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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα φυτά η τεχνική της έκφρασης διπλόκλωνων µορίων RNA, τα οποία προκαλούν την σίγηση οµόλογων 

RNA (RNA silencing), µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για την καταστολή οποιουδήποτε 

γονιδίου στόχου. Η επιτυχία της τεχνικής αυτής στηρίζεται στον κατακερµατισµό των διπλόκλωνων RNA 

µε τη βοήθεια του DICER-LIKE ενζύµου και την καταστολή στη συνέχεια των οµόλογων RNA στόχων 

µε τη δράση του RNA-Inducing Gene Silencing συµπλόκου (RISC).  

Στον αγρό, τα φυτά ξενιστές µπορούν δυνητικά να µολυνθούν από πολλούς ιούς ταυτόχρονα, 

προκαλώντας πολύ σηµαντική ζηµιά στην παραγωγή. Σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε σειρές 

µετασχηµατισµένων καπνών που είναι ταυτόχρονα ανθεκτικές σε τρεις διαφορετικούς ιούς: στον ιό του 

κηλιδωτού µαρασµού της τοµάτας (tomato spotted wilt tospovirus ή TSWV), στον ιό του µωσαϊκού της 

αγγουριάς (cucumber mosaic cucumovirus ή CMV) και στον ιό της πατάτας Υ (potato virus Y ή PVY). 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού ακολουθήσαµε δυο πειραµατικές στρατηγικές. Κατά την πρώτη, 

τµήµατα από κάθε ιό, που είναι συντηρηµένα στην αλληλουχία τους, κλωνοποιήθηκαν σε ανεξάρτητους 

φορείς. Αυτοί οι cDNA κλώνοι ενώθηκαν και υποκλωνοποιήθηκαν σε φορέα µπροστά από cDNA που 

κωδικοποιεί για το ιντρόνιο 2 της α-υποµονάδας της γλουταµινικής αφυδρογονάσης (GDH) του Vitis 

vinifera. Μια δεύτερη αλληλουχία των τριών ενωµένων ιικών cDNA υποκλωνοποιήθηκε από την άλλη 

µεριά του ιντρονίου, σχηµατίζοντας έτσι κατασκευή µε ανάστροφες αλληλουχίες (inverted repeats). Η 

κατασκευή αυτή τέθηκε κάτω από τον έλεγχο του υποκινητή CaMV 35S. Μετά την µεταγραφή και το 

µάτισµα του RNA δηµιουργείται ένα διπλόκλωνο µόριο µε οµόλογα προς τον κάθε ιό τµήµατα. Κατά την 

δεύτερη στρατηγική έγινε προσπάθεια απλοποίησης της τεχνικής κάνοντας χρήση συνθετικών 

ολιγονουκλεοτιδίων, που αποτελούν τµήµατα των προαναφερθέντων ιών,  αντί για την χρήση 

κλωνοποιηµένων ιικών περιοχών. Η κατασκευή ακολούθησε την ίδια πορεία µε την πρώτη στρατηγική. Η 

χρήση ολιγονουκλεοτιδίων έχει το πλεονέκτηµα ότι απαιτεί µόνο τη γνώση των ιικών αλληλουχιών. Και 

οι δυο κατασκευές χρησιµοποιήθηκαν για τον µετασχηµατισµό φυτών καπνού. 

 Επιπλέον έγινε προσπάθεια για την δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών χωρίς την παρουσία του 

γονιδίου της ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη, µε την συγκαλλιέργεια φυλλικών δίσκων µε δυο 

διαφορετικά είδη αγροβακτηριδίου. Το ένα είδος περιέχει το δυαδικό φορέα pART27 µε την κατασκευή για 

την ανθεκτικότητα στους ιούς χωρίς το γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη και το άλλο περιέχει το 

pART27 µόνο µε το γονίδιο της ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη. Συγκαλλιεργόντας τους φυλλικούς 

δίσκους µε τα δυο αυτά αγροβακτηρίδια, θεωρητικά µπορεί να έχουµε είσοδο των δυο T-DNA σε δυο 

διαφορετικούς γενετικούς τόπους και έτσι αργότερα µε διάσχιση να διαχωρίσουµε το γονίδιο 

ανθεκτικότητας στους ιούς από αυτό της ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό και να έχουµε απογόνους 

ανθεκτικούς µόνο στους ιούς.  
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ABSTRACT 

 

In plants, the expression of double-stranded RNA causes RNA silencing which can be 

used specifically to downregulate any target gene. This technology has been 

successfully applied to engineer virus-resistant plants. However, under field conditions 

host plants may be infected by different viruses. Multiple infections may cause severe 

disease symptoms. We intended to generate transgenic tobacco plants that are 

concurrently resistant to three different RNA viruses: tomato spotted wilt tospovirus 

(TSWV), cucumber mosaic cucumovirus (CMV) and potato virus Y (PVY). For that 

purpose we followed two experimental strategies. First, we cloned cDNA fragments of 

each of the three viruses that are conserved in sequence in different isolates. These 

cDNA fragments were combined to a single recombinant unit and subcloned to a 

plasmid vector in front of a cDNA encoding an intron of glutamate dehydrogenase 

(GDH) from Vitis vinifera. A second copy of the tripartite cDNA unit was inserted 

downstream of the intron sequence, however, in inverted orientation. The combined 

cDNA was brought under the control of the CaMV35S promoter. After transcription 

and excision of the intron, the RNA molecule will form, theoretically, a double-

stranded molecule with regions specific for each of the three viruses. Second, we tried 

to simplify this approach by ligating chemically synthesized DNA fragments to a 

single recombinant cDNA, specific for all three viruses. The construction of the actual 

hairpin followed the same strategy. The usage of chemically synthesized DNA 

fragments requires only sequence information without the need of cloning the viral 

cDNA. Both constructs were used for the transformation of tobacco plants of the 

oriental variety Basmas N34-4 
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ENGINEERING MULTIVIRAL RESISTANCE IN 
TRANSGENIC PLANTS THROUGH RNA SILENCING
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2nd approach2nd approachINTRODUCTION

RNA viruses cause a lot of damage in field crops. Especially viruses that are widespread and have a broad host 
range are of practical importance. These viruses include for example tomato spotted wilt virus (TSWV), 
cucumber mosaic virus (CMV) and potato virus Y (PVY). The same host plants, for example vegetables,  may 
be infected with any of the three viruses or even a combination of them, which often results in more severe 
disease symptoms. This “viral synergism” is due to the presence of different viral suppressors that impair the 
natural plant defense mechanism by “RNA silencing”. It was our intention to test whether it is possible to 
engineer Solanaceae plants that are simultaneously resistant to any of these three RNA viruses, which belong 
to different virus families. 

RNA silencing is a plant defense mechanism against invading RNAs, especially viruses. Double-stranded 
RNA plays in the key role, which mediates in a cascade of biochemical processes the specific destruction of a 
target RNA. This natural process can be applied to engineer plants that are highly active in RNA silencing 
and thus resistant against specific viruses. This is accomplished by the expression of an artificial 
intramolecular double-stranded RNA, through “hairpin” constructs. 

CONCEPT

Two experimental strategies were followed. First, we cloned cDNA fragments of each of the three viruses that 
are conserved in sequence in different isolates. These cDNA fragments were combined to a single recombinant 
unit and subcloned to a plasmid vector upstream of a cDNA encoding an intron of glutamate dehydrogenase
(GDH) from Vitis vinifera*. A second copy of the tripartite cDNA unit was inserted downstream of the 
intron sequence, however, in inverted orientation. The combined cDNA was brought under the control of the 
CaMV35S promoter. After transcription and excision of the intron, the RNA molecule will form a double-
strand with regions specific for each of the three viruses. Second, we tried to simplify this approach by ligating
chemically synthesized DNA fragments to a single recombinant cDNA, specific for all three viruses. The 
construction of the actual hairpin followed the same strategy

In both approaches, presented here, transcription and excision of the intron, is followed by the formation of 
double-strand RNA molecules with regions specific for each of the three viruses. Those molecules are expected 
to be degraded by the DICER-like enzyme, to 21-23 nucleotides short interfering RNA (siRNA). The 
constitutively present siRNAs would force RNA induced silencing complex (RISC) to degrade any
homologues to those siRNAs such as viral RNA.
*Kindly donated by Prof. Kalliopi Roumpelakis-Angelakis

Inoculation of plants with TSWV, 
CMV, PVY and RT-PCR for 

cloning individual viral fragments

Agrobacterium tumefaciens
mediated transformation of N34/4 

oriental tobacco (N. tabacum)

Agrobacterium tumefaciens
mediated transformation of N34/4 

oriental tobacco (N. tabacum)

Virus-specific oligo synthesis and 
fragment amplification

IMMUNITY
ANOSIA

Viral RNA degradation

Left border

Right border

SpR/StR

pnos-nptII-nos

GDH intronCMV-PVY-TSWV oligo cassettes
CMV-PVY-TSWV oligo cassettes

CaMV 35S promoter
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HindIII (1753)

HindIII (2784)

NotI (963)

NotI (4172)

SalI (6873)

SalI (14877)

pART27-3f27
14876 bp

Left border
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GDH intron

CMV-TSWV-PVY fragments

CMV-TSWV-PVY fragments

CaMV 35S promoter

ocs 3'

NotI (963)

NotI (6675)

SalI (3816)

SalI (4384)

SalI (9376)

SalI (17380)

pART27-pfc27
17379 bp

Northern hybridization
for the detection of 

siRNAs in individual
transgenic lines

Southern hybrization
of transgenic lines

for the detection of the
transgene copy number

ELISA assay in transgenic 
plants after challenge with 

the viruses

Testing transgenic plants
for viral resistance

1st approach1st approach

= CMV RNA = PVY RNA = TSWV RNA

= DICER-like = RNA Induced Silencing Complex (RISC)

- CMV RNA

- PVY RNA

- TSWV RNA

siRNAs

dsRNA

Perspective 1

These two constructs have also been subcloned to the 
pART27 vector without the sequence coding for the 
kanamycin resistance gene (nptII). Co-transformation of 
N34/4 with this vector and an empty pART27 with 
the nptII gene will give plants with both the construct 
and the nptII sequence but possibly in unlinked 
genomic loci. That strategy would give the possibility of 
eliminating the nptII gene by several self-crosses.

Perspective 2

It is possible that MULTI-VIRAL RESISTANCE 
could be TRANSMITTED by grafting a susceptible 
scion of a plant from the Solanaceae family on resistant 
tobacco rootstock.

Experiments in progress
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ανάµεσα στους σηµαντικότερους παράγοντες που διαµορφώνουν το αγροτικό εισόδηµα 

βρίσκεται η απόδοση και η ποιότητα των καλλιεργούµενων ειδών. ∆υστυχώς η απόδοση 

αυτή δεν είναι πάντα σταθερή και δεδοµένη. Αυτό συµβαίνει διότι υπάρχει ένας µεγάλος 

αριθµός ζιζανίων, ασθενειών, εντόµων, παρασίτων, νηµατωδών, ακάρεων και ιών που 

απειλούν την παραγωγικότητα των αγροτικών προϊόντων. Κάτω από την οικονοµική 

πίεση πρέπει να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων, εξασφαλίζοντας την παρουσία των αγροτικών επιχειρήσεων στην αγορά. 

Οι ιοί αποτελούν σοβαρά φυτοπαθογόνα, επιβλαβή στη γεωργική παραγωγή. 

Έρχονται δεύτεροι αµέσως µετά τους µύκητες όσο αφορά τον αριθµό των προκαλούµενων 

ασθενειών και την οικονοµική σηµασία µεταξύ των παρασιτικών φυτοπαθογόνων. Φυτά 

τα οποία έχουν δεχτεί επίθεση από ιό, παρουσιάζουν τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική 

υποβάθµιση της παραγωγής, που κάποιες φορές οδηγεί σε ολοσχερή καταστροφή του 

φυτικού κεφαλαίου. 

 Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω της παρουσίας των ιών στα φυτά είναι 

πολύπλοκα αφού τα φυτά σε αντίθεση µε τα ζώα, δεν έχουν τον αµυντικό µηχανισµό 

παραγωγής αντισωµάτων, ούτε είναι δυνατό να εφαρµοσθούν εµβολιασµοί µε 

αντισώµατα. Έτσι τα µοναδικά µέσα αντιµετώπισης που έχουν στη διάθεσή τους οι 

παραγωγοί είναι η έγκαιρη διάγνωση και καταστροφή των εστιών µόλυνσης, η 

αµειψισπορά, η χρησιµοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, η αποφυγή ή 

καταπολέµηση των φορέων, η αποφυγή των µηχανικών µολύνσεων από τον άνθρωπο 

κατά τους καλλιεργητικούς χειρισµούς, η αποφυγή εισαγωγής του ιού σε µια χώρα ή 

περιοχή (φυτοϋγειονοµικός έλεγχος, φυτοκαραντίνα), η χρησιµοποίηση ανθεκτικών ή 

ανεκτικών ποικιλιών, και σε ελάχιστες περιπτώσεις ο προεµβολιασµός των φυτών µε 

κάποια ηπιότερη φυλή του ιού για την αποφυγή της µόλυνσης µε την παθογόνο φυλή 

(Hull 2002). 

Σήµερα επιχειρείται να δοθούν λύσεις στα προβλήµατα που δηµιουργούν οι ιοί 

µέσα από την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας. Κάνοντας χρήση βιοτεχνολογικών τεχνικών 

έγινε δυνατή η δηµιουργία ποικιλιών που είναι ανθεκτικές τόσο σε ιούς (Kaniewski et al. 

1999, Cao et al. 1998, Prins et al. 1997a, Lindbo et al. 1992b) όσο και σε έντοµα (Liu 

et al. 2003, Kota et al. 1999), µύκητες (Deak et al. 1999) και βακτήρια (Mysore et al. 

2003). Οι υπέρµαχοι της χρήσης αυτής της τεχνολογίας πιστεύουν ότι µε τον τρόπο αυτό 
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γίνεται καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών που θα ήταν αδύνατο να καταπολεµηθούν 

µε τις συµβατικές µεθόδους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι επέρχεται σηµαντική 

µείωση των εφαρµοζόµενων φαρµακοσκευασµάτων. 

Ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες οι ποικιλίες που έχουν δηµιουργηθεί µε τέτοιου 

είδους τεχνικές, έχουν βρει τον δρόµο τους προς την αγορά, στην Ευρώπη µόνο η Ισπανία 

καλλιεργεί για εµπορικούς σκοπούς βιοτεχνολογικές ποικιλίες (Gianessi et al. 2003). 

Αυτό συµβαίνει διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταστρώσει µια ενιαία 

νοµοθεσία προσπαθώντας παράλληλα να δώσει απαντήσεις σε θέµατα που αφορούν τις 

ενδεχόµενες συνέπειες τις απελευθέρωσης τέτοιων ποικιλιών στην αγορά 

(περιβαλλοντικές και οικονοµικές συνθήκες).  

Τα στοιχεία από την Ευρώπη που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας µέχρι 

σήµερα, δεν αφορούν ιολογικά προβλήµατα αλλά δείχνουν ότι η χρήση µιας τέτοιας 

τεχνολογίας µπορεί να είναι αποδοτική. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η 

απελευθέρωση καλαµποκιού ανθεκτικού στο έντοµο Ostrinia nubilalis θα επέφερε α) 

αύξηση στην απόδοση περίπου κατά 118 kg/στρ, β) µείωση στη χρήση εντοµοκτόνων 

περίπου κατά 3,3 gr/στρ και γ) αύξηση στο αγροτικό εισόδηµα περίπου κατά 15,5€/στρ 

(Gianessi et al. 2003). Παρόµοια έρευνα µε γενετικά τροποποιηµένη πατάτα ανθεκτική 

στο µύκητα που προκαλεί τον περονόσπορο (Phytophthora infestans) δείχνει ότι α) η 

απόδοση αυξάνει περίπου κατά 73 kg/στρ, β) η χρήση µυκητοκτόνων µειώνεται περίπου 

κατά 645,4 gr/στρ και γ) επιτελείται αύξηση στο αγροτικό εισόδηµα κατά 35,8€/στρ 

(Gianessi et al. 2003). 

Στον αντίποδα αυτών των στοιχείων βρίσκονται τα δεδοµένα που δείχνουν την 

επικινδυνότητα της απόρριψης της έρευνας προς την ασφάλεια των γενετικά 

τροποποιηµένων φυτών. Είναι γνωστό ότι τα διαγονίδια µπορούν να µεταφερθούν µε τη 

γύρη από τα µετασχηµατισµένα φυτά στους άγριους συγγενείς τους. Επίσης γνωρίζουµε 

ότι καλλιεργώντας φυτά που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση µε κάποια από τις Cry 

πρωτεΐνες του Bacillus thuringiensis, είναι πολύ πιθανό µαζί µε τους εχθρούς να 

θανατώνονται κάποια από τα ωφέλιµα έντοµα. Τα δύο παραπάνω γεγονότα µαζί µε την 

άγνοιά µας για το ποια µπορεί να είναι η τύχη των νουκλεϊκών οξέων αµέσως µετά την 

έναρξη της πέψης στο στοµάχι των θηλαστικών, θέτουν νέα ερωτήµατα στην εκτίµηση 

του κινδύνου της χρήσης γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στην διατροφή µας. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αν και η επιστηµονική έρευνα και καταγραφή των ιών καθυστέρησε έως τα τέλη του 

19ου αιώνα, η εµφάνιση συγγραµµάτων που αναφέρονταν σε συµπτώµατα ξεκίνησε πολύ 

νωρίτερα. Μόλις το 752 µ.Χ. σε ένα ποίηµα γραµµένο από τον αυτοκράτορα της 

Ιαπωνίας, Empress Koken, γίνεται αναφορά σε ένα φυτό που παρουσίαζε χλώρωση. 

Αργότερα αποδείχτηκε ότι το φυτό ήταν το Eupatorium lindleyanum και ο ιός ο tobacco 

leaf curl bigeminivirus (TLCV). 

 Από τις αρχές του 20ου αιώνα που η έρευνα άρχισε να είναι πιο οργανωµένη και 

πιο ουσιαστική έγιναν προσπάθειες να δοθεί ένας ορισµός για το τι είναι «ιός», ένας όρος 

που πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Beijerinck και Baur. Ο Matthews κατάφερε και 

έδωσε τον πιο πλήρη ορισµό που κάνει σαφή διάκριση ανάµεσα στους ιούς και τα άλλα 

παθογόνα των φυτών, όπως τα ιοειδή, τα φυτοπλάσµατα και τις ρικέτσιες: «Ιός είναι ένα 

ή περισσότερα µόρια (µήτρες) νουκλεϊκών οξέων που συνήθως περιβάλλονται από ένα 

προστατευτικό κάλυµµα ή καλύµµατα πρωτεΐνης ή λιποπρωτεΐνης, των οποίων η 

αναπαραγωγή µπορεί να οργανωθεί µόνο σε ζωντανά κύτταρα του ξενιστή του και µπορεί 

να µεταφερθεί από ξενιστή σε ξενιστή µε κάποιο τρόπο. Μέσα σε αυτά τα κύτταρα η 

παραγωγή ιοσωµατίων: α) εξαρτάται από την «µηχανή» πρωτεϊνοσύνθεσης του ξενιστή, 

β) πολλαπλασιάζεται από «δεξαµενές» των απαιτούµενων υλικών (νουκλεοτιδίων, 

αµινοξέων, λιπιδίων) και όχι από διχοτόµηση, γ) γίνεται σε θέσεις του κυττάρου που δεν 

διαχωρίζονται από το περιεχόµενο του µε λιποπρωτεΐνη διπλού τοιχώµατος και δ) έχει ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων παραλλαγών (variants) που οφείλονται σε µεταλλαγές 

στο ιικό γένωµα.» 

 

TOMATO SPOTTED WILT TOSPOVIRUS (TSWV) 

Ο TSWV που πρωτοαναφέρθηκε το 1915 στην Αυστραλία, ανήκει στο γένος 

Tospoviruses και στην οικογένεια των Bunyaviridae. Από τότε µέχρι σήµερα ο ιός είχε 

πολλές επιδηµικές εξάρσεις τόσο σε τροπικές όσο και σε υποτροπικές περιοχές του βόρειου 

ηµισφαιρίου (German 1992). Αποτελεί σοβαρό παθογόνο για περισσότερα από 650 είδη, 

µεταξύ αυτών καλλιεργούµενα και καλλωπιστικά φυτά όπως επίσης και πολυάριθµα 

ζιζάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερα από 250 είδη ξενιστών, ανήκουν στις 

οικογένειες Solanaceae και Compositae. Εκτός από τον καπνό και την τοµάτα όπου οι 
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ζηµιές είναι ιδιαίτερα µεγάλες ο ιός προσβάλλει και µερικές άλλες οικονοµικά σηµαντικές 

καλλιέργειες όπως είναι η πιπεριά, η µελιτζάνα, η πατάτα και το µαρούλι. Από τα 

καλλωπιστικά προσβάλλει το χρυσάνθεµο, το γλαδίολο, την ζέρµπερα, το πελαργόνιο κ.α. 

Στη φύση ο ιός µεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικά µε µερικά είδη θρύπα 

(Thysanoptera:Thripidae). 

Τα ιοσωµάτια που σχηµατίζει είναι κυκλικά, έχουν µήκος 80-110 nm και φέρουν 

εξωτερικά γλυκοπρωτεϊνική µεµβράνη. Το γένωµά του αποτελείται από τρία µονόκλωνα 

µόρια RNA (tripartite segmented genome) µε τα δυο να έχουν ambisense 

προσανατολισµό και το µεγαλύτερο RNA να παρουσιάζει antisense (-) προσανατολισµό. 

Το µεγαλύτερο από τα τρία RNA (RNA-L) κωδικοποιεί για την πολυµεράση του ιού. Το 

µεσαίο σε µέγεθος RNA (RNA-M) κωδικοποιεί την πρωτεΐνη µεταφοράς (NSM) που 

βοηθάει στην µεταφορά των ιοσωµατίων µέσω των πλασµοδεσµάτων και για τις δυο 

γλυκοπρωτεΐνες της µεµβράνης (G1, G2). Το µικρό σε µέγεθος RNA (το RNA-S) 

κωδικοποιεί µια νουκλεοπρωτεΐνη, την N και µια µη-δοµική πρωτεΐνη την NSS. Η 

πρωτεΐνη Ν βοηθάει στο να έχουν τα RNA του ιού ψευδοκυκλική διαµόρφωση, ενώ η 

NSs αποτελεί έναν καταστολέα του µηχανισµού άµυνας του φυτού (Εικόνα 1). 

Τα συµπτώµατα που επιφέρει στα φυτά εξαρτώνται πολύ από το αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης ιού/ξενιστή και επηρεάζονται από τη φυλή, το είδος του φυτού, το 

στάδιο της ανάπτυξης και τις κλιµατολογικές συνθήκες. Ειδικά στον καπνό η µόλυνση 

γίνεται στα επιδερµικά κύτταρα και στα σηµεία των νυγµάτων που προκαλούν οι θρίπες 

και εµφανίζεται σαν κίτρινη ή νεκρωτική κηλίδα (Εικόνα 2). Τα διασυστηµατικά 

συµπτώµατα εµφανίζονται στα νεαρά φύλλα µε τη µορφή συγκεντρικών βυθισµένων 

νεκρωτικών δακτυλίων ή νεκρωτικών γραµµών κατά µήκος των νεύρων του φύλλου. 

Ορισµένες φορές στα φύλλα παρατηρείται ποικιλόχρωση, µωσαϊκό και διαφάνεια των 

νευρώσεων, ενώ το έλασµα εµφανίζεται παραµορφωµένο. Τα µεγαλύτερης ηλικίας φύλλα 

συνήθως δεν εµφανίζουν συµπτώµατα. 

 

POTATO VIRUS Y (PVY) 

Ο PVΥ που ανήκει στην οικογένεια Potyviridae είναι ένας οικονοµικά σηµαντικός 

ιός αφού έχει ευρεία διάδοση σε όλες τις χώρες του κόσµου. Στην Ελλάδα ενδηµεί σ’όλες 

τις πατατοπαραγωγικές και καπνοπαραγωγικές περιοχές µε σοβαρότερα προβλήµατα στις 
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ποικιλίες Virginia και Burley. Ο ιός επίσης µολύνει αρκετά άλλα είδη της οικογένειας 

Solanaceae. 

 Τα ιοσωµάτια του ιού που έχουν µήκος 750 nm και πάχος 11 nm περιέχουν το 

γένωµα του ιού που είναι µονόκλωνο RNA και κωδικοποιεί για µια πολυπρωτεΐνη. Η 

πολυπρωτεΐνη αυτή διασπάται σε εννέα λειτουργικές πρωτεΐνες από τρεις πρωτεάσες του 

ιού. Οι εννέα αυτές πρωτεΐνες είναι οι : Protease 1 (P1), Helper Component Protease 

(HC-Pro), Protease 3 (P3), 6K1, Cylindrical inclusion (CI), 6K2, Nuclear Inclusion a 

(NIa), Nuclear Inclusion b (NIb), Coat Protein (CP) (Εικόνα 5). 

 Τα συµπτώµατα του ιού που ποικίλουν ανάλογα µε τη φυλή του ιού και την 

ποικιλία του φυτού µπορούν να διαφέρουν αρκετά Η κύρια συµπτωµατολογική εικόνα 

είναι ο περινεύριος µεταχρωµατισµός των φύλλων. Η PVYO φυλή προκαλεί µια 

δυσδιάκριτη ποικιλώχρωση στα ανεπτυγµένα φύλλα. Μερικές φορές εµφανίζεται 

επιναστία και νανισµός, ενώ λεύκανση παρουσιάζεται σε πλάγια φύλλα. Όταν τα φυτά 

είναι µολυσµένα µε την νεκρωτική φυλή, PVYN, τα νεύρα γίνονται καστανά ή µαύρα µε 

την νέκρωση να επεκτείνεται στο κεντρικό νεύρο και στη συνέχεια στις αγγειώδεις 

δεσµίδες του στελέχους. Με τον καιρό τα φύλλα κιτρινίζουν και τα φυτά νεκρώνονται ενώ 

πιο σπάνια εκδηλώνεται ήπια ποικιλόχρωση. Συχνά παρατηρείται νέκρωση των 

δευτερογενών και τριτογενών νεύρων. Επίσης σε µερικές ποικιλίες εµφανίζεται 

µπρούτζινος µεταχρωµατισµός (Εικόνα 3). 

 

CUCUMBER MOSAIC CUCUMOVIRUS (CMV) 

Ο CMV, που ανήκει στην οικογένεια Bromoviridae, είναι ένας ιός ευρέως 

διαδεδοµένος σε όλες τις χώρες του κόσµου. Προσβάλλει πολλά οικονοµικά σηµαντικά 

είδη όπως την αγγουριά, την κολοκυθιά, την πεπονιά, την πιπεριά, την τοµάτα, τον 

καπνό κ.α. Ο CMV έχει θετικού προσανατολισµού µονόκλωνο και διαιρεµένο 

(segmented) RNA γένωµα. Το RNA 1 κωδικοποιεί για τµήµα της RNA-εξαρτώµενης 

RNA πολυµεράσης του ιού (1a), το RNA 2 για το άλλο τµήµα της RNA-εξαρτώµενης 

RNA πολυµεράσης (2a) και για την πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για την καταστολή 

της RNA σίγησης (2b), ενώ το RNA 3 κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη µεταφοράς (3a) 

και για την καψιδιακή πρωτεΐνη (Εικόνα 6). 

