικής διαδικασίας. 

 

Παράλληλα, σε δεύτερο πήκτωμα πολυακρυλαμίδης φορτώθηκε το υπόλοιπο (2/3) των 
δειγμάτων μετά την έκλουση. Την ηλεκτροφόρηση αυτή την φορά δεν ακολούθησε μεταφορά 
αλλά απευθείας χρώση αργύρου για να φανούν οι ζώνες των πρωτεϊνών που έχουν 
κατακρημνιστεί. Η εικόνα που είχε το πήκτωμα μετά την χρώση δείχνει ότι μάλλον υπάρχει 
αρκετός «θόρυβος» στην δοκιμασία ανοσοκατακρήμνισης ενώ δεν διακρίνονται καθαρά οι 
ζώνες των myc::ToCV p22 και myc::CYSDV p25. Είναι επίσης πιθανό οι ζώνες κατά την χρώση 
αργύρου να οφείλονται σε παρουσία νουκλεϊκών οξέων στα δείγματα. 
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Εικόνα 32: Χρώση αργύρου στο πήκτωμα με τα δείγματα από την ανοσοκατακρήμνιση μετά την έκλουση. 

 

Συμπερασματικά, η βελτιστοποίηση των συνθηκών της ανοσοκατακρήμνισης κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να γίνει ανάλυση των δειγμάτων με φασματομετρία μάζας. Η  χρώση “blue 

silver” σε άλλα δείγματα φάνηκε να δίνει πιο καθαρή εικόνα και θα χρησιμοποιηθεί στα 

επόμενα πειράματα καθώς είναι και πιο συμβατή με την φασματομετρία μάζας. Ο σκοπός της 

ανάλυσης αυτής είναι να πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ των πρωτεϊνών που εκλούονται 

όταν υπάρχουν οι καταστολείς της σίγησης στο δείγμα και απουσία τους. Αν υπάρξουν 

διαφορές –και ιδανικά οι πρωτεΐνες-στόχοι σχετίζονται με τον μηχανισμό της RNA σίγησης– 

τότε θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η αλληλεπίδραση με επιπλέον πειράματα (πχ. BiFC, 

bimolecular fluorescence complementation και Co-IP, co-immunoprecipitation). 

 

 
Εικόνα 33: Δοκιμαστικές χρώσεις. Τα ίδια πρωτεϊνικά δείγματα σημάνθηκαν με χρώση “blue silver” ή αργύρου. 

Δείγματα: marker, αυξανόμενη συγκέντρωση καθαρισμένης πρωτεΐνης, ολικές πρωτεΐνες από 
φυτικό ιστό. Η καθαρισμένη πρωτεΐνη ανιχνεύεται στην ίδια συγκέντρωση και με τις δύο χρώσεις. Η 
χρώση αργύρου έχει καλύτερη διακριτική ικανότητα αλλά και πιο έντονο “θόρυβο”. 

 

 

  



58 
 

3.6: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός 

Ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός μίας πρωτεΐνης είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την 

κατανόηση του μηχανισμού δράσης της. Η πιο συχνή μέθοδος είναι με την χρήση GFP 

επιτόπου και την παρατήρηση σε μικροσκόπιο φθορισμού ή συνεστιακό. 

Αρχικά έγινε αγροεμποτισμός σε φυτά Nicotiana benthamiana αγρίου τύπου ώστε να 

επιτευχθεί η υπερέκφραση των GFP, GFP::ToCV p22 και GFP::CYSDV p25. Η παρατήρηση στο 

μικροσκόπιο έγινε 3 μέρες αργότερα, όταν ήταν ορατός και κάτω από UV λάμπα ο φθορισμός 

του GFP στα σημεία του αγροεμποτισμού. Οι περιοχές όπου είχαν υπερεκφραστεί οι 

GFP::ToCV p22 και GFP::CYSDV p25 δεν είχαν αρκετά έντονο φθορισμό στις ίδιες συνθήκες. 

Εντούτοις, κόπηκαν μικρά τμήματα των περιοχών αυτών για να παρατηρηθούν σε μικροσκόπιο 

φθορισμού και συνεστιακό. 