Ανάλογα µε την φυλή του ιού και µε το αν περιέχει ή όχι δορυφορικό RNA, 

εµφανίζονται κίτρινες και πράσινες ποικιλοχρώσεις, µωσαϊκό, στένωση και παραµόρφωση 
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του ελάσµατος των φύλλων. Στις περιπτώσεις πρώιµης προσβολής παρατηρείται έντονος 

νανισµός του φυτού. Ορισµένες παθογόνες φυλές ευθύνονται για µεσονεύριο χλώρωση και 

νεκρωτικά σχέδια «φύλλου βελανιδιάς» στα κάτω φύλλα του φυτού, ενώ στα φύλλα της 

κορυφής µερικές φορές προκαλούνται συµπτώµατα που µοιάζουν µε ηλιοεγκαύµατα. 

Αντίθετα, οι ήπιες φυλές του ιού προκαλούν διάχυτη ποικιλόχρωση στα φύλλα (Εικόνα 

4). 
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Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του 
ιοσωµατίου του TSWV 

 
Εικόνα 2: Φύλλο καπνού virginia µε 
τοπικά συµπτώµατα TSWV 
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Εικόνα 3: Συµπτώµατα PVY σε φυτό καπνού 
 
 

 
Εικόνα 4: ∆ιασυστηµατικά 
συµπτώµατα CMV σε φύλλο 
καπνού 

Εικόνα 5: Σχηµατική παράσταση της πολυπρωτεΐνης του PVY 
 

 
Εικόνα 6: Σχηµατική αναπαράσταση του γενώµατος του CMV 
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ουσιαστικά η πρώτη γραµµή άµυνας των φυτών απέναντι στους ιούς είναι το κυτταρικό 

τοίχωµα των επιδερµικών κυττάρων, το οποίο δρα παρεµποδιστικά στην εισχώρηση των 

ιοσωµατίων. Εκτός όµως από αυτή την παθητική µορφή ανθεκτικότητας, τα φυτά 

παρουσιάζουν και µηχανισµούς ενεργητικής ανθεκτικότητας. Η πιο κλασσική µορφή 

αυτής, που εµφανίζεται σαν ένας γενικότερος µηχανισµός άµυνας ενάντια σε ιούς, 

βακτήρια και µύκητες, είναι η αντίδραση υπερευαισθησίας (hypersensitive response ή 

HR). Η µετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων που επίσης αποτελεί µια µορφή φυσικής 

ανθεκτικότητας θα παρουσιαστεί σε επόµενη παράγραφο λόγω της σηµασίας που έχει 

αποκτήσει. 

Η ενεργοποίηση της αντίδρασης υπερευαισθησίας, επάγεται όταν το παθογόνο φέρει 

ένα συγκεκριµένο γονίδιο αµολυσµατικότητας (avirulence ή avr) και το φυτό ξενιστής 

περιέχει ένα κυρίαρχο γονίδιο ανθεκτικότητας (resistance ή R). Μέχρι σήµερα έχουν 

κλωνοποιηθεί και αλληλουχηθεί αρκετά γονίδια ανθεκτικότητας, τα οποία µπορούν να 

χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα µε την δοµή τους. Επιπρόσθετα δείχνουν να έχουν 

αρκετά κοινά σηµεία στην δοµή τους, πράγµα που υποδηλώνει ότι δρουν διαµέσου κοινού 

µονοπατιού. Το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των ειδικών αυτών γονιδίων είναι ο 

προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος (programmed cell death ή PCD) στην περιοχή 

γύρω από την µόλυνση, µε αποτέλεσµα την αναστολή της ανάπτυξης του παθογόνου 

(επισκόπηση Goldbach et al. 2003, επισκόπηση Baulcombe 1996). 

 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ 

Η πρώτη αναφορά για ανθεκτικότητα σε ιό µε χρήση διαγονιδίου προερχόµενο από την 

καψιδιακή πρωτεΐνη του ιού tobacco mosaic virus (TMV) παρουσιάστηκε το 1986 

(Abel et al. 1986). Λίγο αργότερα ο Lindbo και συνεργάτες (Lindbo et al. 1992a) για 

πρώτη φορά έδειξαν ότι δεν είναι απαραίτητη ολόκληρη η αλληλουχία της πρωτεΐνης 

αλλά αρκεί να υπάρχει έκφραση κάποιου τµήµατος του RNA είτε sense είτε antisense. 

Από τότε µέχρι σήµερα η λίστα των διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών σε διάφορους ιούς 

µεγαλώνει διαρκώς. ∆εν έχει χρησιµοποιηθεί, όµως, µόνο η καψιδιακή πρωτεΐνη για την 
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δηµιουργία ανθεκτικών σειρών. Από το 1990 και µετά αναπτύχθηκαν στρατηγικές που 

έκαναν χρήση µη δοµικών ιικών πρωτεϊνών όπως η πολυµεράση του ιού (Boogaart et al. 

2001, Jones et al. 1998), η RNA-εξαρτώµενη RNA πολυµεράση (RNA-dependent 

RNA polymerase ή RdRp), η πρωτεΐνη µεταφοράς (movement protein) και διάφορες 

ιικές πρωτεΐνες που προσδένουν RNA (επισκόπηση Goldbach et al. 2003, επισκόπηση 

Baulcombe 1996). 

ΣΙΓΗΣΗ ΙΙΚΟΥ RNA 

Το 1998 ο Fire και συνεργάτες, δουλεύοντας µε το νηµατώδες σκουλήκι Caenorhabditis 

elegans, διαπίστωσαν ότι ενέσιµο dsRNA προκαλούσε καταστολή του οµόλογου 

ενδογενούς mRNA και µάλιστα η καταστολή αυτή ήταν πιο αποδοτική από αυτή που 

προκαλούσε ενέσιµο ssRNA (Fire et al. 1998). Το dsRNA παίζει σηµαντικό ρόλο σε ένα 

µηχανισµό αποδόµησης που σήµερα είναι γνωστό ότι είναι συντηρηµένος σε πολλά είδη 

και ονοµάζεται RNA interference ή RNAi στα ζώα, post-transcriptional gene silencing 

ή PTGS στα φυτά (Vaucheret et al. 2001) και quelling (Romano et al. 1992) στους 

µύκητες. Αναφέρεται γενικά στον µετα-µεταγραφικό έλεγχο της έκφρασης γονιδίων και 

ειδικότερα περιλαµβάνει την καταστολή της κινητικότητας των µεταθετών στοιχείων 

(transposable elements ή TE) και των ιών (Cerutti 2003, Waterhouse et al. 2001, 

Voinnet 2001) όπως επίσης εµπλέκεται και σε αναπτυξιακά µονοπάτια των 

πολυκύτταρων οργανισµών (Finnegan et al. 2003, Golden et al. 2002). Ακριβώς όµως 

επειδή και στις τρεις περιπτώσεις µετα-µεταγραφικής σίγησης τον κύριο ρόλο παίζουν 

µόρια RNA, ο µηχανισµός ονοµάζεται γενικά «µηχανισµός σίγησης µέσω RNA». 

Υπάρχουν δυο σηµαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό ότι η µετα-

µεταγραφική σίγηση γονιδίων εξελίχθηκε σαν ένας µηχανισµός άµυνας των φυτών 

ενάντια στους ιούς. Αρχικά βρέθηκε ότι µεταλλάγµατα της Arabidopsis thaliana που 

παρουσιάζουν µερικώς ή ολικώς κατεστραµµένο µηχανισµό PTGS είναι υπερευαίσθητα 

σε µολύνσεις µε τον ιό CMV (Vaucheret et al. 2001). Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι µέχρι 

σήµερα έχουν αναγνωρισθεί πολλές ιϊκές πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν σε διάφορα 

σηµεία του µηχανισµού και τον καταστέλλουν (Lichner et al. 2003). Αυτό δείχνει ότι οι 

ιοί έχουν εξελικτικά εφοδιαστεί µε «εργαλεία» καταστολής του φυτικού αντι-ιϊκού 

µηχανισµού. Τέτοιου είδους πρωτεΐνες είναι η 2b του CMV, η HC-Pro του PVY, η NSs 

του TSWV, η P19 του tomato bushy stunt tombusvirus (TBSV), η P1 του rice yellow 
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mottle sobemovirus ή RYMV, η AC2 του asian cassava mosaic bigeminivirus (ACMV) 

και ενδεχοµένως πολλές άλλες (Baulcombe 2002, Malory et al. 2002, Takeda et al. 

2002, Voinnet et al. 2003, Voinnet et al. 1999).  

Ίσως το πιο σηµαντικό σηµείο του µηχανισµού είναι αυτό κατά το οποίο µόρια 

διπλόκλωνων RNA αποδοµούνται δίνοντας µικρότερα µόρια RNA (short interfering 

RNA ή siRNA, Εικόνα 7). Ο Chuang και συνεργάτες (Chuang et al. 2000) έδειξαν ότι 

ενέσιµα dsRNA όπως επίσης και διαγονίδια που εκφράζουν dsRNA επάγουν τον 

κατακερµατισµό τους, που σηµατοδοτεί και την ενεργοποίηση του µηχανισµού στα φυτά. 

Σαν υποστρώµατα σε αυτήν την εξειδικευµένη διεργασία µπορεί να είναι είτε µόρια από 

το RNA των ιών είτε µετάγραφα που έχουν την δυνατότητα να πάρουν διπλόκλωνες 

διαµορφώσεις λόγω της συµπληρωµατικότητας διάφορων περιοχών τους είτε ακόµα µόρια 

µονόκλωνου RNA που µετατρέπονται σε διπλόκλωνα µε τη δράσης µιας RNA-

εξαρτώµενης RNA πολυµεράσης. 

Στα φυτά η επεξεργασία των διπλόκλωνων µορίων RNA γίνεται από τα προϊόντα 

των DICER-LIKE γονιδίων, µια ονοµασία που προήλθε από τα DICER γονίδια της 

Drosophila melanogaster (Tang et al. 2003, Hamilton et al. 2002, Εικόνα 7). Τα ένζυµα 

αυτά αποτελούνται από µια περιοχή ελικάσης, µια περιοχή αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-

πρωτεΐνης (Piwi/Argonaute/Zwille ή PAZ), από ένα µοτίβο RNaseIII και µια περιοχή 

πρόσδεσης dsRNA. Υπάρχουν δυο σενάρια για τη δράση των πρωτεϊνών αυτών. Σύµφωνα 

µε το πρώτο σενάριο, η DCL1 πρωτεΐνη επιδρά στην παραγωγή των siRNA όπως επίσης 

επιδρά και στην παραγωγή των miRNA. Σύµφωνα µε το δεύτερο σενάριο, διαφορετικές 

DCL πρωτεΐνες (DCL1, DCL2, DCL3, DCL4) δρουν στην παραγωγή των siRNA και 

των miRNA (επισκόπηση Yu et al. 2003). 

Μετά από έρευνα που έγινε σε φυτά µε ενεργοποιηµένο τον µηχανισµό βρέθηκε ότι 

τα µικρά µόρια RNA που παράγονται µε την δράση των DCL γονιδίων, είναι µόρια 

διπλόκλωνου RNA µήκους 21-25nt (Hamilton et al. 1999). Σύµφωνα µε µια θεωρία 

που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2002 (Hamilton et al. 2002), µετά από την επεξεργασία 

των dsRNA προκύπτουν δύο τύποι siRNAs. Ο πρώτος τύπος περιλαµβάνει αυτά που 

έχουν µήκος 21-22nt ενώ ο δεύτερος τύπος περιλαµβάνει αυτά που έχουν µήκος 24-26nt. 

Τα µικρού τύπου siRNAs σχετίζονται µε την καταστολή των οµόλογων ενδογενών 

mRNA ενώ τα µεγάλου µήκους siRNAs σχετίζονται µε την µεταφορά του σήµατος σε 

ολόκληρο το φυτό και µε την µεθυλίωση των οµόλογων mRNA. 
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Ο βιοχηµικός χαρακτηρισµός των siRNAs έδειξε ότι αυτά αποτελούνται από έναν 

κορµό διπλόκλωνου RNA µήκους 19nt και 3’ προεκβαλλόµενα άκρα µήκους 2nt (Εικόνα 

7). Επίσης βρέθηκε ότι τα 3’ άκρα είναι υδροξυλιωµένα και τα 5’ άκρα είναι 

φωσφορυλιωµένα. Αυτή η δοµή των siRNAs είναι χαρακτηριστική της δράσης µιας 

RNaseIII-ριβονουκλεάσης ειδικής για dsRNA (επισκόπηση Dykxhoorn et al. 2003, 

Bernstein et al. 2001).  

Μια λεπτοµέρεια που αξίζει να σηµειωθεί, είναι ότι η δράση µιας RNA-

εξαρτώµενης RNA πολυµεράσης είναι απαραίτητη στην περίπτωση που η σίγηση µέσω 

RNA επάγεται από διαγονίδιο και όχι από ιό (Dalmay et al. 2000). Σύµφωνα µε αυτήν 

την παρατήρηση, στον µηχανισµό της σίγησης µέσω RNA που επάγεται από ιό, 

εµπλέκεται η RNA-εξαρτώµενη RNA πολυµεράση του ιού και όχι η ενδογενής. 

Μάλιστα στην περίπτωση που το διαγονίδιο περιέχει ανάστροφες επαναλήψεις (inverted 

repeats), η RNA-εξαρτώµενη RNA πολυµεράση κατά πάσα πιθανότητα δεν εµπλέκεται 

καθόλου στο µηχανισµό. 

Μετά την δράση των DCL γονιδίων και την παραγωγή των µικρών RNA, τα 

τελευταία ενσωµατώνονται στο ενζυµικό σύµπλοκο RNA-inducing gene silencing ή 

RISC, αποδιατάσσονται και ο antisense κλώνος αφήνεται να οδηγήσει το RISC στο 

οµόλογο ενδογενές ή ιικό RNA. Το ενεργοποιηµένο πια σύµπλοκο RISC καταστελει το 

RNA κόβοντάς στην περιοχή που έχει υβριδίσει το siRNA και 10nt από το 5’ άκρο του.  

Εκτός όµως από την µετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων, ένας δεύτερος τύπος 

σίγησης µέσω RNA, συναντάται και καλείται µεταγραφική σίγηση γονιδίων 

(transcriptional gene silencing ή TGS). Το αποτέλεσµα του TGS όπως και του PTGS 

είναι η µείωση της µεταγραφής συγκεκριµένων γονιδίων, µόνο που σε αυτή την 

περίπτωση σηµαντικό ρόλο παίζει η µεθυλίωση και η εντοπισµένη διαµόρφωση της 

χρωµατίνης (επιγενετικές αλλαγές). Σε αυτό τον τύπο της σίγησης οπωςδήποτε 

µεθυλιώνεται ο υποκινητής και ίσως η κωδική περιοχή του προς σίγηση γονιδίου, µε 

πιθανό αποτέλεσµα είτε την αναστολή της διαδικασίας της µεταγραφής (Waterhouse et 

al. 2001, Mette et al. 2000) είτε την µετατροπή της ευχρωµατίνης σε ετεροχρωµατίνη. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέχρι σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας σχετικής µε φυτά ανθεκτικά σε 

ιούς, αναφέρεται στην δηµιουργία ανθεκτικών σειρών µετά από γενετικό 
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µετασχηµατισµό και διασυστηµατική έκφραση ιικών cDNA (Canto et al. 2001, Jones et 

al. 1998, Zaitlin et al. 1994, Prins et al. 1997a). Ο Jan (Jan et al. 2000a) αναφέρει ότι 

µετασχηµατισµός Nicotiana Benthamiana µε χιµαιρικό γονίδιο που αποτελούνταν από 

τµήµατα cDNA δυο ιών προσδίδει ανθεκτικότητα στους δυο αυτούς ιούς.  

Πέρα όµως από τη χρήση της παραπάνω µεθοδολογίας, βρέθηκε ότι υψηλά 

επίπεδα ανθεκτικότητας επιτυγχάνονται µε την µεταγραφή µορίων RNA που 

µετατρέπονται σε διπλόκλωνα (Waterhouse et al. 2001). Μάλιστα ο Kalantidis και 

συνεργάτες αναφέρουν ότι dsRNA µε οµολογία προς την καψιδιακή πρωτεΐνη του CMV, 

επιφέρει πλήρη ανοσία στον ιό (Kalantidis et al. 2002).  

Η παρούσα εργασία αναφέρει την ανάπτυξη στρατηγικής για την κατασκευή ενός 

χιµαιρικού διαγονιδίου το οποίο εκφραζόµενο θα προσδίδει ανθεκτικότητα στους τρεις 

RNA ιούς που αναφέρθηκαν προηγούµενα (TSWV, CMV, PVY). Η επιτυχία της 

χρησιµοποιούµενης µεθόδου στηρίζεται στην µεταγραφή ενός µορίου RNA µε ανάστροφες 

επαναλήψεις, έτσι ώστε έπειτα από χωροταξική αναδίπλωση των µορίων να 

σχηµατίζονται διπλόκλωνα µόρια. Για την αποδοτικότερη λειτουργία της κατασκευής 

στα µετασχηµατισµένα φυτά αλλά και για την µεγαλύτερη σταθερότητα της µέσα στο 

Escherichia coli χρησιµοποιείται αλληλουχία ιντρονίου (Smith et al. 2000, Εικόνα 7) 

σαν διαχωριστής της sense από την antisense αλληλουχία της κατασκευής τύπου 

φουρκέτας.  

Για την επίτευξη του στόχου ακολουθήθηκαν δυο στρατηγικές. Κατά την πρώτη, 

τα ιϊκά τµήµατα που χρησιµοποιήθηκαν προήλθαν από µολυσµένο φυτικό ιστό και 

κλωνοποιήθηκαν µε RT-PCR. Κατά τη δεύτερη στρατηγική τα τµήµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν σχηµατίστηκαν από συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια. Και στις δυο 

περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε σαν διαχωριστής ένα ιντρόνιο από την γλουταµινική 

αφυδρογονάση του αµπελιού. Μάλιστα η Pandolfini και συνεργάτες (Pandolfini et al. 

2003) χρησιµοποιώντας αλληλουχία του PPV για τον σχηµατισµό κατασκευής τύπου 

φουρκέτας µε ιντρόνιο σαν διαχωριστή, κατάφεραν υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητας στον 

plum pox virus (PPV). 

Επίσης λαµβάνοντας υπόψη τις οικολογικές ανησυχίες όλων µας, επιχειρήθηκε 

µια προσπάθεια για την δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών χωρίς την παρουσία του 

γονιδίου επιλογής στην καναµυκίνη. 
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Εικόνα 7: Το µονοπάτι του µηχανισµού της σιγησης µέσω RNA που δείχνει τον 

κατακερµατισµό του ιικού RNA 
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ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΟΥ DNA 

1,5 ml από από καλά αναπτυγµένη καλλιέργεια σε κατάλληλα αντιβιοτικά, 

φυγοκεντρείται σε δοχείο του 1,5 ml και η πελέτα επαναδιαλύεται σε 100 µl κρύου 

διαλύµατος Ι (50 mM γλυκόζη, 25 mM Tris·Cl pH 8, 10mM EDTA). Στη συνέχεια 

προστίθονται 200 µl φρέσκου διαλύµατος ΙΙ (0.2 N NaOH, 1% SDS) και µετά από 

ανάδευση, τα κύτταρα αφήνονται στον πάγο για 5 λεπτά. Προστίθονται 150 µl κρύου 

διαλύµατος ΙΙΙ (3M οξικό κάλιο, 11,5% καθαρό οξικό οξύ) και µετά από ανάδευση το 

δείγµα φυγοκεντρείται στα 10.000g. Η υδατική φάση µεταφέρεται σε καθαρό δοχείο και 

γίνεται καθαρισµός µε ίσου όγκου ουδέτερη φαινόλη [300 ml TEMS χωρίς 

µερκαπτοαιθανόλη (100mM Tris-HCl pH 7.5-8, 10mM EDTA, 100 mM NaCl, 

αποστείρωση), 250 ml CHCl3, 1g 8-υδροξυκινολίνη και 1kg φαινόλη, ανακινούνται µέχρι 

να διαλυθούν] και ίσου όγκου χλωροφόρµιο/ ισοαµυλική αλκοόλη (24/1). Στη συνέχεια 

τα νουκλεικά οξέα ιζηµατοποιούνται µε κρύα απόλυτη αιθανόλη. Η πελέτα πλύνεται µε 

70% αιθανόλη και το DNA επαναδιαλύεται σε νερό ή ΤΕ (10 mM Tris-HCl pH 7.5, 

1mM EDTA). 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ESCHERICHIA COLI 

100 ml υγρού θρεπτικού µέσου LB (1% τρυπτόνη, 0.5% εκχύλισµα ζύµης, 1% άγαρ) 

µολύνεται µε φρέσκια καλλιέργεια κατάλληλου στελέχους Escherichia coli (JM83 ή 

DH5a) και αφήνεται να αναπτυχθεί έως ότου η απορρόφηση στα 600nm φτάσει στο 0.6-

0.8. Αµέσως µετά η καλλιέργεια φυγοκεντρείται και η πελέτα επαναδιαλύεται σε 30 ml 

κρύου διαλύµατος TfbI (30mM CH3COOK, 50mM MnCl2, 50mM KCl, 10 mM CaCl2, 

15% γλυκερόλη). Μετά από επώαση στον πάγο για 30 λεπτά η καλλιέργεια 

φυγοκεντρείται, τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 4 ml κρύου διαλύµατος TfbII (10mM 

MOPS pH 7, 75mM CaCl2, 10 mM KCl, 15% γλυκερόλη) και µοιράζονται σε δοχεία 

των 1,5 ml (100 µl/δοχείο). Παγώνονται σε υγρό άζωτο ή ξηρό πάγο και αποθηκεύονται 

στους -80ºC για 4-8 εβδοµάδες. 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ 

Σε 100 µl δεκτικών κυττάρων (JM83 ή DH5a) προστίθεται το µίγµα της αντίδρασης 

της λιγάσης ή κάποιο πλασµίδιο και το µίγµα ανακινείται ελαφρά. Γίνεται επώαση στον 

πάγο για 30 min και στη συνέχεια προκαλείται θερµικό σόκ στους 40ºC για 1 min. Τα 

κύτταρα επανατοποθετούνται στον πάγο για 3-5 min και προστίθεται 1 ml LB χωρίς 

αντιβιοτικά. Γίνεται επώαση στους 37ºC µε ανάδευση για 45-60 min και τελικά 

απλώνονται σε πιάτα LB µε τα κατάλληλα αντιβιοτικά για επιλογή. 

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΠΗΚΤΩΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗΣ (BIO101 GENECLEAN) 

Οι ζώνες του πηκτώµατος µε το DNA που πρέπει να αποµονωθούν, κόβονται προσεκτικά 

µε λεπίδα και ζυγίζονται. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο όγκος της αποκοµµένης ζώνης 

υπολογίζοντας ότι κάθε 1 mgr του πήγµατος της αγαρόζης καταλαµβάνει όγκο 1 µl. 

Προστίθεται ½ του όγκου «TBE modifier» και 4 ½ του όγκου NaI. Τα δείγµατα 

θερµαίνονται µέχρι η αγαρόζη να λειώσει τελείως και προστίθονται 5 µl ειδικών κόκκων 

γυαλιού. Μετά από επώαση 10 min στον πάγο, το δείγµα φυγοκεντρείται και οι κόκκοι 

γυαλιού ξεπλύνονται 3 φορές µε «NewWash». Στη συνέχεια γίνεται τρεις φορές έκλουση 

του DNA µε 5 µl H20 κάθε φορά. 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ο σχηµατισµός των πλασµιδιακών κατασκευών ξεκίνησε από δυο ήδη 

µετασχηµατισµένα πλασµίδια. Το ένα περιείχε τµήµα cDNA της καψιδιακής πρωτεΐνης 

του CMV υποκλωνοποιηµένο σε pBluescript II KS+. Αυτό το πλασµίδιο είχε ήδη 

χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή τύπου φουρκέτας που επέφερε ανθεκτικότητα σε φυτά 

καπνού στον παραπάνω ιό (Kalantidis et al. 2002). Το δεύτερο µετασχηµατισµένο 

πλασµίδιο που είχε τον σκελετό του φορέα T3T7lac, περιείχε κατασκευή τύπου φουρκέτας 

που θα επέφερε ανθεκτικότητα στον PVY (µεταπτυχιακή εργασία ∆. Κότση). 

 Οι φορείς που χρησιµοποιήθηκαν για την κατά την διάρκεια της σύνθεσης της 

κατασκευής ήταν οι pBluescript II KS+, ο T3T7lac, ο pT20 και ο pGEM T-Easy. Οι 

πολυσυνδέτες τους φαίνονται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στο Παράρτηµα Α. 
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ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΑ 

    HindIII 
5’ GGCCAAGCTTGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC     3’ -CMV s2 
   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
3’     TTCGAACGAACAAAGCGCGTAAGTTTAAGCTCAATTAGGAAACGGCTTTAAACTAAGATGGCA  5’ –CMV a2 
 
 
5’ CGTCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG          3’ -PVY s1 
   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
3’    GAATCCGTTTAGTACCGTGTAAAGAGTCTACAACGTCTTCGCATATATCTTTACGCGTT       5’ –PVY a1 
 
 
5’ CAATGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG        3’ -TSWV s1 
   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
3’    ACGTTCGACTATTAAGGATTTCCTTTGTCACTCTTCGTCTAATTTTTTGTCGAATTTCGATC    5’ –TSWV a2 
 

Εικόνα 8: Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνθεση της 2ης 
κατασκευής. Τα ειδικά ολιγονουκλεοτίδια σχεδιάστηκαν α) στην περίπτωση του CMV 
µε βάση την καψιδιακή του πρωτεΐνη, β) στην περίπτωση του TSWV µε βάση την 
πρωτεΐνη µεταφοράς και γ) στην περίπτωση του PVY µε βάση την καψιδιακή πρωτεΐνη 
του ιού (CP)  

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ DNA 

0,5-1 gr ιστού (φύλλα) λειοτριβείται σε υγρό άζωτο και προστίθονται 15 ml διάλυµατος 

εκχύλισης DNA (100 mM Tris-HCl pH 8, 50mM EDTA, 500mM NaCl, 10mM β-

µερκαπτοαιθανόλη). Αφού προστεθούν 2 ml 10% SDS, γίνεται ισχυρή ανάδευση µε το 

χέρι και το δείγµα αφήνεται στους 65°C για 10 min. Αµέσως µετά προστίθονται 5 ml 

οξικό κάλιο 5Μ, το δείγµα ανακινείται και τοποθετείται στον πάγο για τουλάχιστον 20 

min. Τα δείγµατα φυγοκεντρούνται στα 20.000g για 15 min και το υπερκείµενο 

διυλίζεται µε γάζα «miracloth». Το εκχύλισµα µαζεύεται σε 50 ml δοχείο  που περιέχει 

10 ml ισοπροπανόλη, αναδεύεται και αφήνεται στους -20°C για 20 min. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στις 3500 rpm και η πελέτα αφήνεται να στεγνώσει. Η πελέτα 

επαναδιαλύεται σε 700 µl TE (50mM Tris, 10 mM EDTA pH 8) και µεταφέρεται σε 

δοχείο του 1,5 ml. Αφού το δείγµα φυγοκεντρηθεί για να καθίσουν τα αδιάλυτα 

συστατικά το υπερκείµενο µεταφέρεται σε δοχείο και καθαρίζεται µε ίσου όγκου ουδέτερη 

φαινόλη. Αµέσως µετά γίνεται καθαρισµός µε ίσο όγκο χλωροφόρµιου/ ισοαµυλική 

αλκοόλη (24/1). Η υδατική φάση µεταφέρεται σε δοχείο και προστίθεται 1/15 του 

όγκου οξικό νάτριο 3Μ και 500 µl ισοπροπανόλη. Το διάλυµα ανακινείται και 

φυγοκεντρείται για 10 min στα 12.000g. Η πελέτα πλένεται µε 70% αιθανόλη, η πελέτα 

αφήνεται να στεγνώσει και επαναδιαλύεται σε 400 µl ΤΕ. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗΣ ΦΑΙΝΟΛΗΣ 

Για την παρασκευή της ουδέτερης φαινόλης αναµιγνύονται 300 ml TEMS χωρίς 

µερκαπτοαιθανόλη (100mM Tris-HCl pH 7.5-8, 10mM EDTA, 100 mM NaCl, 

αποστείρωση), 250 ml CHCl3, 1g 8-υδροξυκινολίνη και 1kg φαινόλη και ανακινούνται 

µέχρι να διαλυθούν. 