Η GFP εντοπίστηκε κυρίως στο κυτταρόπλασμα και σε κάποια κύτταρα φαινόταν να υπάρχει 

διάχυση και στον πυρήνα, κάτι που ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Στην 

περίπτωση της GFP::CYSDV p25 δεν υπήρχε καλή έκφραση και ο εντοπισμός ήταν δύσκολος 

στις περισσότερες επαναλήψεις του πειράματος. Στα λίγα και διάσπαρτα κύτταρα που είχαν 

εκφράσει την πρωτεΐνη, ο φθορισμός εντοπιζόταν αποκλειστικά στο κυτταρόπλασμα. 

Εντούτοις, σε συνεργαζόμενο εργαστήριο (ΜΑΙΧ, εργαστήριο Ι. Λιβιεράτου) έγινε παρατήρηση 

σε συνεστιακό μικροσκόπιο και χρώση με DAPI η οποία σημαίνει τους πυρήνες (προσδένεται 

σε περιοχές πλούσιες σε Α-Τ), και η απουσία της πρωτεΐνης από τον πυρήνα επιβεβαιώθηκε. 

Αντίθετα, η GFP::ToCV p22 ήταν πολύ περισσότερο εντοπισμένη στον πυρήνα αν και υπήρχε 

και στο κυτταρόπλασμα σε όλες τις περιπτώσεις. Σε μικρό ποσοστό κυττάρων μόνο δεν 

φαινόταν να φθορίζει η πυρηνική περιοχή. Τέλος, σε κάποιους πυρήνες παρατηρήθηκε 

σχηματισμός στιγμάτων πιθανών λόγω συγκέντρωσης της πρωτεΐνης σε αυτά τα σημεία. 

 

Α. 1.  2.  

Β. 1.   2.  
Livieratos I. 
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Γ. 1.   2.   3.  

Εικόνα 34: Παρατήρηση σε μικροσκόπιο. Κύτταρα επιδερμίδας φύλλου που εκφράζουν τις GFP (Α), GFP::CYSDV 
p25 (Β) και GFP::ToCV p22 (Γ). Στην εικόνα Β.1, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η χρωστική DAPI που 
σημαίνει τους πυρήνες (ΜΑΙΧ, εργαστήριο Ι. Λιβιεράτου). Εικόνες από συνεστιακό μικροσκόπιο (Α. 
1-2, Β. 1-2, Γ. 1-2) και μικροσκόπιο φθορισμού (Γ. 3). 

 

Το πείραμα αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί και να υπάρξει στατιστική μελέτη των 

κυττάρων που εκφράζουν τις φθορίζουσες πρωτεΐνες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι εικόνες 

είναι πραγματικές και όχι αποτέλεσμα στοχαστικότητας. Επιπλέον, ο εντοπισμός της ToCV p22 

στον πυρήνα μπορεί να ελεγχθεί και με στύπωμα Western μετά από διαχωρισμό πυρήνων-

κυτταροπλάσματος. Για να είναι εφικτό αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί καλή έκφραση στα 

σημεία αγροεμποτισμού. Οι προσπάθειες ανίχνευσης των πρωτεϊνών GFP::CYSDV p25 και 

GFP::ToCV p22 σε στύπωμα Western δεν έδωσαν αποτέλεσμα στο χρονικό πλαίσιο αυτής της 

εργασίας και, ειδικά για την p25, δεν ήταν συχνά δυνατή ούτε η παρατήρησή της στο 

μικροσκόπιο. Επομένως, μια λύση θα ήταν η αλλαγή φορέα, με τον GFP επίτοπο είτε στο 

αμινοτελικό είτε στο καρβοξυτελικό άκρο. 

 

 

3.7: Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών 

Τα διαγονιδιακά φυτά αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο για την επιπλέον μελέτη των 

καταστολέων. Είναι γνωστό ότι οι ιικές πρωτεΐνες συνήθως έχουν πολλαπλούς ρόλους οπότε ο 

σταθερός μετασχηματισμός φυτών με τους καταστολείς ίσως επιφέρει αλλαγή στον 

φαινότυπο, αν η δράση τους είναι τέτοια που να επηρεάζει και άλλα μονοπάτια. Ακόμη, η 

σταθερή έκφραση της πρωτεΐνης διευκολύνει δοκιμασίες όπως την in vivo 

ανοσοκατακρήμνιση και τον ενδοκυτταρικό εντοπισμό, αν υπάρχει το κατάλληλο αντίσωμα. Η 

κατασκευή των διαγονιδιακών φυτών έγινε με μετασχηματισμό φυλλικών δίσκων και 

ιστοκαλλιέργεια σε φυτά Nicotiana benthamiana. Επιλέχθηκαν φορείς με ανθεκτικότητα στο 

ζιζανιοκτόνο επαφής Basta ή στην καναμυκίνη. 

 

 Ανθεκτικότητα στο Basta 
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο των μοριακών κατασκευών, έγιναν ιστοκαλλιέργειες 

με δύο διαφορετικούς φορείς που προσδίδουν ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο επαφής Basta. 

Οι πλασμιδιακές κατασκευές και οι ιστοκαλλιέργειες αυτές ξεκίνησαν κατά την διάρκεια 

δίμηνου rotation και συνεχίστηκαν από την μεταδιδακτορική ερευνήτρια Παπαδημητρίου 

Λίνα. Αρχικά, έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη συγκέντρωση Basta για να γίνει η επιλογή των 

μετασχηματισμένων φυλλικών δίσκων. Δοκιμάστηκαν διάφορες συγκεντρώσεις μεταξύ 0,5 και 
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5 μg/ml και μόνο στην μικρότερη (0,5 μg/ml) μπορούσαν να επιβιώσουν οι φυλλικοί δίσκοι. 

Στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις οι δίσκοι κιτρίνιζαν κ πέθαιναν εντός λίγων ημερών. Επιπλέον, 

ήταν προτιμότερο η επιλογή να ξεκινήσει 2 εβδομάδες μετά τον μετασχηματισμό καθώς, 

ακόμα και με την μικρότερη συγκέντρωση, το 90% των φυλλικών δίσκων δεν επιβίωνε αν 

μεταφέρονταν απευθείας σε θρεπτικό μέσο με Basta. Παράλληλα, δοκιμάστηκε και μία 

εναλλακτική προσέγγιση: να γίνει επιλογή στο στάδιο των νεαρών φυτών και όχι από την αρχή 

της ιστοκαλλιέργειας. Έτσι οι φυλλικοί δίσκοι αναπτύσσονταν σε θρεπτικό μέσο που είχε μόνο 

σεφοταξίμη (όπως οι θετικοί μάρτυρες) και όταν έφταναν στο στάδιο της μεταφοράς στο χώμα 

και προσαρμόζονταν στο περιβάλλον, ψεκάζονταν με διάλυμα Basta 30μg/ml. Η συγκέντρωση 

αυτή ήταν η χαμηλότερη ικανή να σκοτώσει φυτά αγρίου τύπου σε νεαρή ηλικία. Για φυτά 

μεγαλύτερης ηλικίας χρειαζόταν υψηλότερη συγκέντρωση και περισσότερες επαναλήψεις. 

Ψεκάστηκαν περίπου 150 φυτά συνολικά που είχαν προκύψει από ιστοκαλλιέργεια, είτε 

έχοντας περάσει από επιλογή είτε όχι, αλλά 5 ημέρες μετά την εφαρμογή του Basta δεν 

κατάφερε κανένα να επιβιώσει. Φαίνεται πως το ζιζανιοκτόνο επαφής Basta έχει πολύ υψηλή 

τοξικότητα σε φυτά Nicotiana benthamiana και αυτό καθιστά την επιλογή μετασχηματισμένων 

φυτών ιδιαίτερα δύσκολη. 