 

ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ SOUTHERN 

15-20µgr γενωµικού DNA επωάζονται µε 40 units κατάλληλου περιοριστικού ενζύµου 

σε µια αντίδραση τελικού όγκου 100µl. Ο όγκος µειώνεται στο µισό σε λυοφιλοποιητή 

και τα δείγµατα ηλεκτροφορούνται σε 0,7% πήκτωµα αγαρόζης µε βρωµιούχο εθίδιο. 

Μαζί µε τα δείγµατα φορτώνεται και ένας µάρτυρας. Η ηλεκτροφόρηση ρυθµίζεται έτσι 

ώστε να τρέχει στα 20-50volts. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης το πήκτωµα 

ξεπλένεται σε διάλυµα 0,2Ν HCl για 15min. Ακολουθεί ανάδευση για 45min σε 

αποδιατακτικό διάλυµα (1,5Μ NaCl, 0,5N NaOH) και αµέσως µετά ανάδευση για 

30min σε διάλυµα 1,5M NaCl, 1M Tris pH 7,4 για εξουδετέρωση. Το διάλυµα αλλάζεται 

και η πηκτή αφήνεται για αναδεύεται για άλλα 15min. Μόλις περάσουν τα 15 min, η 

πηκτή αφήνεται να αναδεύεται για 15 min σε 10x SSC και µετά τοποθετείται σε 

συσκευή για τριχοειδή προσρόφηση των τµηµάτων του DNA σε νάϋλον µεµβράνη 

(Nytran-N). Η τριχοειδής προσρόφηση αφήνεται τουλάχιστον για 12h και µόλις 

τελειώσει, η µεµβράνη στεγνώνεται και τοποθετείται για πρόσδεση του DNA στη 

µεµβράνη µε υπεριώδη ακτινοβολία ενέργειας 60.000 µjoule. Μετά το τέλος της 

διαδικασίας προσρόφησης των τµηµάτων του DNA στη µεµβράνη, το πήκτωµα βάφεται 

σε βρωµιούχο εθίδιο και φωτογραφίζεται σε λάµπα υπεριώδους ακτινοβολίας, για να 

εκτιµηθεί η απόδοση της µεταφοράς. 

 Η µεµβράνη τοποθετείται σε κύλινδρο υβριδοποίησης όπου και επωάζεται για 2½h 

στους 65°C σε διάλυµα προϋβριδοποίησης (5x SSC, 1%SDS, 1x Denhards, 250µg/ml 

tRNA, τελικός όγκος 20ml). Όσο η µεµβράνη βρίσκεται στο διάλυµα προϋβριδοποίησης 

ετοιµάζεται ο RNA-ανιχνευτής (probe) µε in-vitro µεταγραφή και καθαρισµό µε στήλη 

χρωµατογραφίας διήθησης. 
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IN-VITRO ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΑ∆ΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

Για την παρασκευή του ανιχνευτή, πλασµίδιο Bluescript II KS+ που περιείχε cDNA της 

καψιδιακής πρωτεΐνης του CMV κόβεται µε το ένζυµο BamHI για να χρησιµοποιηθεί 

σαν εκµαγείο της Τ7 πολυµεράσης. Η αντίδραση της in-vitro µεταγραφής γίνεται σε 

τελικό όγκο 20µl (0,5-1µgr πλασµιδιακού DNA, 0,5mM rATP, 0,5mM rCTP, 0,5mM 

rGTP, 5µM µη ραδιενεργού rUTP, 200 µCi[α-32P]UTP, 1x ρυθµιστικό διάλυµα 

µεταγραφής, 10mM DTT, 10 units αναστολέα RNAσών, 50units T7 RNA 

πολυµεράση). Η επώαση γίνεται στους 37°C για 1h 30min και µετά προστίθονται 

10units DNaseI και το δείγµα αφήνεται για επώαση 3min σε θερµοκρασία δωµατίου.  

 Τα προϊόντα της µεταγραφής διαχωρίζονται από το µη ενσωµατοµένο ραδιενεργό 
32P-UTP µε χρωµατογραφία διήθησης. Στην εσωτερική  βάση µικρής πιπέτας παστέρ 

τοποθετείται υαλόνηµα και διαβρέχεται µε διάλυµα TE (50mM Tris, 10 mM EDTA pH 

8). Σιγά σιγά προστίθεται Bio-Gel (A-0,5m Gel, medium, BIORAD) µέχρι η στάθµη 

του να φτάσει 1cm κάτω από την κορυφή της pasteur. Προστίθονται 5µl ειδικής 

χρωστικής και ξεπλύνεται µε ΤΕ. Μόλις η κολώνα καθαριστεί από την χρωστική 

τοποθετείται στο πρώτο από δέκα στη σειρά δοχεία του 1,5 ml. Στην κολώνα 

τοποθετείται ο ανιχνευτής και προστίθονται 5x100µl TE και αφού περάσουν από την 

κολώνα, µεταφέρεται στο δεύτερο δοχείο. Προστίθονται άλλα 100µl ΤΕ και µόλις 

περάσουν κι αυτά η κολώνα µεταφέρεται στο τρίτο δοχείο. Η διαδικασία συνεχίζεται µε 

τον ίδιο τρόπο µέχρι και το δέκατο δοχείο. Eπειδή tα µόρια του ραδιενεργού RNA είναι 

µεγαλύτερα, βγαίνουν πρίν από τα ελεύθερα νουκλεοτίδια. Συνήθως µαζεύεται από τα 

δοχείο 3-7 και η έντασή τους µετράται σε ειδική συσκευή (scintillation counter) σε cpm. 

 Αφού µετρηθεί ο ανιχνευτής υπολογίζεται πόση ποσότητα από αυτόν πρέπει να 

προστεθεί στο διάλυµα προϋβριδοποίησης (που µειώνεται στα 10 ml) ώστε να υπάρχουν 

500.000-1.000.000 cpm/ml. 

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ RNA 

0,5-1 gr φυτικού ιστού (φύλλου) λειοτριβείται σε υγρό άζωτο, προστίθεται 

οµογενοποιηµένο (µε θέρµανση) διάλυµα 5 ml διαλύµατος εκχύλισης RNA (0,1Μ LiCl, 

100mM Tris-HCl pH 8, 10mM EDTA, 1% SDS) και 5 ml όξινης φαινόλης και 5 ml 

χλωροφόρµιο/ ισοαµυλική αλκοόλη (24/1). Γίνεται ισχυρή ανάδευση και το δείγµα 

φυγοκεντρείται στις 3.500 rpm για 15 min. Το υπερκείµενο µαζεύεται και καθαρίζεται 
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αρχικά µε ίσο όγκο ουδέτερης φαινόλης και µετά µε ίσο όγκο χλωροφόρµιου/ ισοαµυλικής 

αλκοόλης (24/1). Το υπερκείµενο µαζεύεται σε δοχεία των 50 ml, προστίθεται 1/15 του 

όγκου οξικό νάτριο 3Μ pH 5,2 και 2,5 όγκους κρύας απόλυτης αιθανόλης. Το δείγµα 

ανακινείται και αφήνεται για 15 min στους -20°C. Στη συνέχεια φυγοκεντρείται για 30 

min στις 3500 rpm για να κατακρηµνιστούν τα νουκλεϊκά οξέα. Η πελέτα ξεπλύνεται µε 

70% αιθανόλη και επαναδιαλύεται σε 100 µl Η20. 

 Για τον εµπλουτισµό του RNA διαλύµατος σε µικρά RNA, µετά την 

ιζηµατοποίηση των νουκλεϊκών οξέων η πελέτα επαναδιαλύεται σε 1 ml LiCl 8M και 

αφήνεται να αναδεύεται για 12 h, στους 4°C. Το διάλυµα φυγοκεντρείται και µαζεύεται 

το υπερκείµενο, που περιέχει τα µικρά RNA. Προστίθονται δύο όγκοι κρύας απόλυτης 

ethanol, το δείγµα αφήνεται για 30 min στους -20°C και φυγοκεντρείται για 30 min στις 

3500 rpm. Η πελέτα ξεπλένεται µε 70% ethanol και επαναδιαλύεται σε 100 µl Η2Ο. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΞΙΝΗΣ ΦΑΙΝΟΛΗΣ 

1kg φαινόλης ζεστάθηκε για 1 h στους 65°C και προστέθηκε 1/1000 του όγκου 8-

υδροξυκινολίνης. Το pH του διαλύµατος ρυθµίστηκε στο 4 µε διαδοχικά ξεπλύµατα µε 

50mM οξικό νάτριο. Έγιναν τόσα ξεπλύµατα όσα χρειάστηκαν για να φτάσει το pH του 

υπερκείµενου και άρα της φαινόλης στο 4. 

 

ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ NORTHERN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ RNA 

Ποσότητα ίση µε 20 µgr RNA φορτώνεται σε αποδιατακτικό πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης [12% ακρυλαµίδη, 8M ουρία, 0,5x ΤΒΕ (πολυµερισµός µε 50 µl 

TEMED και 250 µl 10% APS)]. Τα δείγµατα βράζονται και αφού ξεπλυθούν τα πηγάδια 

από τα υπολείµµατα της ουρίας, φορτώνονται. Όταν τα δείγµατα αναλυθούν σωστά το 

πήκτωµα τοποθετείται σε ειδική συσκευή για ηλεκτρο-µεταφορά (electro-blotting) των 

νουκλεϊκών οξέων σε νάϋλον µεµβράνη (Nytran-N). Αµέσως µετά την µεταφορά η 

µεµβράνη στεγνώνεται και εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία (ενέργειας 120.000 

µjoule) για την πρόσδεση µε µεγαλύτερη συνάφεια των νουκλεϊκών οξέων στη µεµβράνη. 

 Η προυβριδοποίηση και η υβριδοποίηση της µεµβράνης γίνεται µε τον τρόπο που 

περιγράφηκε στον υβριδισµό κατά Southern. 
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (RT-PCR) 

Η RT-PCR είναι η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης για την ενίσχυση τµήµατος 

RNA. Σύµφωνα µε αυτή το RNA που έχει αποµονωθεί µε το πρωτόκολλο της όξινης 

φαινόλης µετατρέπεται αρχικά σε cDNA και στην συνέχεια το cDNA χρησιµοποιείται 

σαν εκµαγείο για την ολοκλήρωση της ενίσχυσης του τµήµατος κάνοντας χρήση µόνο 

του ενός εκκινητή. Στην εργασία αυτή η RT-PCR χρησιµοποιήθηκε για την 

κλωνοποίηση τµήµατος της πρωτεΐνης µεταφοράς του TSWV. Σε 0,5 ml δοχείο 

τοποθετούνται 10 µM από τον έναν εκκινητή και 10pg- 5µg RNA σε τελικό όγκο 10 µl. 

Το διάλυµα επωάζεται στους 65°C για 5 min για να χαθούν οι δευτεροταγής δοµές του 

RNA-εκµαγείου και τοποθετείται στον πάγο. Στη συνέχεια φτιάχνεται µείγµα 2x 

ρυθµιστικό διάλυµα σύνθεσης cDNA, 0,1M DTT (dithiothreitol), 40 units 

RNaseOUT/αντίδραση, 10 mM µίγµατος dNTPs 15 units Thermoscript RT / 

αντίδραση, DEPC νερό µέχρι τελικό όγκο 10 µl. Το µείγµα προστίθεται στο δοχείο του 

0,5 ml µε το RNA και τοποθετείται στην συσκευή της PCR για 30-60 min στους 50°C. 

Στο διάστηµα αυτό γίνεται η σύνθεση του cDNA. Το δείγµα επωάζεται στους 85°C για 5 

min για τον τερµατισµό της αντίδρασης, προστίθεται 1 µl RNaseH και επωάζεται στους 

37°C για 20 min. 

Ακολουθεί η αντίδραση PCR χρησιµοποιώντας το 10% του RT προϊόντος. Το 

µείγµα της αντίδρασης της PCR θα περιέχει: 5µl 10x PCR ρυθµιστικό διάλυµα , 2 µl 50 

mM MgCl2, 1µl 10mM dNTPs, 1 µl 10 mM forward εκκινητή (5’-GCT CCG CGG 

TCT GCC CCA CTA TAC CAA AC-3’), 1 µl 10 mM reverse εκκινητή (5’-GAC 

GAA TTC CAA GAA TAC ATG ACA CTA CCA-3’), 0,8 µl Taq πολυµεράση, 2 µl 

cDNA εκµαγείο, νερό µέχρι τελικό όγκο 50 µl.  

Το πρόγραµµα της PCR που χρησιµοποιήθηκε για την ενίσχυση του cDNA της 

πρωτεΐνης µεταφοράς του TSWV ήταν: 7 min στους 94°C, (30 sec στους 94°C, 30 sec 

στους 58°C, 2 min στους 72°C)x30 κύκλοι, 10 min στους 72°C. 

 

ΤΡΙΓΟΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ (TRIPARENTAL MATING) 

Η τριγονική σύζευξη βακτηρίων (conjugation) είναι ένας τρόπος µεταφοράς του 

µετασχηµατισµένου πλασµιδίου, από την Escherichia coli στο Agrobacterium. Για να 

συµβεί αυτό εκτός από το αγροβακτηρίδιο µε το πλασµίδιο pAL4404 και το Escherichia 

µε το µετασχηµατισµένο pART27, χρειάζεται και ένα τρίτο στέλεχος Escherichia που 
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φέρει το βοηθητικό πλασµίδιο pRK2013. Τα τρία αυτά στελέχη αναπτύσσονται σε LB µε 

ριφαµπικίνη (150 µg/ml), σπεκτινοµυκίνη (100 µg/ml) και καναµυκίνη (100 µg/ml) 

αντίστοιχα, για τουλάχιστον 12 h. Αναµειγνύονται 100 µl από κάθε καλλιέργεια και 

στη συνέχεια πάνω σε στερεό LB χωρίς αντιβιοτικά, δηµιουργούνται κηλίδες (~30 µl κάθε 

µία). Το τριβλίο επωάζεται στους 28°C για 12 ώρες. Ποσότητα από κηλίδα διαλύεται σε 

200 µl υγρό LB και απλώνεται σε τριβλίο µε ριφαµπικίνη (150 µg/ml) και 

σπεκτινοµυκίνη (100 µg/ml). Το τριβλίο επωάζεται στους 28°C για 2 µέρες, µέχρι να 

αναπτυχθούν αποικίες. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑΚΟΥ DNA ΜΕ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ESCHERICHIA COLI 

Επειδή τα αγροβακηρίδια έχουν µικρό αριθµό αντιγράφων των πλασµιδίων τους (copy 

number), η απόδοση καλλιέργειας σε DNA είναι πάρα πολύ µικρή. Έτσι για να ελεγχθεί 

η πιστότητα του πλασµιδίου τους, γίνεται αρχικά αποµόνωση του πλασµιδιακού τους 

DNA, µε το οποίο στη συνέχεια µετασχηµατίζονται δεκτικά κύτταρα Escherichia coli 

JM83. Έτσι ο έλεγχος του πλασµιδίου του αγροβακτηριδίου ανάγεται στον έλεγχο των 

πλασµιδίων των αποικιών της Escherichia. Στην περίπτωση αυτή πρέπει όλοι οι κλώνοι 

που θα προέλθουν από αυτόν τον µετασχηµατισµό να δίνουν πανοµοιότυπο µοτίβο σε 

πέψεις µε περιοριστικά ένζυµα. 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΙΚΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ ΜΕ ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΟ 

Νεαρά φύλλα καπνού (Nicotiana tabacum cv. N34-4) απολυµαίνονται σε διάλυµα 10% 

κοινής χλωρίνης (0,5% σε ενεργό χλώριο) µε 0,1% tween20 για 10 min. Ξεπλένονται 

και αφήνονται σε αποστειρωµένο νερό µέχρι την ώρα που θα χρησιµοποιηθούν. Στο 

µεταξύ 50 ml καλλιέργειας αγροβακτηριδίου LBA4404, που φέρει το µετασχηµατισµένο 

πλασµίδιο, φυγοκεντρούνται για 15 min στις 2.500 rpm και η πελέτα επαναδιαλύεται σε 

30 ml θρεπτικό Murashige & Skoog (MS) χωρίς ορµόνες και χωρίς αντιβιοτικά 

[µακροστοιχεία: (332,02 mg/l CaCl2, 170 mg/l KH2PO4, 1900 mg/l KNO3, 180,54 

mg/l MgSO4, 1650 mg/l NH4NO3), µικροστοιχεία: (0,025 mg/l CoCl2·6H2O, 0,025 

mg/l CuSO4·5H2O, 36,7 mg/l FeNaEDTA, 6,2 mg/l H3BO3, 0,83 mg/l KI, 16,9 mg/l 

MnSO4·H2O, 0,25 mg/l Na2MoO4·2H2O, 8,6 mg/l ZnSO4·7H2O), βιταµίνες: (2 mg/l 

Glycine, 100 mg/l µυο-ινοσιτόλη, 0,5 mg/l νικοτινικό οξύ, 0,5 mg/l πυριδοξίνη-HCl, 

0,1 mg/l θιαµίνη HCl), 30 gr/l σουκρόζη, 42 mgr/l εθυλεν-διάµινο-τετραοξικό οξύ 
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(FeEDTA). Τα νεαρά φύλλα µεσαίου µεγέθους που έχουν αποστειρωθεί, 

χρησιµοποιούνται για να κοπούν φυλλικοί δίσκοι µε την βοήθεια φελλοτρυπητήρα. Οι 

φυλλικοί δίσκοι µέχρι να χρησιµοποιηθούν παραµένουν µέσα σε δοχείο (π.χ. τριβλίο petri 

ή δοχείο κρυσταλλογραφίας) που περιέχει MS υγρό. Όταν κοπούν αρκετοί φυλλικοί δίσκοι 

ρίχνονται µέσα στο δοχείο µε το αγροβακτηρίδιο µαζί µε το MS υγρό στο οποίο είχαν 

κοπεί οι δίσκοι. Αφού αναδευτούν οι δίσκοι για περίπου 15 min, απλώνονται σε τριβλία 

(10 φυλλικοί δίσκοι/τριβλίο) που περιέχουν θρεπτικό µέσο MS µε BAP (1µg/ml) και 

NAA (0,1 µg/ml). Τα τριβλία στη συνέχεια καλύπτονται µε χαρτί και αφήνονται σε 

θάλαµο ανάπτυξης για 12 περίπου ώρες. Την επόµενη µέρα αλλάζονται τα θρεπτικά µέσα 

σε MS µε BAP (1µg/ml), NAA (0,1 µg/ml) και αντιβιοτικά [Καναµυκίνη (100µg/ml) 

και Cefotaxime (250 µg/ml)]. Την πρώτη εβδοµάδα τα θρεπτικά αλλάζονται κάθε δυο 

µέρες ενώ µετά αλλάζονται κάθε µια εβδοµάδα. Κάλλοι άρχισαν να βγαίνουν περίπου 1 

µήνα µετά τον µετασχηµατισµό και όταν έφτασαν στο µέγεθος ρεβυθιού µεταφέρθηκαν 

σε κουτιά magenta 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 έφτασαν σε ύψος τα 2-3cm, µεταφέρθηκαν σε κουτιά µε MS και 

αντιβιοτικά αλλά χωρίς ορµόνες, για να επαχθεί η ριζογένεση. Ο χρόνος των 3 εβδοµάδων 

ήταν αρκετός για τη ριζογένεση οπότε και µεταφέρθηκαν αρχικά σε οργανικό υπόστρωµα 

και σε υπόστρωµα µε αναλογία 2 τύρφη:1 φυλλόχωµα:1 περλίτη αργότερα. 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ 

Για την τεχνητή µόλυνση φυτών καπνού (Nicotiana tabacum cv. N-34-4) 

χρησιµοποιήθηκε αποξεστική σκόνη ανθρακοπυριτίου (carborundum), που βοηθάει στον 

τραυµατισµό της επιδερµίδας των φύλλων και κάνει δυνατή την είσοδο του ιού. Σαν υλικό 

µόλυνσης χρησιµοποιήθηκαν φύλλα προσβεβληµένα από τον ιό και τα οποία 

φυλάσσονταν στους -80°C. Τα µολυσµένα αυτά φύλλα λειοτριβούνται σε διάλυµα 

φωσφορικών αλάτων (10mΜ µίγµατος φωσφορικών pH 7, που περιέχει 10mM θειώδους 

νατρίου για τον TSWV, 10mM µίγµατος φωσφορικών pH 6,8 για τον CMV, 50mM 

διάλυµα φωσφορικών pH 7,5 για τον PVY). Αφού το εκχύλισµα του µολυσµένου από τον 

ιό φύλλο τοποθετήθηκε µε το carborundum πάνω στο προς µόλυνση φύλλο, τρίφτηκε 

ελαφριά µε τα δάκτυλα. Μετά από δυο µε τρία λεπτά το φύλλο ξεπλύθηκε µε νερό για να 

αποµακρυνθούν το carborundum και το διάλυµα µόλυνσης.  
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Για τις µολύνσεις µε τον CMV χρησιµοποιήθηκε το ελληνικό στέλεχος GR-21 το 

οποίο ευγενικά χορηγήθηκε από την κα. Κυριακοπούλου (καθηγήτρια Γεωπονικού 

πανεπιστηµίου Αθηνών, εργαστήριο φυτοπαθολογίας). Για τις µολύνσεις µε τον PVY 

χρησιµοποιήθηκε το στέλεχος PVYN που χορηγήθηκε από τον κ. Ν. Κατή (καθηγητής 

Γεωπονικού τµήµατος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, εργαστήριο 

φυτοπαθολογίας). Το µόλυσµα για τον TSWV επίσης χορηγήθηκε από τον κ. Ν. Κατή. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου της πολλαπλής ανθεκτικότητας, δηµιουργήθηκαν 

τέσσερις πλασµιδιακές κατασκευές. Οι δυο πρώτες κατασκευές χρησιµοποιούνται για την 

προσέγγιση του θέµατος της ανθεκτικότητας από δυο διαφορετικές σκοπιές, ενώ µε τις 

δυο επόµενες γίνεται προσπάθεια αποµάκρυνσης του γονιδίου επιλογής στην καναµυκίνη.  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ (PFC) 

Για τον σχηµατισµό της πρώτης κατασκευής ήταν αναγκαία η κλωνοποίηση, σε 

ανεξάρτητους φορείς, τεσσάρων στοιχείων. Τα απαραίτητα αυτά στοιχεία ήταν α) τµήµα 

της καψιδιακής πρωτεΐνης του CMV, β) τµήµα της πολυµεράσης του PVY, γ) τµήµα της 

πρωτεΐνης µεταφοράς του TSWV και δ) ένα ιντρόνιο. Τα τµήµατα αυτά 

χρησιµοποιούνται για τον σχηµατισµό αλληλουχίας η οποία µεταγραφόµενη θα 

δηµιουργεί µόρια διπλόκλωνου RNA τύπου φουρκέτας (hairpin κατασκευή). Για να είναι 

δυνατός ο σχηµατισµός αυτών των διπλόκλωνων µορίων RNA, τα µόρια που προέρχονται 

από τη µεταγραφή του διαγονιδίου πρέπει να έχουν αντίστροφες επαναλήψεις (inverted 

repeats ή IR) και να διαχωρίζονται από τµήµα (spacer).  

Για την αποδοτικότερη λειτουργίας της κατασκευής στα µετασχηµατισµένα φυτά 

αλλά και για την µεγαλύτερη σταθερότητα της µέσα στο Escherichia coli 

χρησιµοποιήθηκε αλληλουχία ιντρονίου (Smith et al. 2000, Εικόνα 7) σαν διαχωριστής 

της sense από την antisense αλληλουχία της κατασκευής τύπου φουρκέτας. Στην 

παρούσα εργασία σαν spacer χρησιµοποιήθηκε το ιντρόνιο 2 της α-υποµονάδας της 

glutamate dehydrogenase (GDH), το οποίο είχε προηγούµενα κλωνοποιηθεί από τον ∆. 

Σκοπελίτη (Εικόνα 7, Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9: Παρουσίαση της στρατηγικής της πρώτης κατασκευής 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΩΝ 

Για την ανθεκτικότητα στον CMV χρησιµοποιήθηκε το ήδη κλωνοποιηµένο cDNA της 

καψιδιακής πρωτεΐνης από το RNA 3 του ιού (Kalantidis et al. 2002) που βρισκόταν 

στον φορέα έκφρασης pBluescriptII KS+1 στις θέσεις BamHI-SacI (CMVCP, Εικόνα 9). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι φυτά µετασχηµατισµένα µε τµήµα cDNA της καψιδιακής 

πρωτεΐνης του CMV, σε σχηµατισµό φουρκέτας, έδειξαν ανθεκτικότητα που φτάνει µέχρι 

την ανοσία στο 18% των µετασχηµατισµένων φυτών (Kalantidis et al. 2002). 

Από το φορέα αυτό (πλασµίδιο CMVCP, Εικόνα 9), το τµήµα SacI-SacII 

υποκλωνοποιήθηκε σε έναν άδειο φορέα έκφρασης pBS στις αντίστοιχες θέσεις. Αυτή η 

υποκλωνοποίηση έχει σαν στόχο την αποκοπή από το γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης 

του 5’ άκρου της που περιέχει το κωδικόνιο έναρξης (AUG) της µετάφρασης και 

θεωρητικά αποκλείεται η συσσώρευση λειτουργικής πρωτεΐνη στα µετασχηµατισµένα 

φυτά. Για την επίτευξη της υποκλωνοποίησης, το πλασµίδιο µε το cDNA της καψιδιακής 

πρωτεΐνης και ο φορέας pBS υπόκεινται σε αντίδραση πέψης µε SacI/SacII. Οι πέψεις 

αυτές έπρεπε να δώσουν ένα µοτίβο ζωνών2 700bp, 3.103bp στην περίπτωση του 

CMVCP και 7bp, 2.954bp στην περίπτωση του pBS. Η ζώνη µε µέγεθος 700bp που 

αντιστοιχεί στην καψιδιακή πρωτεΐνη του ιού και η ζώνη 2.954bp που αντιστοιχεί στον 

φορέα pBS, αποµονώθηκαν από πήκτωµα αγαρόζης (Εικόνα 10) και συνενώθηκαν µε 

λιγάση.  

Για την επιβεβαίωση της επιτυχίας της υποκλωνοποίησης, µετά την ένωση των 

τµηµάτων µε λιγάση έγινε µετασχηµατισµός δεκτικών κυττάρων Escherichia coli 

JM83 και επιστρώθηκαν σε τριβλία µε αµπικιλλίνη. Οι αποικίες ελέγθηκαν για την 

ύπαρξη του φορέα µε το τµήµα της ιικής πρωτεΐνης. Πέψη µε EcoRI θα έδινε γραµµικό 

φορέα µε µέγεθος 3.654bp και πέψη µε SacI/SacII θα έδινε ζώνες 700bp και 2.954bp. Η 

Εικόνα 11 δείχνει ότι ο κλώνος C5 δίνει ακριβώς τις αναµενόµενες ζώνες. 

Για την δηµιουργία της ανθεκτικότητας στον PVY χρησιµοποιήθηκε πλασµίδιο 

pT3T7lac στο οποίο είχε κλωνοποιηθεί η πολυµεράση (NIb) του PVY σε antisense και 

sense προσανατολισµό (πλασµίδιο PVYPH, µεταπτυχιακή εργασία ∆. Κότση). Οι δυο 

αντιπαράλληλοι προσανατολισµοί της NIb διαχωρίζονταν από το ιντρόνιο 2 της α-

υποµονάδας της GDH (Εικόνα 9). Το µεγαλύτερο από τα δύο τµήµατα KpnI-EcoRI, που 
                                                 
1 στο εξής θα αναφέρεται σαν pBS 
2 Στο Παράρτηµα φαίνονται οι ζώνες και τα µεγέθη των λ/BstEII (Εικόνα 65), λ/PstI (Εικόνα 66) και 
λ/HindIII (Εικόνα 67) καθώς επίσης και οι πολυσυνδέτες των βασικών πλασµιδίων που 
χρησιµοποιήθηκαν 
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περιέχει τµήµα της NIb µαζί µε το ιντρόνιο (1.091bp), υποκλωνοποιήθηκε στον φορέα 

που είχε ήδη υποκλωνοποιηθεί το κοµµάτι SacI-SacII της καψιδιακής πρωτεΐνης του 

CMV (C5 κλώνος, 3654bp). Για να επιτευχθεί αυτό, πλασµίδιο µε την κατασκευή τύπου 

φουρκέτας του PVY (πλασµίδιο PVYPH) και το πλασµίδιο του C5 κλώνου επωάστηκαν 

µε τα ένζυµα EcoRI/KpnI. Οι ζώνες αποµονώθηκαν από το πήκτωµα (Εικόνα 12) και 

συνενώθηκαν µε λιγάση. Η επιτυχής υποκλωνοποίηση, σε πέψη µε α) PvuII θα έδινε τις 

ζώνες 767bp, 1.413bp, 2.513bp, β) KpnI θα έδινε ζώνες 4.693bp, γ) EcoRI/SalI θα 

έδινε ζώνες 531bp και 4162bp και δ)  SacI/SacII θα έδινε 700bp και 3.993bp. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 13, ο κλώνος CP1 δίνει τις αναµενόµενες ζώνες άρα 

χαρακτηρίζεται ως σωστός. 

 

 

 



ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ RNA ΣΙΓΗΣΗΣ 
 

 39

 

pBS-C
P/SacI/SacII

pBS/SacI/SacII

λ/BstEII

3675bp

702bp

 
Εικόνα 10: Το τµήµα SacI-SacII της 
καψιδιακής πρωτεΐνης του πλασµιδίου 
CMVCP και ο φορέας pBS στον οποίο θα 
υποκλωνοποιηθεί 
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Εικόνα 11: Έλεγχος της υποκλωνοποίησης 
του τµήµατος SacI-SacII της καψιδιακής 
πρωτεΐνης στο pBS µε πέψη µε EcoRI και 
µε SacI/SacII του κλώνου C5 

λ/B
stEII

C
5/K

pnI/PstI

Τµήµα
K

pnI-
PstIPVYPH

3675bp
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Εικόνα 12: Το τµήµα KpnI-EcoRI του 
PVYPH µε ιντρόνιο και NIb και ο κλώνος 
C5 στον οποίο θα υποκλωνοποιηθεί, 
επίσης κοµµένος µε KpnI/PstI 

 

λ/H
indIII

/PvuII

/K
pnI

/EcoR
I/SalI

/SacI/SacII

2322bp

4361bp

564bp
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1413bp

 
Εικόνα 13: Έλέγχος του κλώνου CP1, που 
προήλθε από την υποκλωνοποίηση του 
τµήµατος NIb-intron στον κλώνο C5, µε 
πέψεις µε PvuII, KpnI, EcoRI & SalI, SacI 
& SacII 
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ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ TSWV 

Η κατασκευή συνεχίζεται µε το σχεδιασµό εκκινητών για την κλωνοποίηση τµήµατος 

της πρωτεΐνης µεταφοράς του TSWV. Η αρχική ιδέα της κλωνοποίησης τµήµατος της 

νουκλεοκαψιδιακής πρωτεΐνης (Ν γονίδιο) εγκαταλείφθηκε, αφού από τη βιβλιογραφία 

φάνηκε ότι η κλωνοποίηση αυτή παρουσιάζει δυσκολίες (ΕΠΕΤ ΙΙ – Υποπρόγραµµα 1 – 

Γεωργική Βιοτεχνολογία). Επίσης στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τµήµα του RNA-M 

γενώµατος, φέρεται υπεύθυνο για την καταστολή της ανθεκτικότητας που εµφανίζουν 

φυτικά είδη στους ιούς της οικογένειας Tospovirus (Hoffmann 2001). Έτσι µε την 

υιοθέτηση της στρατηγικής της χρησιµοποίησης τµήµατος της πρωτεΐνης µεταφοράς 

υπάρχει το ενδεχόµενο της σίγησης του γονιδίου του ιού που είναι υπεύθυνο για την 

καταστολή της ανθεκτικότητας αυτής. 

Για τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε να κλωνοποιηθεί τµήµα του RNA-M του 

ιού και πιο συγκεκριµένα τµήµα της πρωτεΐνης µεταφοράς (NSM), µιας και η πρωτεΐνη 

αυτή φαίνεται να είναι αρκετά συντηρηµένη µέσα στην οικογένεια των Tospoviruses 

(Silva et al. 2001). Αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιώντας αλληλουχία της NSM για την 

µεταφορά της ανθεκτικότητας στον TSWV σε φυτά καπνού, τα φυτά είναι πολύ πιθανό 

να είναι ανθεκτικά και σε άλλους ιούς της οικογένειας.  

Για να υπάρξει µια ένδειξη της προηγούµενης καταγραφής, έγινε αντιστοίχηση του 

τµήµατος της αλληλουχίας της NSM που χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό της 

πρώτης κατασκευής µε τις αλληλουχίες που ήταν καταχωρηµένες στο ευρωπαϊκό 

ινστιτούτο βιοπληροφοριών (http://www.ebi.ac.uk/fasta33/). Από την αλληλούχηση 

αυτή βρέθηκε ότι η περιοχή 490-770 της αλληλουχίας NC_002050 (RNA-M) είναι 

αρκετά συντηρηµένη µέσα στο είδος (Εικόνα 70).  

Ένα πιθανό πρόβληµα θα ήταν εάν η αλληλουχία που θα έδινε ανθεκτικότητα 

στον TSWV είχε οµολογία µε κάποιο ενδογενές γονίδιο. Στην περίπτωση που η υποψία 

αυτή γινόταν πραγµατικότητα, υπήρχε το ενδεχόµενο της καταστολής του ενδογενούς 

γονιδίου µε απρόβλεπτες συνέπειες για την ανάπτυξη των φυτών. Για να παρακαµφθούν 

τέτοιου είδους προβλήµατα η αλληλουχία που αναφέρεται παραπάνω συγκρίθηκε µε όλες 

τις γνωστές αλληλουχίες για να βρεθούν αυτές ακριβώς οι οµολογίες. Για την 

πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο nBLAST 

(nucleotide-nucleotide Basic Local Alignment Search Tool, Altschul et al. 1990, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). Αυτή η αντιστοίχηση έδειξε ότι ουσιαστικά 
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δεν υπήρχε ουσιαστική οµολογία της αλληλουχίας της πρωτεΐνης µεταφοράς µε κάποια 

αλληλουχία ενδογενούς φυτικού γονιδίου. (Εικόνα 74).  

Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ενισχύουν την παραπάνω περιοχή και 

στα άκρα του προς κλωνοποίηση τµήµατος να δηµιουργούνται η περιοριστική θέση 

EcoRI στη µια άκρη και η περιοριστική θέση SacII στην άλλη άκρη (forward primer: 5’-

GCT CCG CGG TCT GCC CCA CTA TAC CAA AC-3', reverse primer: 5’-GAC 

GAA TTC CAA GAA TAC ATG ACA CTA CCA-3’). Το cDNA που προκύπτει 

µετά την RT-PCR [7 min 94˚C, (30 sec 94˚C, 30 sec 58˚C, 2min 72˚C)x30 κύκλοι, 10 

min 72˚C] κλωνοποιείται αρχικά σε pGEM T-Easy φορέα. Η επιτυχία της κλωνοποίησης 

φάνηκε µετά από την πέψη του πλασµιδιακού DNA των αποικιών µε PvuII, η οποία 

έπρεπε να δώσει είτε µοτίβο 245bp, 473bp και 2.564bp είτε µοτίβο 356bp, 362bp και 

2.564bp ανάλογα µε τον προσανατολισµό του ενθέµατος µέσα στο πλασµίδιο. Όπως 

φαίνεται από την Εικόνα 14 µόνο η αποικία T17 έδωσε το σωστό µοτίβο ζωνών (245bp, 

473bp, 2.564bp). 

Στην συνέχεια το τµήµα SacII-EcoRI (208bp) από το pGEM T-Easy που 

αντιστοιχεί στο κλωνοποιηµένο τµήµα της πρωτεΐνης µεταφοράς, υποκλωνοποιήθηκε 

στις αντίστοιχες θέσεις του pBS στο οποίο ήδη υπήρχαν υποκλωνοποιηµένα το ιντρόνιο, 

το τµήµα από τον CMV και το τµήµα από τον PVY (CP1). Ο έλεγχος των κλώνων έγινε 

µε πέψη του πλασµιδίου µε PvuII. Αν υποκλωνοποίηση ήταν επιτυχής θα προέκυπταν 

τέσσερις ζώνες: 245bp, 767bp, 1.375bp και 2.513bp. Από την Εικόνα 15 φαίνεται ότι οι 

κλώνοι CPT3 και CPT4 είναι οι σωστοί, περιέχουν δηλαδή τα τρία ιικά κοµµάτια σε 

σειρά από την µια πλευρά του ιντρονίου (Εικόνα 9). 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ TSWV ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ 

Για να εξαλειφθούν οι όποιες αµφιβολίες σχετικά µε τον κλώνο Τ17, δείγµα 

αλληλουχήθηκε στο εργαστήριο µικροχηµείας του ινστιτούτου µοριακής βιολογίας και 

βιοτεχνολογίας. Στην Εικόνα 68 φαίνεται η αντιστοίχηση της αλληλούχησης µε τον SP6 

εκκινητή και της ανάστροφης αλληλούχησης µε τον T7 εκκινητή. Το αποτέλεσµα αυτής 

της αλληλούχησης πρέπει να δείχνει 100% οµολογία αφού το εκµαγείο (template) είναι 

το ίδιο (Τ17 κλώνος). Τα οποιαδήποτε λάθη φαίνονται, οφείλονται προφανώς σε λάθη 

στη διαδικασία της αλληλούχησης οπότε και παραβλέπονται (Εικόνα 68, Εικόνα 79, 

Εικόνα 80).  



ΤΡΑΝΤΑΣ ΜΑΝΟΣ 
 

 42

Η αλληλούχηση που θα δείξει την πιστότητα του Τ17 κλώνου είναι αυτή που θα 

γίνει µεταξύ της θεωρητικής αλληλουχίας που χρησιµοποιήσαµε για φτιάξουµε τους 

εκκινητές (NC_002050) και της αλληλουχίας που βρέθηκε χρησιµοποιώντας τον SP6 

εκκινητή (ή και του T7 εκκινητή, Εικόνα 69). Η οµολογία 97,31% που φαίνεται στην 

εικόνα είναι ακόµα µεγαλύτερη αν συνυπολογίσει κανείς τα λάθη της αλληλούχησης που 

φαίνονται στην Εικόνα 68. 

 

∆ΗΜΙΟΥΓΙΑ ANTISENSE ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η τελική κατασκευή θα γινόταν στον φορέα pT3T7lac, οπότε το τµήµα SacI-KpnI του 

CPT3 πλασµιδίου, που περιελάµβανε τα τρια ιϊκά τµήµατα και το ιντρόνιο,  

υποκλωνοποιήθηκε στον pT3T7lac στις αντίστοιχες θέσεις. Η επιτυχία της 

υποκλωνοποίησης θα επιβεβαιωνόταν εάν οι πέψεις µε PvuII έδιναν µοτίβο ζωνών 245bp, 

764bp, 1.408bp και 2.364bp. Πράγµατι το µοτίβο αυτό παρουσιάστηκε σε όλες τις 

αποικίες (CPT371, CPT372, CPT373, CPT374, CPT375, CPT376, CPT377,CPT278, 

CPT379) όπως φαίνεται στην Εικόνα 16. 

Η κατασκευή που είχε σχηµατιστεί µέχρι αυτό το σηµείο στο pT3T7lac, περιείχε 

τις τρεις αλληλουχίες των ιών στη µια φορά ως προς το ιντρόνιο και στη συνέχεια έπρεπε 

να σχηµατιστεί η αντίθετη φορά. Για το σκοπό αυτό το τµήµα SalI-SacI του CPT3, που 

περιελάµβανε τα τρια ιικά τµήµατα στη σειρά χωρίς το ιντρόνιο, υποκλωνοποιήθηκε στις 

αντίστοιχες θέσεις του φορέα pT20. (Ο pT20 δηµιουργήθηκε µε την υποκλωνοποίηση 

του πολυσυνδέτη HindIII-EcoRI του φορέα pSPTBM20 στο φορέα pT3T7lac). Μια 

επιτυχηµένη υποκλωνοποίηση µετά από πέψη µε PvuII θα έδινε 245bp, 764bp, 884bp 

και 2.364bp. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 17 όλοι οι CPT20 κλώνοι είναι σωστοί 

εκτός από τον CPT207.  

Στη συνέχεια το τµήµα KpnI-PstI από το CPT20 υποκλωνοποιήθηκε στον 

pT3T7lac που περιείχε τα ιικά τµήµατα µαζί µε το ιντρόνιο, στις αντίστοιχες θέσεις 

(CPT37). Η επιβεβαίωση της υποκλωνοποίησης έγινε µε πέψη µε EcoRI, η οποία θα 

έπρεπε να δώσει ζώνες 960bp, 1.630bp και 3.666bp (Εικόνα 22). Οι ζώνες 

επιβεβαιώνονται και από το πήκτωµα οπότε θεωρείται ότι ο κλώνος fc3722 περιέχει το 

σωστό πλασµίδιο µε την κατασκευή.  
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ T3T7LAC  

Για να ελεγχθεί περισσότερο το πλασµίδιο fc3722, έγινε υβριδοποίηση κατά Southern σε 

DNA του κλώνου που περιέχει ολόκληρη την κατασκευή στη θέση SacI του T3T7lac, 

αφού πρώτα κόπηκε µε τα ένζυµα KpnI και PstI. Η πέψη αυτή θα έδινε δύο ζώνες µε τη 

µια να έχει µήκος 1.502bp και να αποτελείται από τα τρία ιϊκά τµήµατα στη σειρά και 

την άλλη, µήκους 4.754bp, να αποτελείται από το σκελετό του pT3T7lac, τα ιϊκά 

τµήµατα σε αντίθετη φορά και το ιντρόνιο (Εικόνα 18). Το ακινητοποιηµένο DNA 

υβριδοποιήθηκε ξεχωριστά, µε τρεις DNA ανιχνευτές, έναν ειδικό για το CMV τµήµα, 

έναν ειδικό για το TSWV τµήµα και έναν ειδικό για το PVY τµήµα. Σε κάθε 

υβριδοποίηση ο ανιχνευτής θα έπρεπε να υβριδίσει και στα δυο ακινητοποιηµένα στην 

µεµβράνη πλασµιδιακά τµήµατα τα οποία περιείχαν τα συγκεκριµένα τµήµατα σε 

αντιπαράλληλες κατευθύνσεις. Σε µια τέτοια περίπτωση η έκθεση της µεµβράνης σε 

φίλµ θα έδειχνε τις δυο αυτές ζώνες. Όπως φαίνεται από την Εικόνα 19, την Εικόνα 20 

και την Εικόνα 21, το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώνεται οπότε θεωρείται ότι ο κλώνος 

fc3722 είναι ο σωστός. Για την µεγαλύτερη αξιοπιστία της µεθόδου, σε κάθε µεµβράνη 

ακινητοποιήθηκε ένα θετικό και ένα αρνητικό ελεγκτικό δείγµα.  
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Εικόνα 14: Έλεγχος της επιτυχίας της 
κλωνοποίησης της πρωτεΐνης µεταφοράς στο 
pGEM-T Easy, µε το ένζυµο PvuII  
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Εικόνα 15: Πιστοποίηση της παρουσίας 
των τριών ιικών κοµµατιών από τη µια 
µεριά του ιντρονίου στους κλώνους CPT, µε 
πέψη µε PvuII. Ο σκελετός του πλασµιδίου 
είναι pBS 
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Εικόνα 16: Επιβεβαίωση των κλώνων CPT37 µε 
PvuII, που προήλθαν από την υποκλωνοποίηση 
του τµήµατος SacI-KpnI από τον CPT3 κλώνο 
στο pT3T7lac. Οι ασθενείς ζώνες ψηλά στο 
πήκτωµα είναι άκοπο πλασµίδιο 

λ/BstEII

λ/BstEII

λ/PstI
C

PT201
C

PT202
C

PT203
C

PT204

C
PT206

C
PT205

C
PT207

C
PT209

805bp
1371bp

 
Εικόνα 17: Έλεγχος των CPT20 κλώνων 
µε PvuII. Προήλθαν από την 
υποκλωνοποίηση του τµήµατος SacI-SalI 
του CPT3 στο pT20 
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I

805bp

1700bp
2838bp

805bp

1700bp
2838bp

Εικόνα 18: Οι ζώνες του DNA που θα 
υβριδοποιηθούν για την πιστοποίηση της 
κατασκευής. Οι µαύρες σκιές είναι 
βακτηριακό RNA 
 

pBS/SacI

fc3722
/K

pnI/PstI

T17/SacI

 
Εικόνα 19: Οι δυο ζώνες του fc3722 
κλώνου αποτελούν απόδειξη ότι το τµήµα 
του TSWV που χρησιµοποιήθηκε 
βρίσκεται σε sense και antisense 
προσανατολισµό µέσα στην κατασκευή 

pBS/SacI

Fc3722
/K

pnI/PstI

PVYPH
/EcoR

I

 
Εικόνα 20: Οι δυο ζώνες του fc3722 
κλώνου αποτελούν απόδειξη ότι το τµήµα 
του PVY που χρησιµοποιήθηκε βρίσκεται 
σε sense και antisense προσανατολισµό 
µέσα στην κατασκευή 

pBS/SacI

Fc3722
/K

pnI/PstI

CM
VC

P
/SacI

 
Εικόνα 21: Οι δυο ζώνες του fc3722 
κλώνου αποτελούν απόδειξη ότι το τµήµα 
του CMV που χρησιµοποιήθηκε βρίσκεται 
σε sense και antisense προσανατολισµό 
µέσα στην κατασκευή 
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ΥΠΟΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ PART7/PART27 

Το µόνο που έµενε να γίνει ήταν η υποκλωνοποίηση της κατασκευής, διαδοχικά, στους 

δυαδικούς αγροβακτηριακούς φορείς pART7 και pART27. Για την υποκλωνοποίηση της 

κατασκευής στο pART7 έπρεπε να ακολουθηθεί µια ιδιαίτερη διαδικασία. Αυτό ήταν 

απαραίτητο διότι η κατασκευή όπως είχε δηµιουργηθεί στο pT3T7lac, είχε σε κάθε άκρο 

της µια περιοριστική θέση για το ένζυµο SacI. Ο πολυσυνδέτης όµως του pART7 δεν 

περιέχει θέση SacI. Έτσι ο κλώνος fc3722 κόβεται µε SacI και υπόκειται σε αντίδραση 

µε την Klenow πολυµεράση (DNA polymerase, large fragment), που έχει και ιδιότητες 

εξονουκλεάσης όταν χρησιµοποιείται χωρίς ολιγονουκλεοτίδια, για να «λειανθούν» τα 

µονόκλωνα υπολείµµατα της SacI θέσης. Με τον τρόπο αυτό καταστρέφεται η SacI θέση 

και η κατασκευή αποκτάει τυφλά άκρα (blunt ends). Έτσι η υποκλωνοποίηση της 

κατασκευής είναι δυνατή στη θέση SmaI του πολυσυνδέτη του pART7 αφού η SmaI 

αφήνει τυφλά άκρα. Η θεωρητική αλληλουχία της κατασκευής µετά τη δράση της 

Klenow πολυµεράσης φαίνεται στην Εικόνα 75. 

Η επιτυχής υποκλωνοποίηση στον pART7 επιβεβαιώνεται µε πέψη µε BamHI, 

µε αναµενόµενες ζώνες 133bp, 1.519bp και 6.924bp και µε NotI µε αναµενόµενες ζώνες 

2.863bp και 5.713bp. Στην Εικόνα 23 φαίνεται η µικρή ζώνη και στην Εικόνα 24 

φαίνονται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια οι πέψεις των κλώνων fc75 και fc716. Μόνο ο 

fc75 κλώνος όµως φαίνεται να είναι ο σωστός. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε πέψη µε το 

ένζυµο BamHI ελέγχεται η κατεύθυνση που έχει το ιντρόνιο σε σχέση µε τον υποκινητή 

CaMV 35S, µιας και το παραπάνω µοτίβο ζωνών εµφανίζεται µόνο στην περίπτωση που 

ιντρόνιο και ο υποκινητής έχουν τον ίδιο προσανατολισµό. Στην διαφορετική περίπτωση 

που το ιντρόνιο θα είχε αντιπαράλληλη φορά µε τον υποκινητή οι ζώνες που θα έδινε η 

παραπάνω πέψη µε BamHI θα ήταν 133bp, 1930bp και 6513bp. 

Το τελευταίο βήµα της κατασκευής αφορά την υποκλωνοποίηση του τµήµατος 

NotI-NotI του pART7 στην αντίστοιχη θέση στον pART27. Με την κίνηση αυτή µαζί 

µε την κατασκευή µεταφέρεται στο pART27 ο υποκινητής CaMV 35S και η 

καταληκτική αλληλουχία της µεταγραφής, ocs 3’. Εάν η κλωνοποίηση γινόταν σωστά οι 

πέψεις µε EcoRI έπρεπε να δώσουν µοτίβο ζωνών 963bp, 1.630bp και 14.786bp. Από 

την Εικόνα 25 φαίνεται ότι οι κλώνοι fc278, fc279, fc2710, fc2712 είναι σωστοί. Οι 

παραπάνω κλώνοι ελέγθηκαν µε BamHI για να βρεθεί ο προσανατολισµός της 

κατασκευής µέσα στο pART27. Στην περίπτωση που το ιντρόνιο και η αλληλουχία που 
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προσδίδει ανθεκτικότητα στην σπεκτινοµυκίνη έχουν παράλληλο προσανατολισµό η 

πέψη µε BamHI θα έδινε 133bp, 1275bp, 1519bp και 14452bp ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση θα έδινε 133bp, 1519bp, 3767bp και 11960bp. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 

26 οι κλώνοι fc2710 και fc2712 έχουν το ιντρόνιο και την αλληλουχία που προσδίδει 

την ανθεκτικότητα στην σπεκτινοµυκίνη σε παράλληλο προσανατολισµό (Εικόνα 27), 

ενώ οι κλώνοι fc278 και fc279 έχουν ιντρόνιο και γονίδιο ανθεκτικότητας στην 

σπεκτινοµυκίνη σε αντιπαράλληλο προσανατολισµό. 

 

 

λ/PstI

fc3722

fc3722

fc3722

2838bp

1700bp

805bp

 
Εικόνα 22: Έλεγχος του κλώνου fc3722 
για την πιστότητα της κατασκευής στο 
σκελετό του pT3T7lac, µετά από την 
υποκλωνοποίηση του τµήµατος KpnI-
PstI σε έναν CPT37 κλώνο. Η πέψη έγινε 
µε EcoRI 

λ/PstI
fc71
fc72
fc75

fc79
fc711
fc713
fc714

fc716
fc717
fc719
fc720

805bp

133bp

 
Εικόνα 23: Έλεγχος της επιτυχίας της 
υποκλωνοποίησης της κατασκευής από τον 
κλώνο fc3722 στον pART7, µε BamHI 
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λ/B
stEII

Fc75/B
am

H
I

Fc716/B
am

H
I

Fc75/N
otI

Fc716/N
otI

5077bp

1371bp

3675bp

 
Εικόνα 24: Πέψη των κλώνων fc75, fc76 
µε NotI και µε BamHI, για τον έλεγχο της 
πιστότητας των 
 

702bp

2323bp

λ/PstI

λ/B
stEII

fc278

fc279

fc2710

fc2712

Εικόνα 25: Έλεγχος fc27 κλώνων, που 
προήλθαν από την υποκλωνοποίηση του 
NotI-NotI τµήµατος από τον fc75 κλώνο 
στο pART27, µε EcoRI 

λ/PstI

λ/B
stEII

702bp

λ/B
stEII

fc278

fc279

fc2710

fc2712

133bp

2323bp

 
Εικόνα 26: Έλεγχος των fc27 κλώνων για 
τον προσανατολισµό του ενθέµατος µέσα 
στον pART27 µετά από πέψη µε BamHI 
γίνεται έλεγχος του προσανατολισµού της 
κατασκευής. 

Εικόνα 27: Το πλασµίδιο που θα 
χρησιµοποιηθεί για το µετασχηµατισµό 
των φυτών 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ (P3F) 

Μια δεύτερη προσέγγιση υποστήριζε την ιδέα της χρησιµοποίησης ειδικών για κάθε ιό 

συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων. Το ειδικό για κάθε ιό διπλόκλωνο τµήµα θα 

δηµιουργούνταν µε την επαναπρόσδεση (annealing) δυο συµπληρωµατικών 

ολιγονουκλεοτιδίων τα οποία θα ήταν µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένα ώστε να 

δηµιουργούνται στα άκρα τους συγκεκριµένες µονόκλωνες περιοχές. Αυτά τα διπλόκλωνα 

τµήµατα αντιστοιχούν σε γενωµικά τµήµατα των ιών. Θα ήταν το ίδιο εάν σχεδιάζαµε 

εκκινητές που θα ενίσχυαν το αντίστοιχο τµήµα του ιού µε την µόνη διαφορά ότι η 

διαδικασία θα ήταν πολύ πιο χρονοβόρα. Έτσι µε τη χρήση έξι ολιγονουκλεοτιδίων θα 

δηµιουργούνταν τρία διπλόκλωνα τµήµατα (συνθετικά cDNA), όπου το κάθε ένα θα 

ήταν ειδικό για έναν ιό. Επιπλέον, τα ολιγονουκλεοτίδια είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε 

µετά την επαναπρόσδεση των συµπληρωµατικών ολιγονουκλεοτιδίων να αφήνουν  

µονόκλωνα άκρα. Τα µονόκλωνα άκρα θα επιτρέπουν τη συνένωση δυο συνθετικών 

cDNA, όταν τα προς ένωση τµήµατα έχουν άκρα συµπληρωµατικά. Με τον τρόπο αυτό 

θα δηµιουργούνταν απ’ ευθείας η κατασκευή τύπου φουρκέτας (hairpin) εάν το τρίτο στη 

σειρά διπλόκλωνο τµήµα είχε φωσφορυλιωµένο το 5’ άκρο. Σύµφωνα µε µια δεύτερη 

προσέγγιση, ο θετικός και ο αρνητικός προσανατολισµός θα δηµιουργούνταν σε 

ξεχωριστές αντιδράσεις. Στην τελευταία περίπτωση θα χρησιµοποιούταν το ιντρόνιο 2 

της α-υποµονάδας της GDH σαν διαχωριστής. 