 

 
Εικόνα 35: Εφαρμογή μικρών συγκεντρώσεων Basta σε φυλλικούς δίσκους μία εβδομάδα μετά τον 

μετασχηματισμό (πάνω). Παρατήρηση φυλλικών δίσκων μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή 
(κάτω). Οι δίσκοι στους οποίους εφαρμόστηκε Basta 0,5μg/ml είναι ακόμα σε καλή κατάσταση 
ενώ με το 1,5μg/ml είναι εμφανώς πιο ταλαιπωρημένοι. Τελικά λίγα φυτά θα προκύψουν από 
τους κάλλους και θα επιβιώσουν της επιλογής. 
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Εικόνα 36: Δοκιμές συγκεντρώσεων Basta για την επιλογή ανθεκτικών και μη φυτών. Στα 30μg/ml τα φυτά 

αγρίου τύπου δεν επιβιώνουν 3 ημέρες μετά την εφαρμογή. 

 

 
Εικόνα 37: Εφαρμογή Basta 30μg/ml σε φυτά που προέκυψαν από την ιστοκαλλιέργεια. Ψεκάστηκαν συνολικά 

150 φυτά, που είτε είχαν περάσει από επιλογή με Basta στο θρεπτικό MS είτε όχι. 5 ημέρες μετά 
την εφαρμογή δεν είχε επιβιώσει κανένα. 

 

 Ανθεκτικότητα στην καναμυκίνη 
Οι πρώτες λοιπόν προσπάθειες δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών ήταν ανεπιτυχείς οπότε 

αποφασίστηκε αλλαγή στρατηγικής χρησιμοποιώντας φορείς με ανθεκτικότητα στην 

καναμυκίνη. Ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο για την δημιουργία των διαγονιδιακών 

φυτών, με μόνη αλλαγή σε σχέση με το Basta ότι το αντιβιοτικό επιλογής (καναμυκίνη) 

βρίσκεται εξ αρχής στο θρεπτικό υλικό. Οι control (-) φυλλικοί δίσκοι που δεν επωάστηκαν με 

αγροβακτήρια και ήταν σε καναμυκίνη δεν ανέπτυξαν ποτέ κάλλους ενώ οι 

μετασχηματισμένοι φυλλικοί δίσκοι ανέπτυξαν κάλλους μετά από διάστημα περίπου ενός 

μήνα. Στον τρίτο μήνα περίπου μεταφυτεύτηκαν τα πρώτα φυτά σε χώμα. 
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Α. Β. Γ.  

Δ1. Δ2. Ε.  

ΣΤ. Ζ. Η.  
 

Εικόνα 38: Α. φυλλικοί δίσκοι σε MS αμέσως μετά την επώαση με αγροβακτήρια 
Β. control (-) δίσκοι σε MS με αντιβιοτικά μετά από έναν μήνα 
Γ. control (+) δίσκοι σε MS χωρίς αντιβιοτικά μετά από έναν μήνα 
Δ (1-2). μετασχηματισμένοι φυλλικοί δίσκοι σε MS με αντιβιοτικά μετά από έναν μήνα (στάδιο 
καλλογένεσης) 
Ε. κάλλος σε κουτί magenta με θρεπτικό υλικό με ορμόνες για επαγωγή της βλάστησης  
ΣΤ. φυτά σε θρεπτικό υλικό κατάλληλο για ριζογένεση 
Ζ. μεταφορά φυτών σε περλίτη 
Η. μεταφορά φυτών στο χώμα (control φυτό) 

 

 

Η διαδικασία του μετασχηματισμού και της ιστοκαλλιέργειας επαναλήφθηκε 5 φορές για 

κάθε κατασκευή καθώς υπήρχαν συνεχείς μολύνσεις που δεν επέτρεπαν στους κάλλους να 

αναπτυχθούν αρκετά και να προκύψουν τα μετασχηματισμένα φυτά. Έγιναν πολλές αλλαγές 

στο πρωτόκολλο του μετασχηματισμού για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των μολύνσεων. 