 

XhoI  60nt         60nt         60nt  EcoRI 
TCGAG NNNNN   P-abcNNNNN   P-defNNNNN G 
    C NNNNNabc-P   NNNNNdef-P   NNNNN CTTAA-P 
  

απευθείας δηµιουργία hairpin 

 

XhoI  60nt         60nt         60nt  EcoRI 
TCGAG NNNNN   P-abcNNNNN   P-defNNNNN G 
    C NNNNNabc-P   NNNNNdef-P   NNNNN CTTAA 
 

  σχηµατισµός sense τµήµατος 

 

EagI HindIIII           60nt         60nt   XbaI 
GGCC AAGCTTNNNNN   P-abcNNNNN   P-defNNNNN T 
     TTCGAANNNNNabc-P   NNNNNdef-P   NNNNN AGATC 
           60nt 

 

 σχηµατισµός antisense τµήµατος 
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/EcoRI
/HindIII

/XbaI
/HindIII

/XbaI
/KpnI

Triple Cassette

ApaI (15)
EcoRI (53)

EcoRI (261)

HindIII (241)
SpeI (255)

T7
SP6

T17
3205 bp

GDH intron

Triple oligo cassettes

BamHI (27)

BamHI (45)

BamHI (458)
BamHI (591)

EcoRI (6)

EcoRI (658)

HindIII (846)

KpnI (22)
SacI (16)

SmaI (24)

SpeI (39)
XbaI (33)

T7

T3
3ia37
3535 bp

GDH intron

3 oligo cassettes

3 oligo cassettes

BamHI (292)

BamHI (316)

BamHI (729)
BamHI (862)

EcoRI (6)

EcoRI (66)

EcoRI (274)

EcoRI (929)

HindIII (54)

HindIII (86)

HindIII (1117)

KpnI (22)
SacI (16)

SmaI (288)

XbaI (304)
T7

T3

3f37
3806 bp

3 oligo cassettes

ApaI (962)

BamHI (690)

EcoRI (708)

EcoRI (916)

HindIII (896)

HindIII (928)

KpnI (968)

SacI (658)

SmaI (698)

SpeI (684)

SpeI (910)

XbaI (678)

T7

T3

3aB
3169 bp

GDH intron

Triple oligo cassette

T3

T7

ApaI (1525)

BamHI (690)

BamHI (1103)
BamHI (1236)

EcoRI (1303)

HindIII (1491)

KpnI (1531)

SacI (658)

SpeI (684)
XbaI (678)

3ia
3732 bp

GDH intron

ApaI (1349)

BamHI (690)

BamHI (1103)
BamHI (1236)

EcoRI (1303)
HindIII (1315)

KpnI (1355)

SacI (658)

SpeI (684)
XbaI (678)

T7

T3

GDHi
3556 bp

 
Εικόνα 28: Κατασκευή πλασµιδίων µε συνθετικές αλληλουχίες από τους ιούς CMV, 
TSWV, PVY 
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Η επιλογή της χρήση συνθετικών cDNA για την δηµιουργία της κατασκευής 

παρουσιάζει ορισµένα πλεονεκτήµατα όπως και µερικά µειονεκτήµατα. Η µέθοδος 

πλεονεκτεί στα εξής σηµεία: α) ο σχεδιασµός και η σύνθεσή τους δεν εξαρτάται από 

βιολογικό υλικό αλλά κατευθείαν από πληροφορίες που βρίσκονται σε βάσεις δεδοµένων, 

β) υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των αλληλουχιών µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διευκολύνεται η παραπέρα κατασκευή π.χ. µε προσθήκη περιοριστικών θέσεων. Από την 

άλλη µεριά τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει είναι: α) το κόστος σύνθεσης των 

ολιγονουκλεοτιδίων παραµένει ακόµα αρκετά υψηλό και β) ακριβώς επειδή η σύνθεσή 

τους εξαρτάται από πληροφοριακό υλικό που βρίσκεται σε βάσεις δεδοµένων, ο σχεδιασµός 

µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία της τελικής κατασκευής µιας και τα δεδοµένα δεν 

αφορούσαν αλληλουχίες τοπικών στελεχών των ιών. 

Για την δηµιουργία της κατασκευής επιλέχθηκαν έξι ολιγονουκλεοτίδια (Εικόνα 

8), τα οποία ανα δύο είναι συµπληρωµατικά. Το µήκος του κάθε ένα από αυτά 

επιλέχθηκε να είναι εξήντα βάσεις και άρα µετά από την επαναπρόσδεση των 

συµπληρωµατικών ολιγονουκλεοτιδίων θα σχηµατίζονταν τρια διπλόκλωνα cDNA 

(Εικόνα 8), µήκους 60 βάσεων το κάθε ένα. To ειδικό για τον CMV cDNA που θα 

δηµιουργούνταν θα αντιστοιχούσε σε τµήµα της καψιδιακής του πρωτεΐνης, το ειδικό για 

τον TSWV cDNA θα αντιστοιχούσε σε τµήµα της πρωτεΐνης µεταφοράς ενώ το ειδικό 

για τον PVY cDNA θα αντιστοιχούσε σε τµήµα της καψιδιακής πρωτεΐνης του ιού. Για 

να βρεθεί το κατά πόσο είναι συντηρηµένες οι αλληλουχίες που χρησιµοποιήθηκαν για 

τον σχηµατισµό των cDNA έγινε αντιστοίχηση µε αλληλουχίες που ήταν 

καταχωρηµένες στο ευρωπαϊκό ινστιτούτο βιοπληροφοριών 

(http://www.ebi.ac.uk/fasta33/). Τα αποτελέσµατα από τις αντιστοιχήσεις που έγιναν 

έδειξαν ότι οι αλληλουχίες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν πράγµατι συντηρηµένες µέσα 

στην οικογένεια του κάθε ιού (Εικόνα 71, Εικόνα 72, Εικόνα 73). 

Έτσι συνολικά θα σχηµατίζονταν ένα χιµαιρικό cDNA µήκους περίπου 180 

βάσεων. Το µήκος των 180 βάσεων κρίνεται ικανοποιητικό αφού ο Jan και συνεργάτες 

(Jan et al. 2000b) αναφέρουν  ότι, όταν φυτά µετασχηµατίστηκαν µε ιικό cDNA µήκους 

24bp ή 59bp τα φυτά δεν παρουσίασαν καµία ανθεκτικότητα, σε αντίθεση µε την 

περίπτωση που µετασχηµατίστηκαν µε cDNA µεγαλύτερου µήκους. 

Η επιλογή της σύνθεσης µε ολιγονουκλεοτίδια, παρουσιάζει και ένα παραπάνω 

µειονέκτηµα. Εάν κάποιος από τους ιούς του οποίου η αλληλουχία χρησιµοποιήθηκε για 

να γίνει η σύνθεση υποστεί µετάλλαξη σε ένα ή περισσότερα σηµεία, πράγµα όχι πολύ 
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σπάνιο για τους ιούς, υπάρχει ο κίνδυνος της αχρήστευσης της κατασκευής. Αυτό θα 

συνέβαινε διότι τα µετάγραφα που θα προέκυπταν από το διαγονίδιο θα ήταν πολύ πιθανό 

να µην µπορούν να σχηµατίσουν µόρια πλήρους διπλόκλωνου RNA, αλλά θα περιείχαν 

«κενά». 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Παρ’ όλα αυτά η λιγοποίηση των διπλόκλωνων τµηµάτων (60 νουκλεοτιδίων περίπου σε 

µήκος, Εικόνα 28) δεν ήταν ποτέ τόσο αποδοτική ώστε να δηµιουργούνταν τα επιθυµητά 

τµήµατα. Αυτό διαπιστώθηκε από την εξέταση του πηκτώµατος, όπου η ζώνη των 

360bp δεν φάνηκε καθόλου, ενώ η ζώνη των 180bp που αντιστοιχεί στα τρία 

διαφορετικά διπλόκλωνα τµήµατα µόλις που φαινόταν (Εικόνα 29). Έτσι ακολουθήθηκε 

µια περισσότερο δόκιµη στρατηγική. Τα ολιγονουκλεοτίδια CMV-a2, PVY-s1, PVY-a1, 

TSWV-a2 φωσφορυλιώθηκαν (τα ολιγονουκλεοτίδια CMV-s2, TSWV-s1 δεν 

φωσφορυλιώθηκαν) και οι αντιδράσεις θερµάνθηκαν µέχρι το βρασµό για να 

αποδιαταχτούν. Στη συνέχεια αυτά που είχαν σχεδιαστεί να είναι συµπληρωµατικά 

(CMV-s2/CMV-a2, PVY-s1/PVY-a1, TSWV-s1/TSWV-a2) αναµίχθηκαν και 

αφέθηκαν να κρυώσουν, έτσι ώστε να υβριδίσουν. Με τον τρόπο αυτό θα σχηµατίζονταν 

τα τρια διπλόκλωνα συνθετικά cDNA, το κάθε ένα από τα οποία ήταν ειδικό για τον 

κάθε ένα ιό.  

 Τα τρία διπλόκλωνα cDNA (Εικόνα 8) µπήκαν σε αντίδραση λιγοποίησής και 

στη συνέχεια ποσότητα από την αντίδραση πήρε µέρος σε αντίδραση PCR έχοντας σαν 

εκκινητές τα ακραία ολιγονουκλεοτίδια (CMV s2, TSWV a2). Με τον τρόπο αυτό 

ενισχύθηκε το χιµαιρικό τµήµα CMV-PVY-TSWV το οποίο κλωνοποιήθηκε στην 

συνέχεια στον φορέα pGEM T-Easy (Εικόνα 30, Εικόνα 28). Η επιβεβαίωση της 

κλωνοποίησης έγινε αρχικά µε πέψη µε EcoRI. Οι σωστοί κλώνοι έπρεπε να δώσουν ένα 

µοτίβο ζωνών3 208bp και 2.997bp, πράγµα που φάνηκε να το δίνουν όλοι οι κλώνοι 

(3aE1, 3aE2, 3aE3, 3aE4, 3aE5, 3aE6, 3aE7, Εικόνα 31). Για την επιβεβαίωση, έγιναν 

πέψεις µε HindIII µιας που το ένζυµο αυτό δεν κόβει µέσα στο pGEM T-Easy αλλά κόβει 

µέσα στο PCR προϊόν. Έτσι µετά τις πέψεις, τα γραµµικά πλασµίδια θα µας έδειχναν 

                                                 
3 Στο Παράρτηµα φαίνονται οι ζώνες και τα µεγέθη των λ/BstEII (Εικόνα 65), λ/PstI (Εικόνα 66) και 
λ/HindIII (Εικόνα 67) καθώς επίσης και οι πολυσυνδέτες των βασικών πλασµιδίων που 
χρησιµοποιήθηκαν 
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τους σωστούς κλώνους. Από την Εικόνα 32 φαίνεται ότι µόνο οι κλώνοι 3aE6 και 3aE10 

είναι οι σωστοί. 

Ο σχεδιασµός των ολιγονουκλεοτιδίων έγινε έτσι ώστε το χιµαιρικό τµήµα να 

φέρει στην άκρη του µια περιοριστική θέση HindIII. Αυτή η επιλογή έχει διπλή 

σηµασία. Όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιείται για την επιλογή των σωστών κλώνων 

του p-GEM T-Easy µε το PCR προϊόν αλλά χρησιµοποιείται, όπως θα περιγραφεί 

παρακάτω, και για τον σχηµατισµό της κατασκευής τύπου φουρκέτας. 

Πέψεις µε HindIII/SpeI και µε HindIII/NcoI επιβεβαίωσαν τον προσανατολισµό 

του κλωνοποιηµένου τµήµατος µέσα στο pGEM T-Easy. Στην µια περίπτωση η πρώτη 

πέψη έπρεπε να δώσει 14bp και 3.191bp ενώ η δεύτερη πέψη έπρεπε να δώσει 203bp και 

3.002bp. Στην περίπτωση που το ένθεµα είχε µπει σε αντίθετο προσανατολισµό η πρώτη 

πέψη έπρεπε να δώσει 188bp και 3.017bp, ενώ η δεύτερη πέψη έπρεπε να δώσει 29bp 

και 3.176bp. Η Εικόνα 33 δείχνει ότι οι κλώνοι 3aE6 και 3aE10 περιέχουν το ένθεµα µε 

τον ίδιο προσανατολισµό. Στην Εικόνα 28 φαίνεται ο χάρτης που τους αντιπροσωπεύει. 
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λ/PstI

oligo
cassettes

339bp

180bp

120bp

60bp

 
Εικόνα 29: Η απόδοση της λιγοποίησης 
των τριών διπλόκλωνων συνθετικών 
ιικών cDNA. Το τριπλό χιµαιρικό cDNA 
δεν φαίνεται επειδή η λιγοποίηση δεν 
ήταν αποδοτική 

λ/PstI

prim
ers

PC
R

 product

805bp

339bp

180bp

 
Εικόνα 30: Το αποτέλεσµα της PCR για την 
ενίσχυση του CMV-PVY-TSWV τµήµατος, 
µετά την λιγοποίηση των τριών ιικών 
διπλόκλωνων cDNA 
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λ/B
stEII

3aE1

3aE2

3aE3

3aE4

3aE5

3aE6

3aE7

805bp

339bp
208bp

Εικόνα 31: Έλεγχος των 3aE κλώνων για 
την επιβεβαίωση της κλωνοποίησης του 
PCR σε pGEM-T Easy, µε πέψη µε 
EcoRI και αναµενόµενα µεγέθη 208bp, 
2.997bp 

λ/B
stEII
λ/PstI

λ/B
stEII
3aE1
3aE2
3aE3
3aE5

3aE6
3aE7
3aE8
3aE9

3aE10
3aE11

1264bp
3675bp

Εικόνα 32: Τελικός έλεγχος των 3aE κλώνων 
για την επιβεβαίωση της κλωνοποίησης του 
PCR στο pGEM T-Easy µε πέψη µε HindIII. 
Μόνο οι κλώνοι που δίνουν γραµµικά µόρια 
είναι οι σωστοί 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΜΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ 

Για την παραπέρα επιβεβαίωση της πιστότητας του κλώνου, δείγµα από τον 3aE6 

στάλθηκε για αλληλούχηση. Στην Εικόνα 76 φαίνεται το σφάλµα της αλληλούχησης 

αφού το ίδιο εκµαγείο (template) αλληλουχήθηκε µε τον Τ7 και µε τον SP6 εκκινητή 

για να διαβαστούν και οι δυο αλυσίδες του DNA. Η Εικόνα 77 δείχνει την αντιστοίχηση 

της θεωρητικής αλληλουχίας µε αυτήν που στάλθηκε για αλληλούχηση και όπως 

φαίνεται δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις εκτός από τα οκτώ νουκλεοτίδια (218-

225), που για κάποιον λόγο δεν υπάρχουν στο εκµαγείο που χρησιµοποιήθηκε για την 

αλληλούχηση. Τα χρωµατογράµµατα που προήλθαν από την αλληλούχηση του 

εκµαγείου µε τον T7 και µε τον SP6 υποκινητή φαίνονται στην Εικόνα 81 και στην 

Εικόνα 82 του παραρτήµατος. 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ SENSE ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Το τµήµα EcoRI-HindIII του κλώνου 3aE6 υποκλωνοποιήθηκε σε pBS που περιείχε το 

ιντρόνιο 2 της α-υποµονάδας της γλουταµινικής αφυδρογονάσης του Vitis vinifera 

(GDH) (πλασµίδιο GDHi, από εργαστηριακή άσκηση Α. Μίσσιου, Εικόνα 28), στη 

θέση SmaI (να σηµειωθεί ότι η θέση αυτή καταστράφηκε µε την υποκλωνοποίηση του 

ιντρονίου). Για την  επιβεβαίωση της υποκλωνοποίησης αυτής έγιναν πέψεις µε PvuII, µε 

αναµενόµενες ζώνες 1.219bp και 2.513bp. Όπως φαίνεται από την Εικόνα 34 µόνο ο 

κλώνος 3ia4 είναι σωστός. 

Προκειµένου να συνεχιστεί η κατασκευή, το τµήµα XbaI-HindIII του 3ia4, που 

αποτελούνταν από το σκελετό του pBS µαζί µε το ιντρόνιο και την χιµαρική κατασκευή, 

αποµονώθηκε από το πήκτωµα και υποκλωνοποιήθηκε στον φορέα pT3T7lac, στον οποίο 

θα δηµιουργηθεί στη συνέχεια η τελική κατασκευή. Σε έλεγχο µε το ένζυµο PvuII 

βρέθηκε ότι οι κλώνοι 3ia371-3ia379 είναι σωστοί αφού οι αναµενόµενες ζώνες ήταν 

1.171bp και 2.364bp (Εικόνα 35). 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ANTISENSE ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Το επόµενο βήµα είναι η υποκλωνοποίηση του τµήµατος EcoRI-EcoRI του 3aE6, που 

αποτελούνταν από το σκελετό του pGEM T-Easy µαζί µε την χιµαιρική κατασκευή, 

(Εικόνα 36) στον φορέα pBS στην αντίστοιχη θέση. Η επιβεβαίωση έγινε µε πέψη µε 

EcoRI και φάνηκε ότι οι κλώνοι 3aB13-3aB24 είναι σωστοί αφού τα αναµενόµενα 
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µεγέθη ήταν 208bp, 2.961bp (Εικόνα 37). Επιπλέον έγιναν πέψεις µε HindIII για να 

βρεθεί ο προσανατολισµός του ενθέµατος µέσα στο pBS. Η στρατηγική που 

ακολουθήθηκε απαιτούσε η πέψη µε HindIII να έδινε 32bp και 3.137bp (Εικόνα 38). 

Αυτό το µοτίβο το έδωσαν µεταξύ άλλων και ο κλώνος 3aB24, ο οποίος ελέγχθηκε 

επιπλέον µε το ένζυµο ApaLI και µε αναµενόµενα µεγέθη 1.246bp, 1.923bp. Η Εικόνα 

39 επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό ότι ο 3aB24 είναι ο σωστός κλώνος. Στην περίπτωση που 

το ένθεµα είχε αντίθετο προσανατολισµό, η πέψη µε HindIII θα έδινε 200bp, 2969bp. 

Προκειµένου να δηµιουργηθεί η τελική κατασκευή στο pT3T7lac, το τµήµα 

KpnI-XbaI του 3aB24, που περιείχε τη χιµαιρική κατασκευή, υποκλωνοποιήθηκε στο 

p3ia374, που περιείχε την ανάστροφη χιµαιρική κατασκευή µαζί µε το ιντρόνιο. Η 

επιτυχία της υποκλωνοποίησης αυτής ελέγχθηκε µε πέψη µε HindIII η οποία έπρεπε να 

δώσει δύο ζώνες, τη ραχοκοκαλιά του pT3T7lac και ολόκληρη την κατασκευή. (32bp, 

1.031bp, 2.743bp). Η Εικόνα 40 δείχνει ότι οι κλώνοι 3f371-3f377 είναι οι σωστοί. Η 

αλληλουχία της κατασκευής (ανάµεσα στις περιοριστικές θέσεις HindIII) φαίνεται στην 

Εικόνα 78. 
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Εικόνα 33: Έυρεση του προσανατολισµού 
των κλώνων 3aE6, 3aE10 και 3αΕ14 µε 
πέψη µε HindIII/SpeI και HindIII/NcoI 
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Εικόνα 34: Έλεγχος των 3ia, που περιέχουν 
το EcoRI-HindIII τµήµα του 3aE6 
κλώνου, µε πέψη µε PvuII και 
αναµενόµενες ζώνες 1.219bp, 2.513bp 

λ/B
stEII
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Εικόνα 35: Έλεγχος των κλώνων 3ia37, 
που περιέχουν το XbaI-HindIII τµήµα του 
3aE6 κλώνου, µε πέψη µε PvuII και 
αναµενόµενες ζώνες 1.171bp και 2.364bp 

339bp

805bp

λ/PstI

3aE6

3aE6

1700bp

 
Εικόνα 36: Πέψη του 3aE6 µε EcoRI για 
την υποκλωνοποίηση του µήκους 208bp 
τµήµατος EcoRI-EcoRI σε έναν άδειο pBS 
στην αντίστοιχη θέση  
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Εικόνα 37: Έλεγχος των κλώνων 3aB13-3aB24, 
που αποτελούνται από το pBS µε το 
υποκλωνοποιηµένο EcoRI-EcoRI τµήµα του 
3aE6. Η πέψη έγινε µε EcoRI µε αναµενόµενα 
µεγέθη 208bp, 2.961bp 
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Εικόνα 38: Έλεγχος του προσανατολισµού 
των κλώνων 3aB µε πέψη µε HindIII και 
αναµενόµενα µεγέθη 32bp και 3.137bp 
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Εικόνα 39: Έλεγχος των κλώνων 3αΒ23 και 
3αΒ24 µε ApaLI και αναµενόµενα µεγέθη 
1.246bp και 1.923bp 
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Εικόνα 40: Έλεγχος των κλώνων 3f37 
που θα έπρεπε να αποτελούνται από 
ολόκληρη την κατασκευή. Σε πέψη µε 
HindIII τα αναµενόµενα µεγέθη είναι 
32bp, 1.031bp και 2.743bp 
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ΥΠΟΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ PART7/PART27 

Για την υποκλωνοποίηση της κατασκευής στον pART7 έγινε πέψη του κλώνου 3f373, 

που περιείχε ολόκληρη την κατασκευή, και του pART7 µε HindIII. Ο φορέας µήκους 

5.042bp και το ένθεµα µήκους 1.031bp αποµονώθηκαν από το πήκτωµα και ενώθηκαν 

µε λιγάση (Εικόνα 41). Οι κλώνοι που προήλθαν από την λιγοποίηση, ελέγχθηκαν 

αρχικά µε πέψη µε HindIII. Οι σωστοί κλώνοι έπρεπε να δώσουν ένα µοτίβο 1.031bp και 

5.042bp. Η Εικόνα 42 δείχνει ότι οι κλώνοι που δίνουν αυτό το µοτίβο είναι οι 3f75, 

3f76, 3f77, 3f79, 3f710 και 3f711. 

Για να βρεθεί ο προσανατολισµός του ενθέµατος µέσα στο pART7 έπρεπε να 

γίνουν πέψεις µε SpeI. Στην περίπτωση που το ιντρόνιο βρίσκονταν στην την ίδια φορά µε 

τον υποκινητή CaMV 35S η πέψη µε SpeI έπρεπε να δώσει 12bp, 1560bp και 4501bp. 

Στην αντίθετη περίπτωση το µοτίβο θα ήταν 12bp, 965bp και 5096bp. Όπως φαίνεται 

από την Εικόνα 43 οι κλώνοι που δίνουν το σωστό µοτίβο και άρα περιέχουν το ένθεµα 

στον σωστό προσανατολισµό είναι οι 3f75, 3f77, 3f79, 3f710 και 3f711. 

Η τελευταία υποκλωνοποίηση είναι αυτή που µεταφέρει το τµήµα NotI-NotI των 

3f7 κλώνων, που περιέχει την κατασκευή µαζί µε τον υποκινητή CaMV 35S και την 

αλληλουχία λήξης της µεταγραφής, στο pART27. Για τον σκοπό αυτό ο κλώνος 3f75 

κόπηκε µε το ένζυµο NotI και το τµήµα που αντιστοιχούσε στην κατασκευή, 

υποκλωνοποιήθηκε στο φορέα pART27 που επίσης είχε κοπεί µε το ένζυµο NotI 

(Εικόνα 44). Για την µεγαλύτερη αποδοτικότητα της αντίδρασης της λιγάσης ο φορέας 

επωάστηκε µε αλκαλική φωσφατάση. Το ένζυµο αυτό προκάλεσε την αποφωσφορυλίωση 

των 5’ άκρων και αποφεύχθηκε µε τον τρόπο αυτό η επανασυγκόλληση του φορέα. 

Ο προσανατολισµός της κατασκευής µέσα στο pART27 ελέγχθηκε µε πέψη µε 

ApaLI. Στην περίπτωση που η κατασκευή έχει µπει µε τέτοιο τρόπο ώστε το ιντρόνιο να 

έχει παράλληλη φορά µε το γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη η πέψη θα έπρεπε 

να δώσει 774bp, 931bp 5.302bp και 7885bp (κλώνος 3f271, Εικόνα 45). Στην 

αντίθετη περίπτωση θα έδινε 774bp, 931bp, 3.503bp και 9.668bp (κλώνοι 3f272, 

3f273, 3f274, Εικόνα 45). 
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Εικόνα 41: Οι αποµονωµένες ζώνες των 
pART7, 3f373 για την υποκλωνοποίηση 
του µήκους 1.031bp τµήµατος, από το 
3f373 στο pART7 
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Εικόνα 42: Έλεγχος των κλώνων 3f7, που 
αποτελούνται από το σκελετό του pART7 
µε το υποκλωνοποιηµένο HindIII-HindIII 
τµήµατος του 3f373. Η πέψη µε HindIII 
θα έπρεπε να δώσει 1.031bp και 5.042bp 
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Εικόνα 43: Έλεγχος προσανατολισµού της 
κατασκευής µέσα στο pART7 µε SpeI και 
αναµενόµενα µεγέθη 12bp, 1560bp,  
4501bp 
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Εικόνα 44: Τα τµήµατα που θα 
λιγοποιηθούν για την υποκλωνοποίηση του 
τµήµατος NotI-NotI της κατασκευής στο 
pART27 
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Εικόνα 45: Έλεγχος προσανατολισµού της 
κατασκευής στο pART27 µε ApaLI και 
αναµενόµενα µεγέθη είτε 774bp, 931bp, 
5.302bp, 7.885bp είτε 774bp, 931bp, 
3.503bp, 9.668bp ανάλογα µε τον 
προσανατολισµό του ενθέµατος  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΗ 

Η δηµιουργία των διαγονιδιακών σειρών που δεν περιέχουν το γονίδιο ανθεκτικότητας 

στην καναµυκίνη στηρίζεται στο γεγονός ότι κατά την διαδικασία του µετασχηµατισµού 

φυλλικών δίσκων µε το αγροβακτηρίδιο ορισµένα µόνο κύτταρα είναι επιδεκτικά 

µετασχηµατισµού. Έτσι όταν οι φυλλικοί δίσκοι επωαστούν µε δυο διαφορετικά είδη 

αγροβακτηριδίου, καποια από τα κύτταρα αυτά θα τροποποιηθούν και από τα δυο είδη. 

Στην περίπτωσή µας το ένα αγροβακτηρίδιο θα περιέχει το pART27 µε την κατασκευή 

αλλά δεν θα περιέχει το γονίδιο της ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη ενώ το άλλο θα 

περιέχει το pART27 µόνο µε το γονίδιο της ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη. 