Συνοπτικά, επιλέχθηκε η OD600 της καλλιέργειας των αγροβακτηρίων να είναι 0,6 και από 

20ml LB να επαναδιαλύεται σε 50ml MS, μειώθηκε ο χρόνος επώασης των φυλλικών δίσκων με 

τα αγροβακτήρια από 20 σε 15 λεπτά, μειώθηκαν οι μέρες στο σκοτάδι χωρίς αντιβιοτικά από 

4 σε 2 και τελικά σε 1, έγιναν 2 πλυσίματα με MS+σεφοταξίμη πριν την πρώτη μεταφορά σε 

αντιβιοτικά, η συγκέντρωση της σεφοταξίμης αυξήθηκε από 75 σε 150μg/ml και τέλος, αν 
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παρατηρούνταν εμφάνιση μόλυνσης, ο φυλλικός δίσκος ή ο κάλλος απομονωνόταν από τους 

υπόλοιπους και οι αλλαγές ήταν πολύ πιο συχνές με ενδιάμεσα πλυσίματα. 

Τα λίγα φυτά που κατάφεραν να φτάσουν στο στάδιο της μεταφοράς σε χώμα δεν 

αναπτύχθηκαν ώστε να γίνει έλεγχος για την παρουσία του ενθέματος. Οι ιστοκαλλιέργειες 

συνεχίζονται με μεγαλύτερο αρχικό αριθμό φυλλικών δίσκων ώστε να αυξηθούν οι 

πιθανότητες για την κατασκευή διαγονιδιακού φυτού. 
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Συζήτηση 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί ο ρόλος των πρωτεϊνών ToCV p22 και 

CYSDV p25 ως καταστολείς της RNA σίγησης και να βρεθεί ο μηχανισμός με τον οποίο δρουν. 

Είναι ήδη γνωστό (Canizares et al. 2008; Kataya et al. 2009) (Παράγραφος 1.6) ότι οι δύο ιικές 

πρωτεΐνες είναι καταστολείς της σίγησης και συγκεκριμένα η p22 είναι ένας ισχυρός 

καταστολέας που μπορεί να δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και 30 ημέρες μετά. 

Έχει επίσης δειχθεί ότι και οι δύο πρωτεΐνες καταστέλλουν sense (S-) και hairpin (hp-) PTGS, 

οπότε δρουν σε σημείο του μονοπατιού της σίγησης μεταγενέστερα της παραγωγής δίκλωνων 

RNA από την RDR πολυμεράση. Επιπλέον, επηρεάζουν την συσσώρευση ή και παραγωγή των 

vsRNAs, χωρίς όμως να τα εξαλείφουν, άρα δεν εμποδίζουν πλήρως την δράση των DCL 

πρωτεϊνών. Τα μικρά RNA μόρια που παράγονται είναι ενεργά καθώς μπορούν να επάγουν την 

μετάδοση του σήματος της σίγησης από κύτταρο σε κύτταρο και συστημικά. Επομένως, οι p22 

και p25 δεν μπορούν να προσδέσουν και να απομονώσουν τα siRNAs μήκους 21 

νουκλεοτιδίων, τα οποία παράγονται από την DCL4 και απαιτούνται για την μετάδοση του 

σήματος. Τέλος, δεν έχουν την ικανότητα να επαναφέρουν τον φαινότυπο σε ιστό όπου έχει 

ήδη επέλθει σίγηση. 

Όσον αφορά την επίδραση των καταστολέων στα επίπεδα των RNA, τα πειράματα που 

έγιναν επιβεβαιώνουν τα παραπάνω συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο και το δεύτερο 

πείραμα, που έγιναν στα 16C φυτά με συνεμποτισμό hpGFP και καταστολέων, ήταν εμφανής η 

μείωση των επιπέδων των μικρών RNA (εικόνες 27, 28). Επιπλέον όμως, στο τρίτο πείραμα στα 

φυτά αγρίου τύπου με συνεμποτισμό hpGFP και καταστολέων, δείχθηκε ότι καμία από τις δύο 

πρωτεΐνες δεν εμποδίζει την αποδόμηση της κατασκευής «φουρκέτας» από τις DCL (εικόνα 

30). 