 Μετά τον µετασχηµατισµό µε την συγκαλλιέργεια των δυο αυτών ειδών 

αγροβακτηριδίων η ιδανική περίπτωση θα είναι τα κύτταρα να έχουν µετασχηµατιστεί 

και από τα δυο αγροβακτηρίδια αλλά µε τις ενθέσεις να βρίσκονται σε διαφορετικές 

χρωµοσωµικές θέσεις. Τα φυτά που θα προέλθουν από τη διαδικασία αυτή και που θα 

είναι ανθεκτικά στην καναµυκίνη, ελέγχονται µε PCR για την παρουσία της κατασκευής 

που προσδίδει την ανθεκτικότητα στους ιούς. Από τα φυτά που θα είναι ανθεκτικά στην 

καναµυκίνη και που θα περιέχουν την κατασκευή, µπορεί να αποµακρυνθεί το γονίδιο 

της ανθεκτικότητας µε διάσχιση. 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΜΥΚΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟ PART27 

Για την προσέγγιση αυτή έπρεπε να τροποποιηθεί ο φορέας pART27. Πιο συγκεκριµένα 

έπρεπε είτε να καταστραφεί το ανοικτό πλαίσιο διαβάσµατος του γονιδίου της 

ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη (nptII) είτε να αφαιρεθεί τελείως. Στην προκείµενη 

περίπτωση επιλέχθηκε να αφαιρεθεί σχεδόν ολόκληρο το γονίδιο.  

 Για να επιτευχθεί αυτό ο φορέας pART27 κόπηκε µε τα ένζυµα NheI και AflII 

που όπως φαίνεται και από την Εικόνα 464 αποκόπτουν το µεγαλύτερο τµήµα του nptII 

(1.578bp), αφήνοντας το φορέα µε 10.089bp (Εικόνα 47). Τα ένζυµα αυτά αφήνουν 5’ 

µονόκλωνα άκρα, πράγµα που σήµαινε ότι έπρεπε να συµπληρωθούν µε τη δράση της 

Klenow πολυµεράσης ώστε σχηµατιστούν τυφλά άκρα (blunt-ends). Μετά από αυτή την 

διαδικασία τα άκρα µπορούσαν να επανασυγκολληθούν και να σχηµατιστεί ο καινούριος 

                                                 
4 Στο Παράρτηµα φαίνονται οι ζώνες και τα µεγέθη των λ/BstEII (Εικόνα 65), λ/PstI (Εικόνα 66) και 
λ/HindIII (Εικόνα 67) καθώς επίσης και οι πολυσυνδέτες των βασικών πλασµιδίων που 
χρησιµοποιήθηκαν 
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φορέας (pART27m). Ο έλεγχος των κλώνων έγινε µε πέψη µε NcoI, που σε επιτυχή 

επανασυγκόλληση θα έδινε 528bp, 4.248bp και 5.317bp. Όπως δείχνει η Εικόνα 48 οι 

κλώνοι 27m13, 27m15, 27m16, 27m19, 27m22 και 27m24 είναι οι σωστοί. Ο χάρτης 

του pART27m φαίνεται στην Εικόνα 49. 

 

ΥΠΟΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 1ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ PART27 

Σε αυτόν τον τροποποιηµένο φορέα pART27 υποκλωνοποιήθηκε η κατασκευή από τον 

κλώνο fc75. Αρχικά ο κλώνος fc75 και ο φορέας 27m13 κόπηκαν µε NotI. Η πέψη 

µετατρέπει το pART27m φορέα σε γραµµικό (10.093bp, Εικόνα 50) και απελευθερώνει 

την κατασκευή από τον pfc75 (5712bp, Εικόνα 50). Μετά τη λιγοποίηση ο έλεγχος των 

fc27m κλώνων έγινε µε πέψεις µε το ένζυµο ApaLI που έπρεπε να δώσει είτε 774bp, 

931bp, 3.503bp και 10.597bp είτε 774bp, 931bp, 6.303bp και 7.797bp ανάλογα µε τον 

προσανατολισµό του ενθέµατος. Οι κλώνοι fc27m1, fc27m7 και fc27m9 περιέχουν το 

ένθεµα µε τέτοιο τρόπο ώστε το ιντρόνιο να βρίσκεται σε παράλληλη φορά µε το γονίδιο 

της ανθεκτικότητας στην σπεκτινοµυκίνη (Εικόνα 51). Αντίθετα, οι κλώνοι fc27m2, 

fc27m6 και fc27m8 περιέχουν το ένθεµα µε τέτοιο τρόπο ώστε το γονίδιο της 

ανθεκτικότητας στην σπεκτινοµυκίνη και το ιντρόνιο να βρίσκονται σε αντιπαράλληλο 

προσανατολισµό. 
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Εικόνα 46: Ο χάρτης του pART27 µε 
εµφανείς τις θέσεις περιορισµού NheI και 
AflII 
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Εικόνα 47: Ο pART27 κοµµένος µε τα 
ένζυµα NheI και AflII, ώστε να µπορέσει 
να αποκοπεί το τµήµα NheI-AflII 
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Εικόνα 48: Έλεγχος του pART27m, που 
ουσιαστικά είναι ο pART27 χωρίς το 
τµήµα NheI-AflII που κωδικοποιεί για το 
γονίδιο της ανθεκτικότητας στην 
καναµυκίνη, µετά από πέψη µε NcoI 
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Εικόνα 49: Χάρτης του pART27m, που 
αποτελείται από το pART27 χωρίς το 
τµήµα NheI-AflII που προσδίδει την 
ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη 
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Εικόνα 50: Τα τµήµατα fc75/NotI 
και 27m13/NotI που θα 
λιγοποιηθουν για την 
υποκλωνοποίηση της κατασκευής στο. 
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Εικόνα 51: Η κατασκευή στο pART27m 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (P3F27M) 

Η τέταρτη κατασκευή κάνει χρήση του τροποποιηµένου φορέα pART27 (περιγράφηκε 

παραπάνω) για να υποκλωνοποιηθεί η κατασκευή τύπου φουρκέτας που κατασκευάστηκε 

µε τα ολιγονουκλεοτίδια. Για το σκοπό αυτό ο κλώνος fc27m16 κόπηκε µε το ένζυµο 

NotI. Στην θέση αυτή θα γίνει η υποκλωνοποίηση της κατασκευής από τον κλώνο 3f75, 

ο οποίος επωάστηκε µε το ίδιο ένζυµο. Ο έλεγχος της επιτυχούς υποκλωνοποίησης έγινε 

µε το ένζυµο ApaLI, µε αναµενόµενες ζώνες5 είτε 774bp, 931bp, 5.294bp και 6.303bp 

είτε 774bp, 931bp, 3.503bp και 8.094bp ανάλογα µε τον προσανατολισµό του ενθέµατος 

µέσα στον φορέα. Η Εικόνα 52 δείχνει ότι οι κλώνοι 3f27m3, 3f27m6, 3f27m7 και 

3f27m8 είναι οι σωστοί και περιέχουν το ένθεµα σε τέτοιο προσανατολισµό ώστε το 

γονίδιο της ανθεκτικότητας στην σπεκτινοµυκίνη και το ιντρόνιο να έχουν αντίθετο 

προσανατολισµό (Εικόνα 53). Από την άλλη µεριά ο κλώνος 3f27m10 περιέχει το 

ένθεµα έτσι ώστε το γονίδιο της ανθεκτικότητας στην σπεκτινοµυκίνη και το ιντρόνιο 

να έχουν τον ίδιο προσανατολισµό. 

 

 

                                                 
5 Στο Παράρτηµα φαίνονται οι ζώνες και τα µεγέθη των λ/BstEII (Εικόνα 65), λ/PstI (Εικόνα 66) και 
λ/HindIII (Εικόνα 67) καθώς επίσης και οι πολυσυνδέτες των βασικών πλασµιδίων που 
χρησιµοποιήθηκαν 
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Εικόνα 52: Έλεγχος των 3f27m αποικιών 
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Εικόνα 53: Ο χάρτης της κατασκευής µε τα 
ολιγονουκλεοτίδια στο pART27m 
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1ΟΣ
 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ 1Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Για την µεταφορά της ανθεκτικότητας στα φυτά καπνού, έπρεπε τα τελευταία να 

µετασχηµατιστούν µε τη βοήθεια αγροβακτηριδίου που έφερε το διαγονίδιο, µεταξύ του 

δεξιού και του αριστερού άκρου του T-DNA. Για να συµβεί αυτό έπρεπε τα 

αγροβακτηρίδια να µετασχηµατιστούν έτσι ώστε να αποκτήσουν το πλασµίδιο µε την 

κατασκευή (pFc3722).  

Για τον µετασχηµατισµό των αγροβακτηριδίων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 

τριγονικής σύζευξης. Από την πλασµιδιακή αυτή σύζευξη προήλθε ο κλώνος fcAg21, ο 

οποίος ελέγθηκε στη συνέχεια για την πιστότητα του πλασµιδίου που έφερε, µε 

επανεισαγωγή του DNA του κλώνου αυτού σε Escherichia coli. Οι αποικίες που 

προήλθαν από αυτόν τον µετασχηµατισµό ελέγθηκαν για την πιστότητα του DNA τους, 

µε πέψη µε EcoRI. Εάν ο κλώνος fcAg21 ήταν σωστός, η παραπάνω πέψη θα έπρεπε να 

δώσει  ζώνες 963bp, 1.630bp και 14.786bp. H Εικόνα 55 επιβεβαιώνει ότι ο κλώνος 

fcAg21 µε τον οποίο έγιναν οι µετασχηµατισµοί των καπνών, ήταν σωστός. 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Από τις τρεις γενετικές τροποποιήσεις φυλλικών δίσκων καπνού (Nicotiana tabacum cv. 

N34-4, Εικόνα 54) που έγιναν στις 12-2-2003, στις 18-3-2003 και στις 20-5-2003, 

προήλθαν 46 διαφορετικές διαγονιδιακές σειρές κάλλων (fcNt1-fcNt46), από τους 

οποίους αναγεννήθηκε ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθµός φυτών. Τα φυτά αυτά που 

βρίσκονταν αρχικά σε κουτιά ιστοκαλλιέργειας, µεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε 

κυπελλάκια που περιείχαν τύρφη, σκεπασµένα µε πλαστικά σακουλάκια, για να 

καταλήξουν τελικά σε γλάστρες που περιείχαν υπόστρωµα µε αναλογία 2 τύρφη:1 

φυλλόχωµα:1 περλίτη. Η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη για την οµαλότερη 

µετάβαση των φυτών από τα κουτιά της ιστοκαλλιέργειας στις συνθήκες του 

θερµοκηπίου. 
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ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ CMV, PVY, TSWV 

Όταν τα φυτά έφτασαν σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης, µολύνθηκαν ξεχωριστά µε τους 

τρεις ιούς, τον CMV, τον TSWV και τον PVY. Ποιο συγκεκριµένα, µε τον CMV 

µολύνθηκαν 26 διαγονιδιακές σειρές (fcNt1, fcNt2, fcNt5, fcNt6, fcNt9, fcNt10, 

fcNt11, fcNt13, fcNt14, fcNt15, fcNt16, fcNt17, fcNt18, fcNt19, fcNt20, fcNt22, 

fcNt23, fcNt25, fcNt28, fcNt32, fcNt33, fcNt34, fcNt35, fcNt44, fcNt45, fcNt46), 

µε τον TSWV µολύνθηκαν 14 διαγονιδιακές σειρές (fcNt15, fcNt18, fcNt19, fcNt20, 

fcNt23, fcNt24, fcNt25, fcNt27, fcNt28, fcNt31, fcNt33, fcNt34, fcNt44, fcNt45) 

ενώ µε τον PVY µολύνθηκαν 16 διαγονιδιακές σειρές (fcNt1, fcNt5, fcNt9, fcNt10, 

fcNt11, fcNt13, fcNt14, fcNt15, fcNt19, fcNt23, fcNt25, fcNt27, fcNt28, fcNt33, 

fcNt34, fcNt45). Οι µέχρι τώρα φαινοτυπική ανάλυση δεν έδειξε σειρές µε 

ανθεκτικότητα. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ 

Το γεγονός ότι τα διαγονιδιακά φυτά δεν εµφανίζουν ανθεκτικότητα σε κανέναν από τους 

τρεις ιούς κρίνεται ως πολύ παράξενο. Κι αυτό συµβαίνει διότι, όπως έχει προαναφερθεί, 

καπνά µετασχηµατισµένα ώστε να φέρουν κατασκευή τύπου φουρκέτας µε τµήµα από το 

cDNA της καψιδιακής πρωτεΐνης, έχουν υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας στον CMV. 

Έτσι ήταν αναµενόµενο τα µετασχηµατισµένα µε την πρώτη κατασκευή καπνά, να είναι 

ανθεκτικά τουλάχιστον στον CMV.  

 Ακόµα όµως και στην περίπτωση του PVY τα αποτελέσµατα δεν είναι λιγότερο 

απρόσµενα. Το τµήµα της NIb που χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό της κατασκευής 

δεν είχε ελεγχθεί για να βρεθεί το κατά πόσο µπορεί να δώσει φυτά ανθεκτικά στον PVY. 

Ο λόγος όµως που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο τµήµα ήταν επειδή ο Guo και 

συνεργάτες (Guo et al. 1998) ανέφεραν ότι καπνά µετασχηµατισµένα µε τµήµα της NIb 

του ιού PPV ήταν ανθεκτικά στον ιό. Η NIb όµως είναι συντηρηµένη µέσα στην 

οικογένεια των Potyviridae, οπότε θεωρήθηκε ότι το τµήµα της NIb του PVY που 

χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή θα ήταν αρκετό για να προσδόσει την επιθυµητή 

ανθεκτικότητα. 

Στην περίπτωση του TSWV ο Prins (Prins et al. 1997b) αναφέρει ότι όταν φυτά 

καπνού τροποποιήθηκαν ώστε να εκφράζουν την πρωτεΐνη µεταφοράς, η ανάπτυξή τους 

παρουσίαζε αποκλίνουσα συµπεριφορά. Όταν όµως χρησιµοποιήθηκαν µη µεταφραζόµενες 
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sense και antisense αλληλουχίες της πρωτεΐνης για την δηµιουργία ανθεκτικών 

διαγονιδιακών φυτών, η προσδοκώµενη ανθεκτικότητα βρίσκονταν σε υψηλά επίπεδα 

(Prins et al. 1997a). 

Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, η έλλειψη της ανθεκτικότητας 

που παρουσιάζουν τα καπνά να µην οφείλεται στην λανθασµένη επιλογή των ιικών 

τµηµάτων µε τα οποία σχηµατίστηκε η πλασµιδιακή κατασκευή. Έτσι από τη στιγµή 

που το πλασµίδιο, µε το οποίο έγιναν οι φυτικοί µετασχηµατισµοί, έχει ελεγχθεί για την 

πιστότητά του, έπρεπε να ερευνηθεί εάν οι αναγεννηµένες σειρές των καπνών ήταν 

πράγµατι διαγονιδιακές. Για τον σκοπό αυτό έγινε µια υβριδοποίηση κατά Southern 

χρησιµοποιώντας ραδιοσηµασµένο RNA ανιχνευτή, από την καψιδιακή πρωτεΐνη του 

CMV6. Τα δείγµατα που ελέγχθησαν ήταν τα fcNt5, fcNt9, fcNt11, fcNt14, fcNt15, 

fcNt24, fcNt26, fcNt27, fcNt31, fcNt33 και fcNt40 των οποίων το DNA κόπηκε µε 

το ένζυµο EcoRI. Το ένζυµο αυτό αποκόπτει από το διαγονίδιο µια εσωτερική ζώνη 

µήκους 960bp (από το 6nt έως το 966nt, Εικόνα 9) που περιέχει το τµήµα της 

καψιδιακής πρωτεΐνης του CMV. Με τον τρόπο αυτό η παρουσία του διαγονιδίου στο 

DNA των φυτών θα επιβεβαιωνόταν στην περίπτωση που µετά την υβριδοποίηση 

εµφανιζόταν τουλάχιστον µια ζώνη µήκους 960bp, χαρακτηριστικής για το διαγονίδιο. 

Για να εκτιµηθεί η επιτυχία της µεθόδου σαν θετικός µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε DNA 

διαγονιδιακού φυτού καπνού που έφερε την κατασκευή τύπου φουρκέτας για 

ανθεκτικότητα στον CMV µε τµήµα της καψιδιακής πρωτεΐνης του ιού (Kalantidis et al. 

2002). Ο θετικός µάρτυρας µε πέψη µε EcoRI θα έπρεπε να δίνει µια εσωτερική ζώνη 

περίπου 2000bp. Από την Εικόνα 56 και την Εικόνα 58 είναι εµφανές ότι τα φυτά 

fcNt9, fcNt11, fcNt15, fcNt31 και fcNt40 είναι διαγονιδιακά. Με λίγο µεγαλύτερη 

προσοχή αλλά χωρίς να είναι σίγουρο, φαίνεται ότι και τα φυτά fcNt24 και fcNt31 είναι 

επίσης διαγονιδιακά. Η µεγάλη διαφορά στην ένταση των ζωνών από την µια µπορεί 

οφείλεται στο γεγονός ότι το φυτό fcNt40 περιέχει περισσότερες από µια κόπιες του 

διαγονιδίου και από την άλλη στην περιορισµένη µεταφορά του DNA στην µεµβράνη 

υβριδοποίησης. 

Το γεγονός ότι το Southern, αν και σε περιορισµένο αριθµό δειγµάτων, έδωσε 

σήµα ύπαρξης διαγονιδίου είναι µια ένδειξη ότι η ευαισθησία που παρουσιάζουν τα φυτά 

                                                 
6 πλασµίδιο που έφερε την καψιδιακή πρωτείνη του CMV (CMVCP) κόπηκε µε το ένζυµο BamHI και 
χρησιµοποιήθηκε σαν υπόστρωµα για την κατασκευή ραδιοσηµασµένου RNA ανιχνευτή κάνοντας χρήση του T7 
υποκινητή 
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στις µολύνσεις µε τους ιούς δεν οφείλεται στην µη ύπαρξη του διαγονιδίου αλλά σε άλλα 

αίτια. Μια πρώτη εξήγηση έχει να κάνει µε την χρωµοσωµική περιοχή στην οποία 

εντέθηκε το διαγονίδιο. Υπάρχει η περίπτωση το διαγονίδιο να εισήλθε σε περιοχή του 

χρωµοσώµατος η οποία είναι µη µεταγράψιµη. Στην περίπτωση αυτή αν και τα φυτά 

είναι διαγονιδιακά, δεν µπορεί να επαχθεί η σίγηση του RNA του ιού, µιας και δεν 

υπάρχει µεταγραφή διαγονιδίου. Το ενδεχόµενο αυτό είναι δύσκολο να αποδειχθεί αληθινό 

αφού το αγροβακτηρίδιο έχει την τάση να ενθέτει το T-DNA σε ενεργές περιοχές του 

χρωµοσώµατος. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα µπορούσε να ελεγθεί µε υβριδοποίηση κατά 

Northern χρησιµοποιώντας ραδιοσηµασµένο RNA ανιχνευτή προερχόµενο από ιικό 

cDNA. Σε αυτήν την περίπτωση ολικό φυτικό RNA υβριδοποιείται για την ανίχνευση 

RNA από το διαγονιδίου. 

Σύµφωνα µε µια δεύτερη εξήγηση, το διαγονίδιο µεταγράφεται κανονικά αλλά 

λόγω της τριτοταγούς δοµής των µεταγράφων δεν είναι δυνατή η αναδίπλωση των 

µορίων προς τον σχηµατισµό  διπλόκλωνων µορίων RNA. Αυτό το πρόβληµα δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ασήµαντο αφού το µέγεθος του διαγονιδίου, χωρίς το υποκινητή και την 

αλληλουχία λήξης της µεταγραφής, ξεπερνάει τις 3.500bp. Το διαγονίδιο µεταγραφόµενο 

και αφού υποστεί την διαδικασία ωρίµανσης, θα έπρεπε να δίνει διπλόκλωνα µόρια µε 

µήκος περίπου ίσο µε 1.500bp. Για να γίνει µια πρόβλεψη της δοµής του RNA µετά την 

µεταγραφή του από το διαγονίδιο χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος MFOLD 

(http://bioweb.pasteur.fr/intro-uk.html), το αποτέλεσµα του οποίου φαίνεται στην 

Εικόνα 60. Αν και ο αλγόριθµος αυτός δεν µπορεί µας δείξει ακριβώς τι συµβαίνει µε τα 

µετάγραφα µέσα στο φυτό, αποτελεί µια ένδειξη για το αν µπορούν να δηµιουργηθούν 

διπλόκλωνα µόρια RNA. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η ανίχνευση για τα 

προϊόντα της αποδόµησης των διπλόκλωνων µορίων RNA, τα µικρά RNA (siRNA). 

Χρησιµοποιώντας και πάλι σαν ανιχνευτή το RNA της καψιδιακής πρωτεΐνης του 

CMV, αποµονώσεις RNA εµπλουτισµένες σε µικρά RNA από τα δείγµατα fcNt6, 

fcNt13, fcNt15, fcNt17, fcNt19, fcNt23, fcNt24, fcNt25, fcNt27, fcNt28, fcNt33, 

fcNt34, fcNt40 και fcNt45 ελέγχθησαν για την ύπαρξη των µικρών RNA. Για την 

καλύτερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων της υβριδοποίησης στην µεµβράνη 

ακινητοποιήθηκε RNA από καπνό άγριου τύπου (N34-4) όπως επίσης και RNA από 

ανθεκτικό στον CMV φυτό (CMV 28D). H Εικόνα 58 και η Εικόνα 59 δείχνει ότι τα 

µικρά RNA ανιχνεύονται µόνο στο θετικό control.  
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Ο Kalantidis και συνεργάτες, ασφαλώς συσχετίζουν την παρουσία των µικρών 

RNA, που επάγονται σε διαγονιδιακά φυτά µετασχηµατισµένα µε κατασκευή τύπου 

φουρκέτας, µε την ανθεκτικότητα στον CMV (Kalantidis et al. 2002). Αν λάβουµε υπ’ 

όψη την παρατήρηση αυτή, η έλλειψη των µικρών RNA από το µοτίβο που δίνουν τα 

δείγµατα στην Εικόνα 58, δείχνει ουσιαστικά και την ευαισθησία που παρουσιάζουν τα 

παραπάνω φυτά. 
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Εικόνα 54: Η διαδικασία µετασχηµατισµού φυλλικών δίσκων Nicotiana tabacum cv. 
N34-4, σε εξι φωτογραφίες: α) εµβάφτιση φυλλικών δίσκων σε καλλιέργεια 
αγροβακτηριδίων, β) ανάπτυξη κάλλων σε θρεπτικά µε ορµόνες και καναµυκίνη για την 
επαγωγή της δηµιουργίας του κάλλου, γ) οργανογένεση, δ) µεταφορά σε θρεπτικά χωρίς 
ορµόνες για την επαγωγή της ριζογένεσης, ε) µεταφορά στο θερµοκήπιο σε µικρά 
ποτηράκια, στ) µεταφύτευση σε γλάστρα 
 

α β

γ δ

στε
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Εικόνα 55: Έλεγχος του αγροβακτηριδιακού 
κλώνου fcAg21 µε πέψη µε EcoRI. Οι 
αναµενόµενες ζώνες είναι 963bp, 1.630bp και 
14.786bp 
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Εικόνα 56: Υβριδισµός κατά Southern 
για την ανίχνευση του διαγονιδίου, 
κάνοντας χρήση ενός RNA ανιχνευτή 
ειδικού για τον CMV. Κάθε στήλη 
αντιστοιχεί σε διαφορετικό φυτικό 
δείγµα 

fc275

fc279

fc2711

fc2714

fc2724

fc2726

fc2727

fc2731

fc2740
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Εικόνα 57: Υβριδισµός κατά Southern για την 
ανίχνευση του διαγονιδίου, κάνοντας χρήση ενός 
RNA ανιχνευτή ειδικού για τον CMV. Κάθε 
στήλη αντιστοιχεί σε διαφορετικό φυτικό 
δείγµα 
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Εικόνα 58: Υβριδισµός κατά Northern 
για την ανίχνευση µικρών RNA, 
κάνοντας χρήση ενός RNA ανιχνευτή 
ειδικού για τον CMV. Κάθε στήλη 
αντιστοιχεί σε διαφορετικό φυτικό 
δείγµα 
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t45

 
Εικόνα 59: Υβριδισµός κατά Northern για 
την ανίχνευση µικρών RNA, κάνοντας 
χρήση ενός RNA ανιχνευτή ειδικού για τον 
CMV  
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Εικόνα 60: Το αποτέλεσµα της πρόβλεψης της δοµής του µετάγραφου του διαγονιδίου που 
προήλθε από τον πρώτο µετασχηµατισµό. Εκφράζεται µια αρκετά εκτενής διπλόκλωνη 
περιοχή. Στην κορυφή της εικόνας φαίνεται η αλληλουχία του RNA του ιντρονίου. 
Ουσιαστικά αυτή η περιοχή δεν πρέπει να υπάρχει µιας και υπόκειται σε διαδικασία 
µατίσµατος. 
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2ΟΣ
 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ 2Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Για να γίνει ο µετασχηµατισµός καπνών (Nicotiana tabacum cv. Ν34-4) µε την 

κατασκευή µε τα ολιγονουκλεοτίδια, έπρεπε να τροποποιηθούν αγροβακτηρίδια έτσι ώστε 

να περιέχουν το πλασµίδιο 3f272. Τα αγροβακτηρίδια τροποποιήθηκαν µε τη µέθοδο της 

τριγονικής σύζευξης και έτσι προήλθε, µεταξύ άλλων,  ο αγροβακτηριδιακός κλώνος 

3fAg2, ο οποίος ελέγχθηκε για την παρουσία του πλασµιδίου 3f272, µε επανεισαγωγή 

του DNA του σε Escherichia coli. Οι αποικίες που βγήκαν από αυτόν τον 

µετασχηµατισµό (3fAg21, 3fAg22, 3fAg23) ελέγθηκαν για την πιστότητα του DNA 

τους µε πέψεις µε ApaLI. Εάν ο κλώνος 3fAg2 ήταν σωστός, οι παραπάνω πέψεις θα 

έπρεπε να δώσουν  ζώνες 774bp, 931bp, 3.503bp και 9.668bp. H Εικόνα 61 δείχνει ότι 

πράγµατι ο κλώνος 3fAg2 µε τον οποίο θα γινόταν οι µετασχηµατισµοί των καπνών, 

ήταν σωστός. 

 Με τον αγροβακτηριακό κλώνο 3fAg2 έγιναν δυο µετασχηµατισµοί. Ο πρώτος 

έγινε στις 7-4-2003 ενώ ο δεύτερος στις 20-5-2003. Από τους µετασχηµατισµούς αυτούς 

προήλθαν είκοσι µετασχηµατισµένοι κάλλοι (Εικόνα 62), που έδωσαν αρχικά τέσσερις 

αναγεννηµένες σειρές, τις 3fNt1, 3fNt2, 3fNt4 και 3fNt8. Οι διαγονιδιακές σειρές 

3fNt1, 3fNt2, 3fNt4 και 3fNt8 µολύνθηκαν µε τον CMV, οι διαγονιδιακές σειρές 

3fNt2 και 3fNt4 µολύνθηκαν µε τον TSWV ενώ η σειρά 3fNt2 µολύνθηκε µε τον PVY. 

Και σε αυτή την περίπτωση τα φυτά δεν παρουσίασαν καµία ανθεκτικότητα, αλλά είναι 

πολύ πιθανό αυτό να οφείλεται στον µικρό αριθµό των διαγονιδιακών σειρών. Η 

παραγωγή και ο έλεγχος των διαγονιδιακών σειρών συνεχίζεται. 