 

 
Εικόνα 40: Γενικό μοντέλο της μετα-μεταγραφικής γονιδιακής σίγησης στα φυτά. Περιλαμβάνονται και τα 

μονοπάτια από τα οποία προκύπτουν δίκλωνα RNA μόρια που επάγουν τον μηχανισμό της σίγησης 
(Silhavy et al. 2002). 
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Όπως έχει βρεθεί με αλληλούχιση των μικρών RNA στη Nicotiana benthamiana, στα υγιή 

φυτά το μεγαλύτερο ποσοστό siRNAs αποτελείται από μόρια μήκους 22 νουκλεοτιδίων (>50%). 

Μετά από μόλυνση όμως με ιό το προφίλ των μικρών RNA αλλάζει: τα siRNAs 21nt αυξάνουν, 

η συγκέντρωση των 22nt μειώνεται πολύ ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στα siRNAs 

24nt (30-40% των συνολικών μικρών RNA). Εντούτοις, μόνο το 1% των 24nt siRNAs προέρχεται 

από ιικές αλληλουχίες άρα πρόκειται για ενδογενή μόρια, η σύνθεση των οποίων επάγεται 

κατά την μόλυνση. Τα vsRNAs (ιικά προερχόμενα μικρά RNA) εντοπίζονται στα κλάσματα των 

21nt και 22nt siRNAs (Mitter et al. 2013; Lin et al. 2010). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι παρουσία της p22, φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο τα 24nt siRNAs. Σε όλα τα 

υπόλοιπα δείγματα, και σε αυτά που υπάρχει η p25, τα μικρά RNA αυτού του μεγέθους 

υπερισχύουν των υπολοίπων (21-22 νουκλεοτιδίων). Αντίθετα, όταν υπάρχει η p22 όλα τα 

μικρά RNA είναι μειωμένα και φαίνεται να είναι σε ίδια επίπεδα, επομένως τα 24nt έχουν 

συγκριτικά σαφώς μεγαλύτερη μείωση (εικόνες 27 Α, 28 και εικόνες από Kataya et al. 2009). 

Αυτή η παρατήρηση, σε συνδυασμό με την πυρηνική εντόπιση της p22, ίσως δείχνει μια 

συσχέτιση του καταστολέα με την δράση της DCL3, η οποία παράγει τα 24nt siRNAs. 

Παράλληλα, θα μπορούσε να εμποδίζει ή να καθυστερεί την παραγωγή μικρών RNA από τις 

DCL2 και 4, καθώς είναι και οι δύο DCL πρωτεΐνες που συνδέονται κατεξοχήν με την αντιική 

σίγηση. Αυτή η υπόθεση συμφωνεί με την πρόταση των Canizares et al. (2008) ότι η p22 δρα 

σε αρχικό στάδιο του μηχανισμού. Δεν αποκλείεται ωστόσο η δράση της σε άλλα στάδια του 

μονοπατιού της σίγησης. Η p25 αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζει εξίσου όλα τα μικρά RNA, και 

σε μικρότερο βαθμό από ότι η p22, ενώ δεν έχει εντοπιστεί στον πυρήνα. Έχει προταθεί επίσης 

(Kataya et al. 2009) ότι δρα μεταγενέστερα της παραγωγής siRNAs. Πιθανόν να σχετίζεται με 

την πρόσδεση των μικρών RNA στο RISC σύμπλοκο και γενικά την δράση του συμπλόκου ή με 

την παραγωγή δευτερογενών siRNAs που ενισχύουν το σήμα της σίγησης. 

 

Για την μελέτη της αλληλεπίδρασης των καταστολέων με πρωτεΐνες του μηχανισμού της 

σίγησης, η οποία θα δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους, πρέπει 

να γίνουν οι απαραίτητες βελτιστοποιήσεις στη δοκιμασία ανοσοκατακρήμνισης και να 

σταλούν τα δείγματα για φασματομετρία μάζας. Η επεξεργασία των δειγμάτων, πριν την 

ανοσοκατακρήμνιση, με δεοξυριβονουκλεάση (DNase) για υδρόλυση του DNA και ίσως και με 

ριβονουκλεάση (RNase) για υδρόλυση του RNA –αν και ενδεχομένως να απαιτείται η 

παρουσία RNA για την σταθερή πρόσδεση των καταστολέων με κάποια πρωτεΐνη– θα μειώσει 

τον «θόρυβο» των τελικών δειγμάτων μετά την έκλουση και θα διευκολύνει την ανάλυση με 

φασματομετρία μάζας. Επιπλέον, αν επιβεβαιωθεί η έντονη παρουσία της p22 στον πυρήνα, 

θα μπορούσε επιπλέον να γίνει διαχωρισμός πυρήνων-κυτταροπλάσματος ώστε να αυξηθεί η 

συγκέντρωση της p22 στο πρωτεϊνικό δείγμα και να είναι πιο αποτελεσματική η 

ανοσοκατακρήμνιση. 

 

Τέλος, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για κατασκευή διαγονιδιακών φυτών με 

σταθερή έκφραση των καταστολέων. Εκτός από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ύπαρξη 

συστήματος για σταθερή έκφραση της πρωτεΐνης, τα φυτά δίνουν την δυνατότητα 

διασταύρωσης με άλλες σειρές διαγονιδιακών φυτών, για παράδειγμα με σειρές καταστολής 

πρωτεϊνών του μηχανισμού της σίγησης. Σε τέτοιες διασταυρώσεις, η ανθεκτικότητα στο 
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ζιζανιοκτόνο Basta θα διευκόλυνε την επιλογή, καθώς τα περισσότερα διαγονιδιακά φυτά 

Nicotiana benthamiana έχουν ανθεκτικότητα στην καναμυκίνη. Το πρόβλημα της τοξικότητας 

του Basta ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό σκεύασμα στις 

ιστοκαλλιέργειες και όχι η καθαρή δραστική ουσία (Γλυφοσινικό αμμώνιο). Τα πρόσθετα που 

υπάρχουν στο σκεύασμα σε ποσοστό περίπου 80% μπορεί να δημιουργούν επιπλέον 

προβλήματα στην βιωσιμότητα των φυτών. Εφόσον υπάρχουν έτοιμες οι κατασκευές με 

ανθεκτικότητα Basta, θα μπορούσε να γίνει ξανά ιστοκαλλιέργεια και χρήση της καθαρής 

δραστικής ουσίας. Εξάλλου, η κατασκευή των διαγονιδιακών φυτών για υπερέκφραση των 

ToCV p22 και CYSDV p25 αποδείχτηκε δύσκολη λόγω των συνεχών μολύνσεων από το ίδιο το 

αγροβακτήριο που φέρει το πλασμίδιο για έκφραση των καταστολέων ή και κάποιο άλλο 

βακτήριο που συνυπάρχει στην αρχική καλλιέργεια. Έγιναν οι απαραίτητες προσπάθειες για 

απομόνωση καθαρής αποικίας αγροβακτηρίου αλλά το πρόβλημα παρέμεινε. Αν είναι μόνο το 

επιθυμητό αγροβακτήριο που αναπτύσσεται υπερβολικά –παρά την ύπαρξη σεφοταξίμης στο 

θρεπτικό μέσο– τότε θα πρέπει να γίνουν επιπλέον αλλαγές στο πρωτόκολλο. Δεν μπορεί να 

αποκλειστεί το γεγονός η έκφραση των καταστολέων να επηρεάζει την βιωσιμότητα των 

κάλλων που αναπτύσσονται. Ο μηχανισμός της σίγησης εμπλέκεται σε πολλά μονοπάτια 

ρύθμισης των φυτών και οποιαδήποτε παρεμβολή σε αυτόν πιθανόν να προκαλεί 

αναπτυξιακά ή άλλα προβλήματα. Έχει καταγραφεί ότι οι καταστολείς της σίγησης που 

καταστέλλουν και τα ενδογενή μονοπάτια μπορεί να δυσκολεύουν την κατασκευή 

διαγονιδιακών σειρών με ισχυρή έκφραση αυτών. Γι αυτό προτείνεται η χρήση επαγόμενων 

υποκινητών (Stav et al. 2010). 
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