 Και σε αυτή την περίπτωση έγινε προσπάθεια πρόβλεψης της δοµής του 

µεταγραφήµατος του διαγονιδίου. Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο MFOLD 

(http://bioweb.pasteur.fr/intro-uk.html), η προβλεπόµενη δοµή είναι αυτή που φαίνεται 

στην Εικόνα 63. Αν και ο αλγόριθµος αυτός αδυνατεί να µας δείξει τι ακριβώς συµβαίνει 

µέσα στο φυτό, αποτελεί µια ένδειξη για το αν µπορούν να δηµιουργηθούν διπλόκλωνα 

µόρια RNA. 
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8453bp

 
 
Εικόνα 61: Έλεγχος των κλώνων 3fAg21, 
3fAg22, 3fAg23 µε πέψη µε ApaLI για 
τηνπιστοποίηση του κλώνου 3fAg2. Οι 
αναµενόµενες ζώνες είναι 774bp, 931bp, 
3.503bp και 9.668bp 

 
 
Εικόνα 62: Αναγέννηση φυτού από τον 
κλώνο 3fAg2 
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Εικόνα 63: Πρόβλεψη δοµής του µεταγραφήµατος του διαγονιδίου που προήλθε από τον 
δεύτερο µετασχηµατισµό. Η δοµή που εµφανίζεται στο πανω µέρος της εικόνας 
αντιστοιχεί στο RNA του ιντρονίου. Ουσιαστικά το τµήµα αυτό δεν πρέπει να 
εµφανίζεται µιας που υπόκειται σε διαδικασία µατίσµατος 
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3ΟΣ
 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Για την δηµιουργία ανθεκτικών καπνών χωρίς την παρουσία του γονιδίου της 

ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη, έγινε αρχικά προσπάθεια γενετικής τροποποίησης 

φυλλικών δίσκων χρησιµοποιώντας δυο είδη αγροβακτηριδίου. Το ένα περιείχε το φορέα 

ART27 µόνο µε το γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναµυκίνη (Ag2711) και το άλλο 

περιείχε τροποποιηµένο φορέα ART27 µε την κατασκευή τύπου φουρκέτας που παρέχει 

ανθεκτικότητα στους τρεις ιούς, χωρίς όµως το γονίδιο της ανθεκτικότητας στην 

καναµυκίνη (fcmAg2). Οι δυο αυτές καλλιέργειες, που αναµίχθηκαν ώστε να υπάρχει 

αναλογία 1:1 χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια για τον µετασχηµατισµό καπνών 

Nicotiana tabacum cv. N34-4 σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφηκε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο. Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος αφού το πείραµα βρίσκεται στο 

στάδιο της ανάπτυξης των κάλλων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέχρι σήµερα η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας αναφέρεται στην δηµιουργία φυτών που 

είναι ανθεκτικά σε έναν ιό. Για τον λόγο αυτόν, έγινε προσπάθεια δηµιουργίας καπνών 

που να είναι ανθεκτικά σε τρεις διαφορετικούς ιούς. Κατασκευάστηκαν δυο διαφορετικές 

κατασκευές και καπνά µετασχηµατίστηκαν µε τη βοήθεια αγροβακτηριδίου. Στον έλεγχο 

των φυτών µε την πρώτη κατασκευή τα φυτά που ελέγχθηκαν δεν ήταν ανθεκτικά σε 

κανέναν από τους ιούς για κάποιον λόγο που θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθεί. Στην 

περίπτωση που έγιναν µετασχηµατισµοί µε την δεύτερη κατασκευή επίσης τα φυτά που 

βγήκαν δεν ήταν ανθεκτικά αλλά ο αριθµός των ελέγχων δεν κρίνεται ικανοποιητικός.  

 Επίσης ξεκίνησε µια προσπάθεια για την δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών τα 

οποία να µην φέρουν το γονίδιο επιλογής που προσδίδει ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη. 
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙ∆ΩΝ 

Έχει δειχθεί ότι το σήµα που επάγει τη διασυστηµατική σίγηση του RNA µπορεί και 

µεταφέρεται σε περίπτωση εµβολιασµού από το υποκείµενο στο εµβόλιο (Sonoda et al. 

2000, Palauqui et al. 1997). Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχουν τεχνικές σύµφωνα µε τις 

οποίες γίνεται δυνατός ο εµβολιασµός υποκειµένων µε συγγενικά είδη. Στην περίπτωση 

δηλαδή που τα δυο εµβολιαζόµενα είδη είναι συµβατά, µπορεί να µεταφερθεί η 

ανθεκτικότητα από το γενετικά τροποποιηµένο υποκείµενο στο άγριου τύπου συγγενικό 

είδος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο καπνός χρησιµοποιηθεί σαν υποκείµενο φαίνεται 

ότι είναι δυνατός ο εµβολιασµός της συγγενικής τοµάτας (Lycopersicon esculentum). 

Αν η σκέψη αυτή αποδειχτεί ότι µπορεί να εφαρµοστεί, τότε θα είναι εύκολη η 

µεταφορά της ανθεκτικότητας σε διάφορα συγγενικά µε το υποκείµενο είδη (από ένα 

ανθεκτικό είδος υποειµένου σε ένα άλλο µη ανθεκτικό είδος εµβολίου), παρακάµπτοντας 

το χρονοβόρο και επίπονο στάδιο του µετασχηµατισµού και της ιστοκαλλιέργειας για 

κάθε ένα είδος. 

Έγινε µια προσπάθεια για τον εµβολιασµό τοµάτας σε καπνό ανθεκτικό στον 

CMV αλλά η προσπάθεια δεν στέφθηκε από επιτυχία. Ο εµβολιασµός 

πραγµατοποιήθηκε µε σχίσιµο του καρατοµηµένου υποκειµένου και σύνδεση µε τη 

σφηνοειδώς διαµορφωµένη βάση του εµβολίου. Επίσης θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

και ο πλάγιος σχιστός εµβολιασµός. Το πιο πιθανό αίτιο της αποτυχίας πρέπει να ήταν η 

τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για τον εµβολιασµό, οπότε κρίνεται σκόπιµη η επανάληψη 

της προσπάθειας αφού ίσως δώσει πολύ σηµαντικές διεξόδους στην παραγωγική 

διαδικασία. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΚΡΩΝ RNA ΣΤΗΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας, που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, 

τόσο τις προσδοκίες όσο και τους προβληµατισµούς γύρω από θέµατα ασφάλειας των 

τροφίµων. Οι ανησυχίες αυτές προέρχονται από την καθυστέρηση στην απάντηση των 

επιστηµονικών ερωτηµάτων σχετικά µε τις συνέπειες της εξαπόλυσης των γενετικά 
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τροποποιηµένων προϊόντων στην αγορά. Όταν οι απαντήσεις αυτές κριθούν ως 

ικανοποιητικές τότε µόνο ο κόσµος θα αποδεχτεί αυτά τα καινοτόµα προϊόντα. 

 Ο Jennings και συνεργάτες προσπάθησαν να βρούν το κατά πόσο µπορούσε να 

ενσωµατωθεί στο DNA πουλερικών, διαγονίδιο που προερχόταν από την γενετικά 

τροποποιηµένη τροφή τους (Jennings et al. 2003). Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους 

είναι µάλλον καθησυχαστικά αφού έδειξαν ότι µια τέτοια περίπτωση είναι πάρα πολύ 

απίθανο να συµβεί.  

Αυτό που δεν γνωρίζουµε και που θα ήταν πολύ χρήσιµο να ερευνηθεί, είναι εάν 

τα µικρά RNA, που είναι το κυρίαρχο µόριο του µηχανισµού της RNA σίγησης, µπορούν 

να επιβιώσουν µέσα στο στοµάχι των θηλαστικών και να απορροφηθούν από το λεπτό 

έντερο. Στην περίπτωση όπου θηλαστικά τρέφονται µε διαγονιδιακά φυτά που επάγουν 

την RNA σίγηση κάνοντας χρήση διαγονιδίου µε ανάστροφες επαναλήψεις (inverted 

repeats), υπάρχει µεγάλη πιθανότητα σίγησης γονιδίων τους που έχουν οµολογία µε τα 

µικρά RNA. Έτσι θα πρέπει να ερευνηθεί εάν τα παραγώµενα, από το DICER-like 

σύµπλοκο, µικρά RNA έχουν κάποια επίδραση στην φυσιολογία του ανθρώπινου 

οργανισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο πολυσυνδέτης του pBluescriptII KS+: 

                             Τ7 -->                 SacI 
TAAAACGACGGCCAGTGAGCGCGCGTAATACGACTCACTATAGGGCGAATTGGAGCTCCA 
ATTTTGCTGCCGGTCACTCGCGCGCATTATGCTGAGTGATATCCCGCTTAACCTCGAGGT 
 
        EagI 
        NotI                                  EcoRI       HindIII 
SacII           XbaI  SpeI  BamHI SmaI  PstI        EcoRV 
CCGCGGTGGCGGCCGCTCTAGAACTAGTGGATCCCCCGGGCTGCAGGAATTCGATATCAA 
GGCGCCACCGCCGGCGAGATCTTGATCACCTAGGGGGCCCGACGTCCTTAAGCTATAGTT 
 
 
    ClaI     SalI  XhoI     ApaI  KpnI       <-- Τ3           
GCTTATCGATACCGTCGACCTCGAGGGGGGGCCCGGTACCCAGCTTTTGTTCCCTTTAGT 
CGAATAGCTATGGCAGCTGGAGCTCCCCCCCGGGCCATGGGTCGAAAACAAGGGAAATCA 
 
Ο πολυσυνδέτης του pT3T7lac: 

 
                         BamHI                           
 Τ7 -->             SmaI                                <-- Τ3 
                    XmaI 
                KpnI                                   HindIII 
    EcoRI SacI                 XbaI  SalI  PstI  SphI 
GGGCGAATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTT 
CCCGCTTAAGCTCGAGCCATGGGCCCCTAGGAGATCTCAGCTGGACGTCCGTACGTTCGAA 
 

Ο πολυσυνδέτης του pGEM T-Easy: 

 

                                             SacII EcoRI 
 Τ7 -->  ApaI  AatII SphI           NcoI NotI      
GGGCGAATTGGGCCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATT 
CCCGCTTAACCCGGGCTGCAGCGTACGAGGGCCGGCGGTACCGCCGGCGCCCTTAAGCTA 
 
                              SalI 
    SpeI  EcoRI NotI    PstI        NdeI     SacI        
 ATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTT 
TTAGTGATCACTTAAGCGCCGGCGGACGTCCAGCTGGTATACCCTCTCGAGGGTTGCGCAA 
 
  NsiI       <-- SP6 
GGATGCATAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGGCGTAATCATGGTCAT 
CCTACGTATCGAACTCATAAGATATCACAGTGGATTTATCGAACCGCATTAGTACCAGTA 
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Ο πολυσυνδέτης του pT20: 

 

                                                   NcoI 
                                T3 -->       HindIII     EcoRV 
CATGATTACGCCAAGCTCGGAATTAACCCTCACTAAAGGGAACAAAAGCTTCCATGGGAT 
GTACTAATGCGGTTCGAGCCTTAATTGGGAGTGATTTCCCTTGTTTTCGAAGGTACCCTA 
 
                                        SacII 
                                          NotI 
                                    KpnI 
                  XbaI               
         PstI SacI      SalI  ApaI                      MluI 
ATCGCATGCCTGCAGAGCTCTAGAGTCGACGGGCCCGGTACCGCGGCCGCCTTAAGACGC 
TAGCGTACGGACGTCTCGAGATCTCAGCTGCCCGGGCCATGGCGCCGGCGGAATTCTGCG 
                  
       SmaI EcoRI 
       XmaI 
  BamHI         <-- T7 
GTGGATCCCCGGGAATTCGCCC 
CACCTAGGGGCCCTTAAGCGGG 
 

BamHI (785)

ClaI (798)

EcoRI (820)

HindIII (791)

KpnI (818)

NotI (2179)

NotI (5043) SmaI (811)

XbaI (779)

XhoI (826)

CaMV 35S

ocs 3'

pART7
5042 bp

 
Εικόνα 64: Αυτός είναι ο φορέας ART7. Φαίνεται ο συστατικός υποκινητής 35S από τον 
cauliflower mosaic virus, το τέλος της µεταγραφής της συνθάσης της οκταπίνης και ο 
πολυσυνδέτης του. 
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702bp

1264bp
1371bp

1929bp

2323bp

3675bp
4824bp 4324bp

5687bp
7242bp6369bp

8453bp

 
Εικόνα 65: Ο DNA µάρτυρας λ/BstEII µε 
τις εξής ζώνες (από πάνω προς τα κάτω): 
8453, 7242, 6369, 5687, 4822, 4324, 
3675, 2323, 1929, 1371, 1264, 702, 224, 
117. Οι υπογραµµισµένες ζώνες δεν 
φαίνονται στην παραπάνω φωτογραφία. 
 
 

264bp
339bp
448bp
514bp

2443,2459bp
1986bp
1700bp

1093bp

805bp

468bp

1159bp

11497bp

2838bp

4507bp,4749bp

2140bp
2560bp

5077bp

 
Εικόνα 66: Ο DNA µάρτυρας λ/PstI µε 
τις εξής ζώνες (από πάνω προς τα κάτω): 
14057, 5077, 4749, 4507, 2838, 2443, 
2140, 1986, 1700, 1159, 1093, 805, 514, 
468, 448, 339, 264, 247, 216, 200, 164, 
150, 94, 87, 72, 15. Οι υπογραµµισµένες 
ζώνες δεν φαίνονται στην παραπάνω 
φωτογραφία. 

6682bp

2322bp

564bp

2027bp

4361bp
9416bp 23130bp

 
Εικόνα 67: Ο DNA µάρτυρας λ/HindIII 
µε τις εξής ζώνες (από πάνω προς τα κάτω): 
21130, 9416, 6682, 4361, 2322, 2027, 
564. 
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Αντιστοίχηση των DNA αλληλουχιών: α)ανάστροφη και συµπληρωµατική αλληλουχία 
του T17 που αλληλουχήθηκε µε Τ7 υποκινητή και β)αλληλουχία T17 που 
αλληλουχήθηκε µε SP6 υποκινητή 
 
Ktuple=2  Gap_penalty=7 
 
Πάνω σειρά: Reverse_Complement_T17_T7_seq, από 475 µέχρι 824 
Κάτω σειρά: T17_SP6_seq, από 1 µέχρι 350 
 
Reverse_Complement_T17_T7_seq:T17_SP6_seq οµολογία= 97.42%(340/349) 
gap=0.57%(2/351) 
475   TGGGAGCTCTCCCATATGGTCGACCTGCAGGCGGCCGCGAATTCACTAGTGATTGCTCC. 
      |||||Χ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Χ|ΧΧΧ 
1     TGGGANCTCTCCCATATGGTCGACCTGCAGGCGGCCGCGAATTCACTAGTGATTGNTTTT 
 
534   GCGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCC 
      |||||||||||||||||||||||||||||Χ|||||||||||||||||||||||||||||| 
61    GCGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACNGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCC 
 
594   AACATGCCATCTGAAAAGCAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATC 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
121   AACATGCCATCTGAAAAGCAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATC 
 
654   TGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGATGAACAACACTCCAGAAAACTGT 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
181   TGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGATGAACAACACTCCAGAAAACTGT 
 
714   TGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTNAAGGTAGTGTC 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ΧΧΧ||||||||| 
241   TGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTGTC 
 
774   ATGTATTCTTGGAATTCGTCAATCGAATTCCCGCGGGCCGCCATGGCGGCA 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||Χ|||||||||||||||Χ  
301   ATGTATTCTTGGAATTCGTCAATCGAATTCCCGC.GGCCGCCATGGCGGCC 

 
Εικόνα 68: Αποτέλεσµα αλληλούχησης του T17 κλώνου µε τους Τ7 και SP6 εκκινητές. 
Τα Χ ουσιαστικά δείχνουν τα σηµεία όπου έκανε σφάλµα η συσκευή αλληλούχησης. 
Όπου έχει κάνει λάθος στο διάβασµα το µηχάνηµα έχει σηµειωθεί µε υπογράµµιση το 
σωστό νουκλεοτίδιο 
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Αντιστοίχηση µεταξύ της θεωρητικής αλληλουχίας της πρωτεΐνης µεταφοράς του 
TSWV και της αλληλουχίας που βρέθηκε µε τον SP6 εκκινητή 
 
Ktuple=2  Gap_penalty=7 
 
Πάνω γραµµή: MPfrag, από 6 µέχρι 265 
Κάτω γραµµή: T17_SP6_seq, από 61 µέχρι 320 
 
MPfrag:T17_SP6_seq οµολογία= 97.31%(253/260) gap=0.00%(0/260) 
6     GCGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCTTTAATTGATCCC 
      |||||||||||||||||||||||||||||Χ||Χ||||||||||||||||||Χ|||||||| 
61    GCGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACNGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCC 
 
66    AACATGCCATCTGGAAAGCAAGTCATCCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATC 
      |||||||||||||Χ||||||||||||||||||||||||Χ||||||||||||||||||||| 
121   AACATGCCATCTGAAAAGCAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATC 
 
126   TGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGATGAACAACACCCCAGAAAACTGT 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Χ|||||||||||| 
181   TGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGATGAACAACACTCCAGAAAACTGT 
 
186   TGTCAGCTGCATTTGATGTGTAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTGTC 
      ||||||||||||||||||||Χ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
241   TGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTGTC 
 
246   ATGTATTCTTGGAATTCGTC 
      |||||||||||||||||||| 
301   ATGTATTCTTGGAATTCGTC 

 

Εικόνα 69: Αντιστοίχηση του αποτελέσµατος της αλληλούχησης µε τον SP6 εκκινητή 
µε την θεωρητική αλληλουχία της πρωτεΐνης µεταφοράς όπως αυτή δίνεται στη βάση 
δεδοµένων του NCBI (NC_002050), για την εύρεση της πιστότητας του Τ17 κλώνου 
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                                   1 [        .         .         .         .         :         .         .         . 80  
   Query           1:259             CCGCGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCTTTAATTGATCCCAACATGCCATCTGGAAAG     
 1 EM_VI:S48091    1:259 478:837     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCTTTAATTGATCCCAACATGCCATCTGGAAAG     
 2 EM_VI:S58512    1:259 478:837     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCTTTAATTGATCCCAACATGCCATCTGGAAAG     
 3 EM_VI:AY124963  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
 4 EM_VI:AY124960  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
 5 EM_VI:AF208497  1:259 478:837     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
 6 EM_VI:AY124950  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
 7 EM_VI:AY124958  1:259 189:548     TATGGGTCTACCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
 8 EM_VI:AY124961  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
 9 EM_VI:TSWVNSM   1:259 380:739     TATGGGTCTGCCCTACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
10 EM_VI:AY124956  1:259 190:549     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCTTTAGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
11 EM_VI:AY124951  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
12 EM_VI:AY124953  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
13 EM_VI:AY124964  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
14 EM_VI:AY124943  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
15 EM_VI:AY124946  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
16 EM_VI:AB010996  1:259 478:837     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCTCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
17 EM_VI:AY124959  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
18 EM_VI:AY124939  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
19 EM_VI:AY124942  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
20 EM_VI:AY124965  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
21 EM_VI:AY124952  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
22 EM_VI:AY124938  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
23 EM_VI:AY124957  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
24 EM_VI:AY124969  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
25 EM_VI:AF208498  1:259 478:837     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTTGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
26 EM_VI:AY124944  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
27 EM_VI:AY124940  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
28 EM_VI:AY124967  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
29 EM_VI:AY124954  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
30 EM_VI:AY124955  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
31 EM_VI:AY124949  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
32 EM_VI:AY124945  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
33 EM_VI:AY124941  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
34 EM_VI:AY124966  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
35 EM_VI:AY124947  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
36 EM_VI:AY124968  1:259 189:548     TATGGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTATGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
37 EM_VI:AY124962  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTTGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
38 EM_VI:AY124948  1:259 189:548     TATGGGTTTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGGAAACTCGTGGTTGCCCTGGTCGATCCCAACATGCCATCTGAAAAG     
39 EM_VI:AF213674  1:259 478:837     TATGGATTTGTCCAACCATACCAGACCCTACAGGCAAGCTCTTAATAGCATTAATTGATCCTAACATGCCTTCTGACAAG     
40 EM_VI:AF282983  1:259 378:737     TATGGATTTGTCCAACCATACCAGACCCTACAGGCAAGCTCTTAATAGCATTAATTGATCCTAACATGCCTTCTGACAAG     
41 EM_VI:AF213675  1:259 479:838     TTTGGGTCTGCCCTACTATTCCGAACCCAACTGGCAAATTGATGGCTGCACTGGTAGATCCAAACATGCCCTCAGACAAG     
42 EM_VI:AF513220  1:259 378:737     TATGGGTTTGTCCTACCATACCAGATCCTACAGGCAACCTTTTAATAGCATTAATTGACCCTAACATGCCTTCTGACAAG     
43 EM_VI:AF213676  1:259 486:844     TCTGGATCTGCCCAACCATACCCAACCCTACAGGAAAGATCATGGTCGCTTTGGTAGATCCAAACATGCCAGTAGAAAAG     
44 EM_VI:AF213673  1:259 478:837     TATGGGTTTGTCCTACCATACCAGATCCTACAGGTAAGCTCTTAATAGCATTAATTGACCCTAACATGCCTTCAGACAAG     
45 EM_VI:IMNGNSM   1:259 466:823     TCTGGATATGCCCTACTATAGCTGATCCTGATGGGAAATTGGCTGTAGCTTTAATTGATCCTAACAAG--AGTGTTAATG     
46 EM_VI:AF214014  1:259 451:810     TTTGGGTTGTTCCCACAATACCAGACTCTAAAGGATTCGTCAAAGCAACTATCATTGATcaCAAGATGACACCTAAAGAA     
47 EM_VI:AF213677  1:259 451:810     TTTGGGTTGTTCCCACAATACCGACTCTTAAAGGATTTGTCAAAGCAACTATCATTGACcaTAAGATGACAACTAAAGAA     
48 EM_VI:AY221023  1:259 388:747     TCTGGGTTGTGCCAACAATCCCTGATTCAAAAAACAATGTTAAAGCCTCCTTAATTGATCccAAGATGACTAAAGAGGAG     
49 EM_VI:AY259523  1:259 388:747     TCTGGGTTGTGCCAACAATCCCTGATTCAAAAAACAATGTTAAAGCCTCCTTAATTGATCccAAGATGACTAAAGAGGAG     
50 EM_VI:GBU537470 1:259 388:747     TCTGGGTTGTGCCAACAATCCCTGATTCAAAAAACAATGTTAAAGCCTCCTTAATTGATCccAAGATGACTAAAGAGGAG     
51 EM_VI:AY259524  1:259 388:747     TCTGGGTTGTGCCAACAATCCCTGATTCAAAAAACAATGTTAAAGCCTCCTTAATTGATCccAAGATGACTAAAGAGGAG     
52 EM_VI:AY221024  1:259 388:747     TCTGGGTTGTGCCAACTATCCCTGACTCAAAAAACAATGTCAAAGCCTCCTTAATTGATCccAAAATGACTAAAGAGGAG     
53 EM_VI:GBU537471 1:259 388:747     TCTGGGTTGTGCCAACTATCCCTGACTCAAAAAACAATGTCAAAGCCTCCTTAATTGATCccAAAATGACTAAAGAGGAG     
54 EM_VI:AF023172  1:259 417:773     TTTGGGTTGTTCCAACTATTTTCAATTCAACAAATAATGTTAAAGCTACTTTAGTTGATcaCAAGATGAcaTCTGAGAAA     
55 EM_VI:AY259522  1:259 388:747     TCTGGGTTGTGCCAACTATCCCTGATTCAAAAAACAATGTCAAAGCCTCCTTAATTGATCccAAAATGACTAAAGAGGAG     
56 EM_VI:WSU75379  1:259 451:809     TGTGGGTTGTCCCAACTATTCCCGATTC-AAAGAACAGctCAAGGTCACTCTACTCGATcaCAAAATGACTCGTGAAGAG     
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                                  81          .         1         .         .         .         .         :         . 160 
   Query           1:259             CAAGTCATCCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGAT     
 1 EM_VI:S48091    1:259 478:837     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGAT     
 2 EM_VI:S58512    1:259 478:837     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGAT     
 3 EM_VI:AY124963  1:259 189:548     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGAT     
 4 EM_VI:AY124960  1:259 189:548     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGAT     
 5 EM_VI:AF208497  1:259 478:837     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCAAAGAT     
 6 EM_VI:AY124950  1:259 189:548     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCAAAGAT     
 7 EM_VI:AY124958  1:259 189:548     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCAAAGAT     
 8 EM_VI:AY124961  1:259 189:548     CAAGTCATCCTGAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCAAAGAT     
 9 EM_VI:TSWVNSM   1:259 380:739     CAAGTCATCCTAAAGGGTCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGTTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGAT     
10 EM_VI:AY124956  1:259 190:549     CAAGTCATCCTGAAGGGTCGAGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTGCTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCAAAGAT     
11 EM_VI:AY124951  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
12 EM_VI:AY124953  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
13 EM_VI:AY124964  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
14 EM_VI:AY124943  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
15 EM_VI:AY124946  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
16 EM_VI:AB010996  1:259 478:837     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACTATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
17 EM_VI:AY124959  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
18 EM_VI:AY124939  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATTACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
19 EM_VI:AY124942  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATTACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
20 EM_VI:AY124965  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
21 EM_VI:AY124952  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
22 EM_VI:AY124938  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
23 EM_VI:AY124957  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
24 EM_VI:AY124969  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATCCCGAAAAT     
25 EM_VI:AF208498  1:259 478:837     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
26 EM_VI:AY124944  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
27 EM_VI:AY124940  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
28 EM_VI:AY124967  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
29 EM_VI:AY124954  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
30 EM_VI:AY124955  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
31 EM_VI:AY124949  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
32 EM_VI:AY124945  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
33 EM_VI:AY124941  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
34 EM_VI:AY124966  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
35 EM_VI:AY124947  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
36 EM_VI:AY124968  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
37 EM_VI:AY124962  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
38 EM_VI:AY124948  1:259 189:548     CAAGTCATTCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCCATATGTTTTGTCTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAAAT     
39 EM_VI:AF213674  1:259 478:837     CAGGTGATTCTAAAGGGTCAGGGAACAATAACAGATCCAATATGCTTTGTTTTTTATCTAAACTGGTCTATCCCAAAAGC     
40 EM_VI:AF282983  1:259 378:737     CAGGTGATTCTAAAGGGTCAGGGAACAATAACAGATCCAATATGCTTTGTTTTTTATCTAAACTGGTCTATCCCAAAAGC     
41 EM_VI:AF213675  1:259 479:838     CAAATAATTTTGAAAGGTCAAGGCACTATAACAGATCCTATCTGTTTTGTGTTTTATTTGAATTGGTCTATACCAAAAAT     
42 EM_VI:AF513220  1:259 378:737     CAGGTGATTTTAAAGGGTCAAGGAACAATCACAGATCCAATATGTTTTGTTTTCTATCTAAACTGGTCTATCCCAAAAGC     
43 EM_VI:AF213676  1:259 486:844     CAAATAATACTGAAAGAGCAAGGGACAATAACTGATCCTATCTGTTTTATATTTTATCTAAATTGGTCCATTCCTAAAGT     
44 EM_VI:AF213673  1:259 478:837     CAGGTGATTTTAAAGGGTCAGGGAACAATTACAGATCCAATATGTTTTGTTTTCTATTTAAACTGGTCTATCCCAAAAGC     
45 EM_VI:IMNGNSM   1:259 466:823     CCAgcTGTTTTGAAAGGGCAAGGAAGCATTAAAGATCCTATATGTTTTGTTTTTTATCTAAATTGGTCCATTCCAAAAGT     
46 EM_VI:AF214014  1:259 451:810     AAAATTATTATAAGCAAGCAAGGAACACTAGAAAATCCATTGTGTTTTGTTTTCCACTTAAATTGGTCTTTCAATAAAGA     
47 EM_VI:AF213677  1:259 451:810     AAAATCATCATAAGCAAACAGGGAACACTTGAAAACCCATTATGTTTTGTTTTCCATCTGAATTGGTCTTTCAATAAAGA     
48 EM_VI:AY221023  1:259 388:747     AAAATAATCATCAGCAGACAAGCTTCATTAAAAGACCCTATGTGTTTTATTTTCCATTTGAATTGGTCATTTCCAAAAGA     
49 EM_VI:AY259523  1:259 388:747     AAAATAATCATCAGCAGACAAGCTTCATTAAAAGACCCTATGTGTTTTATTTTCCATTTGAATTGGTCATTTCCAAAAGA     
50 EM_VI:GBU537470 1:259 388:747     AAAATAATCATCAGCAGACAAGCTTCATTAAAAGACCCTATGTGTTTTATTTTCCATTTGAATTGGTCATTTCCAAAAGA     
51 EM_VI:AY259524  1:259 388:747     AAAATAATCATCAGCAGACAAGCTTCATTAAAAGACCCTATGTGTTTTATTTTCCATTTGAATTGGTCATTTCCAAAAGA     
52 EM_VI:AY221024  1:259 388:747     AAGATAATTATCAGCAGACAAGCCTCATTAAAGGATCCTATGTGTTTTATTTTCCATCTAAATTGGTCATTCCCAAAAGA     
53 EM_VI:GBU537471 1:259 388:747     AAGATAATTATCAGCAGACAAGCCTCATTAAAGGATCCTATGTGTTTTATTTTCCATCTAAATTGGTCATTCCCAAAAGA     
54 EM_VI:AF023172  1:259 417:773     ATAGTTAT-AAGCAGG--CAAGCTTCTTTGAAAGATCCTATGTGTTTTATTTTCCATTTAAACTGGTCTTTCCCTAAAGA     
55 EM_VI:AY259522  1:259 388:747     AAGATAATTATCAGCAGACAAGCCTCATTAAAGGATCCTATGTGTTTTATTTTCCATCTAAATTGGTCATTCCCAAAAGA     
56 EM_VI:WSU75379  1:259 451:809     AAGATAATTTTGAGCAGGCAAACATCTTTAAAAGATCCTTTGTGCTTCATTTTCCACTTGAATTGGTCTTTCCCTAAAGA     
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   Query           1:259             GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGTAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 1 EM_VI:S48091    1:259 478:837     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGTAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 2 EM_VI:S58512    1:259 478:837     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGTAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 3 EM_VI:AY124963  1:259 189:548     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 4 EM_VI:AY124960  1:259 189:548     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 5 EM_VI:AF208497  1:259 478:837     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 6 EM_VI:AY124950  1:259 189:548     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 7 EM_VI:AY124958  1:259 189:548     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 8 EM_VI:AY124961  1:259 189:548     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACTAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
 9 EM_VI:TSWVNSM   1:259 380:739     GAACAACACTCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
10 EM_VI:AY124956  1:259 190:549     GAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
11 EM_VI:AY124951  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
12 EM_VI:AY124953  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
13 EM_VI:AY124964  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
14 EM_VI:AY124943  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
15 EM_VI:AY124946  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
16 EM_VI:AB010996  1:259 478:837     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
17 EM_VI:AY124959  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACCGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
18 EM_VI:AY124939  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
19 EM_VI:AY124942  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
20 EM_VI:AY124965  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
21 EM_VI:AY124952  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
22 EM_VI:AY124938  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCCTTTGGTAGTG     
23 EM_VI:AY124957  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
24 EM_VI:AY124969  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
25 EM_VI:AF208498  1:259 478:837     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAGTACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
26 EM_VI:AY124944  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTCGGTAGTG     
27 EM_VI:AY124940  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTCGGTAGTG     
28 EM_VI:AY124967  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTCGGTAGTG     
29 EM_VI:AY124954  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
30 EM_VI:AY124955  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
31 EM_VI:AY124949  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
32 EM_VI:AY124945  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
33 EM_VI:AY124941  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
34 EM_VI:AY124966  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
35 EM_VI:AY124947  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
36 EM_VI:AY124968  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTCGGTAGTG     
37 EM_VI:AY124962  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATGCAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
38 EM_VI:AY124948  1:259 189:548     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTGATGTGCAGCCAAGAATACAAGAAGGGGGTTTCTTTTGGTAGTG     
39 EM_VI:AF213674  1:259 478:837     GAACAACACACCTGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTAATGTGCAGCCAAGAGTATAAGAAAGGAGTCTCATTTGCCAGTG     
40 EM_VI:AF282983  1:259 378:737     GAACAACACACCTGAAAACTGCTGTCAGCTGCATTTAATGTGCAGCCAAGAGTATAAAAAAGGAGTCTCATTTGCAAGTG     
41 EM_VI:AF213675  1:259 479:838     GAATAACACTCCAGAAAACTGCTGCCAACTCCACTTGATGTGCAGCCAAGAATACAGGAAAGGTGTTTCCTTTGCAAGTG     
42 EM_VI:AF513220  1:259 378:737     AAACAACACACCAGAAAATTGCTGCCAACTGCATCTGATGTGCAATCAAGAGTATAAAAAAGGAGTCTCATTTGCAAGTG     
43 EM_VI:AF213676  1:259 486:844     AAACAACACGCCTGAAACTTGCTGCCAGCTTCAAATGATCTGCAGCCAGGAATACAAACAGGGTGTTTC-CTTGCTAGTG     
44 EM_VI:AF213673  1:259 478:837     AAACAACACGCCTGAAAACTGCTGTCAACTGCATCTAATGTGCAATCAAGAGTATAAAAAAGGAGTGTCATTTGCAAGTG     
45 EM_VI:IMNGNSM   1:259 466:823     TAACAACACTTCAGAGAATTGTGTTCAGCTTCATTTATTATGTGATCAAGTTTACAAGAAAGATGTTTCTTTTGCTAGTG     
46 EM_VI:AF214014  1:259 451:810     TAGAAATGTCCCAAAAAGGTGTATGCAGCTTAATTTAACCAGTAACGGAAAATATGCCAAAGGAGTTTCCTTTGCCTCAG     
47 EM_VI:AF213677  1:259 451:810     TAGGAATGTGCCAAAAAGATGTATGCAGCTTAATTTGACTAGCAATGAAAAATATGCCAAAGGAGCTTCTTTTGCATCAG     
48 EM_VI:AY221023  1:259 388:747     GAGAAATACTCCTAAACAATGCATGCAGCTTAATCTAACTAGTGATGAAAAGTATGCTAAAGGAGTCAGCTTTGCTTCAG     
49 EM_VI:AY259523  1:259 388:747     GAGAAATACTCCTAAACAATGCATGCAGCTTAATCTAACTAGTGATGAAAAGTATGCTAAAGGAGTCAGCTTTGCTTCAG     
50 EM_VI:GBU537470 1:259 388:747     GAGAAATACTCCTAAACAATGCATGCAGCTTAATCTAACTAGTGATGAAAAGTATGCTAAAGGAGTCAGCTTTGCTTCAG     
51 EM_VI:AY259524  1:259 388:747     GAGAAATACTCCTAAACAATGCATGCAGCTTAATCTAACTAGTGATGAAAAATATGCTAAAGGAGTCGGCTTTGCTTCAG     
52 EM_VI:AY221024  1:259 388:747     GAGAAATACTCCAAAACAATGCATGCAGCTCAACTTAACCAGTGATGAAAAATATGCCAAAGGAGTCAGCTTTGCTTCAG     
53 EM_VI:GBU537471 1:259 388:747     GAGAAATACTCCAAAACAATGCATGCAGCTCAACTTAACCAGTGATGAAAAATATGCCAAAGGAGTCAGCTTTGCTTCAG     
54 EM_VI:AF023172  1:259 417:773     AAGGAACACTCCTAAACAGTGCATGCAGCTCAATTTAACAAGTGATGAAAAGTATGCTAAAGGGGTTAGCTTTGCATCAG     
55 EM_VI:AY259522  1:259 388:747     GAGAAATACTCCAAAACAATGCATGCAGCTTAACCTAACTAGTGATGAAAAATATGCCAAAGGAGTCAGCTTTGCTTCAG     
56 EM_VI:WSU75379  1:259 451:809     AAGGAATACACCTAAGCAGTGCATGCAACTTAACCTGACAAGTGATGAAAAGTATGCTAAAGGGGTAAGCTTTGCATCAG     
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   Query           1:259             TCATGTATTCTTGGAATTC     
 1 EM_VI:S48091    1:259 478:837     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 2 EM_VI:S58512    1:259 478:837     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 3 EM_VI:AY124963  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 4 EM_VI:AY124960  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 5 EM_VI:AF208497  1:259 478:837     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 6 EM_VI:AY124950  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 7 EM_VI:AY124958  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 8 EM_VI:AY124961  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
 9 EM_VI:TSWVNSM   1:259 380:739     TCATGTATTCTTGGACAAA     
10 EM_VI:AY124956  1:259 190:549     TCATGTATTCATGGACAAA     
11 EM_VI:AY124951  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
12 EM_VI:AY124953  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
13 EM_VI:AY124964  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
14 EM_VI:AY124943  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
15 EM_VI:AY124946  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
16 EM_VI:AB010996  1:259 478:837     TCATGTATTCTTGGACAAA     
17 EM_VI:AY124959  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
18 EM_VI:AY124939  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
19 EM_VI:AY124942  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
20 EM_VI:AY124965  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
21 EM_VI:AY124952  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
22 EM_VI:AY124938  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
23 EM_VI:AY124957  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
24 EM_VI:AY124969  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
25 EM_VI:AF208498  1:259 478:837     TCATGTATTCCTGGACAAA     
26 EM_VI:AY124944  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
27 EM_VI:AY124940  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
28 EM_VI:AY124967  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
29 EM_VI:AY124954  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
30 EM_VI:AY124955  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
31 EM_VI:AY124949  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
32 EM_VI:AY124945  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
33 EM_VI:AY124941  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
34 EM_VI:AY124966  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
35 EM_VI:AY124947  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
36 EM_VI:AY124968  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
37 EM_VI:AY124962  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
38 EM_VI:AY124948  1:259 189:548     TCATGTATTCTTGGACAAA     
39 EM_VI:AF213674  1:259 478:837     TCATGTACTCATGGACAAA     
40 EM_VI:AF282983  1:259 378:737     TCATGTACTCATGGACAAA     
41 EM_VI:AF213675  1:259 479:838     TAATGTATTCTTGGACAAA     
42 EM_VI:AF513220  1:259 378:737     TCATGTATTCTTGGACAAA     
43 EM_VI:AF213676  1:259 486:844     TTATGTATTCCTGGACAAA     
44 EM_VI:AF213673  1:259 478:837     TCATGTACTCTTGGACAAA     
45 EM_VI:IMNGNSM   1:259 466:823     TCATGTATTCTTGGACAAA     
46 EM_VI:AF214014  1:259 451:810     TCATGTATTCTTGGGTTAA     
47 EM_VI:AF213677  1:259 451:810     TTATGTATTCTTGGGTTAA     
48 EM_VI:AY221023  1:259 388:747     TCATGTATTCTTGGGTTAA     
49 EM_VI:AY259523  1:259 388:747     TCATGTATTCTTGGGTTAA     
50 EM_VI:GBU537470 1:259 388:747     TCATGTATTCTTGGGTTAA     
51 EM_VI:AY259524  1:259 388:747     TTATGTATTCTTGGGTTAA     
52 EM_VI:AY221024  1:259 388:747     TCATGTATTCATGGGTTAA     
53 EM_VI:GBU537471 1:259 388:747     TCATGTATTCATGGGTTAA     
54 EM_VI:AF023172  1:259 417:773     TAATGTATTCATGGGTGAA     
55 EM_VI:AY259522  1:259 388:747     TTATGTATTCATGGGTTAA     
56 EM_VI:WSU75379  1:259 451:809     TTATGTATTCCTGGGTAAA     

Εικόνα 70: Συστοίχηση (alignment) της αλληλουχίας της πρωτεΐνης µεταφοράς του 
TSWV που χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό της πρώτης κατασκευής, µε τις 
αλληλουχίες που είναι καταχωρηµένες στο Ευρωπαϊκό ινστιτούτο βιοπληροφοριών για 
την εύρεση του βαθµού οµολογίας µε άλλα στελέχη ή αποµονώσεις του ιού. Είναι φανερό 
ότι η αλληλουχία που χρησιµοποιήθηκε είναι αρκετά συντηρηµένη 
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   Query           1:64              GGCCAAGCTTGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 1 EM_VI:CMY16926  1:64 1536:1655    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 2 EM_VI:AB046951  1:64 1536:1655    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 3 EM_VI:AF127977  1:64 1537:1656    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 4 EM_VI:AB008777  1:64 1537:1656    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 5 EM_VI:AB004781  1:64 1535:1654    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 6 EM_VI:MCVYRNA3  1:64 1535:1654    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 7 EM_VI:MCVYCNS   1:64 1535:1654    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 8 EM_VI:MCVCP3A1  1:64 1532:1651    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
 9 EM_VI:CMU66094  1:64 1532:1651    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
10 EM_VI:AF268597  1:64 1535:1654    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
11 EM_VI:CMO511990 1:64 1534:1653    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
12 EM_VI:CMO517802 1:64 1533:1652    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
13 EM_VI:CMV18137  1:64 1533:1652    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
14 EM_VI:CM20219   1:64 1533:1652    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
15 EM_VI:AF268599  1:64 1533:1652    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
16 EM_VI:CMPT7CKY3 1:64 1534:1653    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
17 EM_VI:CMO276481 1:64 1532:1651    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
18 EM_VI:MCV3A3    1:64 1530:1649    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
19 EM_VI:AB042294  1:64 1533:1652    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
20 EM_VI:CMO237850 1:64 1532:1651    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
21 EM_VI:AF103993  1:64 1531:1650    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
22 EM_VI:CM20668   1:64 1223:1342    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
23 EM_VI:CUMCVCPA  1:64   681:800    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
24 EM_VI:MCVRNA3C  1:64   573:692    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
25 EM_VI:CMO131625 1:64   435:554    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
26 EM_VI:CMO131627 1:64   434:553    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
27 EM_VI:CMO131626 1:64   434:553    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
28 EM_VI:CM22821   1:64   350:469    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
29 EM_VI:CUMCVRN4  1:64   329:448    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
30 EM_VI:AF533968  1:64   478:597    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
31 EM_VI:CMVCOPR   1:64   330:449    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
32 EM_VI:CM43888   1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
33 EM_VI:MCVCPB    1:64   380:499    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
34 EM_VI:CM32859   1:64   362:481    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
35 EM_VI:AB069971  1:64   357:476    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
36 EM_VI:AF541918  1:64   321:440    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
37 EM_VI:AY125575  1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
38 EM_VI:AY210438  1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
39 EM_VI:CCMCGCP   1:64   286:405    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
40 EM_VI:MCVCPAA   1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
41 EM_VI:AF523342  1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
42 EM_VI:AF523340  1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
43 EM_VI:CM31219   1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
44 EM_VI:TMO239098 1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
45 EM_VI:CMVAJ6990 1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
46 EM_VI:AF523341  1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
47 EM_VI:AB109909  1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
48 EM_VI:MCVCPAB   1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
49 EM_VI:AB070622  1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
50 EM_VI:AF523345  1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
51 EM_VI:MCVCPAC   1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
52 EM_VI:MCVCPFC   1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
53 EM_VI:MCVCPP6   1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
54 EM_VI:CMO575589 1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
55 EM_VI:AF523344  1:64   276:395    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
56 EM_VI:AF350450  1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
57 EM_VI:CMO271416 1:64   276:395    TCGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
58 EM_VI:AY153422  1:64     1:120    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
59 EM_VI:AF418580  1:64     1:120    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    
60 EM_VI:AY153421  1:64     1:120    ATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC    

Εικόνα 71: Αντιστοίχηση του ειδκού ολιγονουκλεοτιδίου για τον CMV µε τις ιικές 
αλληλουχίες που βρίσκονται καταχωρηµένες στο ευρωπαϊκό ινστιτούτο βιοπληροφοριών 
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                     1 [        .         .         .         .         :        ] 59 
   Query           1:59              CGTCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 1 EM_VI:PVY       1:59 9008:9127    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 2 EM_VI:PVYNXX    1:59 9008:9127    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 3 EM_VI:AF522296  1:59 9008:9127    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 4 EM_VI:PVYPOLYP  1:59 9007:9126    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 5 EM_VI:PVYGEN    1:59 9007:9126    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 6 EM_VI:AY166866  1:59 9006:9125    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 7 EM_VI:PVI439545 1:59 9003:9122    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 8 EM_VI:PVI439544 1:59 9003:9122    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
 9 EM_VI:AF237963  1:59 9002:9121    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
10 EM_VI:PV09509   1:59 9002:9121    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
11 EM_VI:PVYOCRNA  1:59 4302:4421    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
12 EM_VI:PV09508   1:59 2563:2682    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
13 EM_VI:PV06789   1:59 1843:1962    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
14 EM_VI:PVI488834 1:59 1075:1194    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
15 EM_VI:AY061994  1:59   434:553    AGCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
16 EM_VI:PMV38KPA  1:59   779:898    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
17 EM_VI:PVYCAPSI  1:59   773:892    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
18 EM_VI:PVY223594 1:59   741:860    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
19 EM_VI:PVY223593 1:59   741:860    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
20 EM_VI:PVY223592 1:59   741:860    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
21 EM_VI:AF525081  1:59   646:765    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
22 EM_VI:AF255660  1:59   631:750    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
23 EM_VI:PVYCP     1:59   574:693    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
24 EM_VI:PV10378   1:59   534:653    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
25 EM_VI:PVYPOLYPR 1:59   511:630    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
26 EM_VI:PVI390297 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
27 EM_VI:PVI390307 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
28 EM_VI:PVI390302 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
29 EM_VI:PVI390289 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
30 EM_VI:PVI390292 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
31 EM_VI:PVI390308 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
32 EM_VI:PVI390306 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
33 EM_VI:PVI390291 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
34 EM_VI:PVI390296 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
35 EM_VI:PVI390293 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
36 EM_VI:PVI390290 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
37 EM_VI:PVI390301 1:59   507:626    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
38 EM_VI:PVI390294 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
39 EM_VI:PVI390288 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
40 EM_VI:PVI390287 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
41 EM_VI:PVI390304 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
42 EM_VI:PVI390295 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
43 EM_VI:PVI390303 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
44 EM_VI:PVI390298 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
45 EM_VI:PVI390299 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
46 EM_VI:PVI390309 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
47 EM_VI:PVI390285 1:59   507:626    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
48 EM_VI:PVI390300 1:59   486:605    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
49 EM_VI:PVY223595 1:59   484:603    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
50 EM_VI:PVY5639   1:59   436:555    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
51 EM_VI:PVYCPNYSA 1:59   436:555    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
52 EM_VI:PVYCPA    1:59   428:547    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
53 EM_VI:POCP3     1:59   617:736    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
54 EM_VI:AF126258  1:59   457:576    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
55 EM_VI:PV25672   1:59   443:562    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
56 EM_VI:PVI303097 1:59   436:555    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
57 EM_VI:AF012028  1:59   436:555    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
58 EM_VI:PVI303094 1:59   436:555    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
59 EM_VI:PVYCAPF   1:59   436:555    ACCCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    
60 EM_VI:PVU91747  1:59   436:555    ACACTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCG    

Εικόνα 72: Αντιστοίχηση του ειδκού ολιγονουκλεοτιδίου για τον PVY µε τις ιικές 
αλληλουχίες που βρίσκονται καταχωρηµένες στο ευρωπαϊκό ινστιτούτο βιοπληροφοριών 
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                    1 [        .         .         .         .         :         .] 61 
   Query           1:61            CAATGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 1 EM_VI:AF208497  1:61 833:952    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 2 EM_VI:AB010996  1:61 833:952    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 3 EM_VI:TSWVNSM   1:61 735:854    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 4 EM_VI:AY124963  1:61 544:663    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 5 EM_VI:AY124959  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 6 EM_VI:AY124956  1:61 545:664    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 7 EM_VI:AY124951  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 8 EM_VI:AY124960  1:61 544:663    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
 9 EM_VI:AY124958  1:61 544:663    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
10 EM_VI:AY124962  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
11 EM_VI:AY124966  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
12 EM_VI:AY124947  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
13 EM_VI:AY124938  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
14 EM_VI:AY124942  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
15 EM_VI:AY124953  1:61 544:663    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
16 EM_VI:AY124961  1:61 544:663    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
17 EM_VI:AY124945  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
18 EM_VI:AY124949  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
19 EM_VI:AY124954  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
20 EM_VI:AY124948  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
21 EM_VI:AY124955  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
22 EM_VI:AY124939  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
23 EM_VI:AY124943  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
24 EM_VI:AY124941  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
25 EM_VI:S48091    1:61 833:952    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATAAAAAAACAGCTTAAAG    
26 EM_VI:AF208498  1:61 833:952    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGGAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
27 EM_VI:S58512    1:61 833:952    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATAAAAAAACAGCTTAAAG    
28 EM_VI:AY124952  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAGAAACAGCTTAAAG    
29 EM_VI:AY124944  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGGAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
30 EM_VI:AY124950  1:61 544:663    GCCTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTTAAAAACAGCTTAAAG    
31 EM_VI:AY124964  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGCGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
32 EM_VI:AY124940  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGGAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
33 EM_VI:AY124965  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAGAAACAGCTTAAAG    
34 EM_VI:AY124946  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAGAAACAGCTTAAAG    
35 EM_VI:AY124967  1:61 544:658    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGGAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
36 EM_VI:AY124968  1:61 544:658    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGGAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
37 EM_VI:AY124969  1:61 544:658    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAGAAACAGCTTAAAG    
38 EM_VI:AY124957  1:61 544:663    GCTTGCAAGCTGATAATCCCTAAAGGGAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG    
39 EM_VI:AF513220  1:61 733:852    GCTTGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGCAACAGTGCAAAACAAATCAAGAAACAGCTTAAGG    
40 EM_VI:AF213675  1:61 834:953    GCCTGCAAGTTGATAATTCCTAAAGGTAACAGTGAAAAACAAATAAGGAAACAGCTCAAAG    
41 EM_VI:AF213674  1:61 833:952    GCCTGCAAGCTAATAATCCCAAAAGGCAACAGTGCAAAACAAATTAAGAAGCAGCTTAAAG    
42 EM_VI:AF213673  1:61 833:952    GCCTGTAAGCTAATAATTCCTAAAGGCAATAGTGCAAAACAAATCAAGAAACAGCTTAAAG    
43 EM_VI:AF282983  1:61 733:852    GCCTGCAAGCTAATAATCCCAAAAGGCAACAGTGCAAAACAAATTAAGAAGCAGCTTAAAG    
44 EM_VI:IMNGNSM   1:61 821:940    GCCTGCAAGTTAATCATACCTAAAGGCAATTCTGAAAAGCAAATTAGAAGACAACTTGCAG    
45 EM_VI:PB42555   1:61 794:913    GCATGCAAATTAATGATACCTAAAGGAACCGGTGGGAAACAGATATCCAATCAAATTAAGA    
46 EM_VI:AY259522  1:61 738:857    GCATGCAAATTGATGATACCTAAAGGAACTGGTGGGAAACAGATATCTAATCAAATTAAGA    
47 EM_VI:GBU537470 1:61 738:857    GCATGCAAATTAATGATACCCAAAGGAACTGGTGGGAAACAGATATCAAATCAAATTAAGA    
48 EM_VI:AY259523  1:61 738:857    GCATGCAAATTAATGATACCCAAAGGAACTGGTGGGAAACAGATATCAAATCAAATTAAGA    
49 EM_VI:AY259524  1:61 738:857    GCATGCAAATTAATGATACCCAAAGGAACTGGTGGGAAACAGATATCAAATCAAATTAAGA    
50 EM_VI:AY221023  1:61 738:857    GCATGCAAATTAATGATACCCAAAGGAACTGGTGGGAAACAGATATCAAATCAAATTAAGA    
51 EM_VI:AY221024  1:61 738:857    GCATGCAAATTAATGATACCTAAAGGAACTGGTGGGAAACAGATATCCAATCAAATCAAGA    
52 EM_VI:GBU537471 1:61 738:857    GCATGCAAATTAATGATACCTAAAGGAACTGGTGGGAAACAGATATCCAATCAAATCAAGA    
53 EM_VI:AF214014  1:61 801:920    GCATGCAAACTCATGATCCCTAAAGGAACTACAGGGAAAGCCATAAAGAACCAAATTACAT    

Εικόνα 73: Αντιστοίχηση του ειδκού ολιγονουκλεοτιδίου για τον TSWV µε τις ιικές 
αλληλουχίες που βρίσκονται καταχωρηµένες στο ευρωπαϊκό ινστιτούτο βιοπληροφοριών 
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Εικόνα 74: Μια περίληψη του αποτελέσµατος του BLAST µε την αλληλουχία της 
πρωτεΐνης µεταφοράς του TSWV. Το κόκκινο χρώµα αντιστοιχεί σε αλληλουχίες 
διαφορετικών αποµονώσεων TSWV. Το ρόζ και το πράσινο χρώµα αντιστοιχούν σε 
αλληλουχίες διαφορετικών ιών και το µαύρο χρώµα αντιστοιχεί σε τµήµατα ανθρώπινων 
αλληλουχιών  
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CGCCGTAAGCTGGATGGACAACCCGTTCACCGTAAAACGTTTAGTGACTTCAGACAGTTTATAGCAAAACTGCCA
ACTCAGCTCCCACCACAGAGATCGGAGGGAGGATTCTGGGAACACGGAATCAAACTGGGAGCACTCCAGATGTGG
GAATGCGTTGGTGCTCGATGTCAACATGAAGTACTAGCTCGTCCGTCTCGAGCGCATCGTCTTTTGAATACACGA
GGACGGCGTACTTTCTCATGTCACCTATATCAGCGCGCATCGCCGAAAGATCATACAACAGTTTGTTGTTGGCTT 
GGACTCCAGATGCGGCATACTGATAAACCAGTACCGGTGAGGCTCCGTCCGCGAACATAGCAGAGATGGCGGCAA
CGGATAAGTCCGAGGAGGCAGGAACTTTACGGACTGTCACCCACACGGTAGAATCAAATTTCGGCAAAGGATTAA
CTCGAATTTGAATGCGCGAAACAAGCTTCTTATCATATTCCGTGACTGAATCAGGTAGTAACAACCTTTTACCGT
AATAAGACCCACGGTCTATTTTTGGTGGCTTTAGGGTAATAGATGTGAACGTGTACCCAGGTCTACAGCGTTCAC 
TCCCTACAAAGGTTGGGTGGTTAATAGTTGGACGACCAGCTGCTAACGTCTTATTAAGTCGCGAAAGCTGCTGCG
ACAAGACTCTAAAGTTAGCATCCGCGGTCTGCCCCACTATACCAAACCCTACAGGAAAACTTGTGGTTGCTTTAA
TTGATCCCAACATGCCATCTGGAAAGCAAGTCATCCTGAAGGGTCAGGGGACAATAACTGATCCTATCTGCTTTG
TTTTTTATCTGAACTGGTCTATTCCGAAGATGAACAACACCCCAGAAAACTGTTGTCAGCTGCATTTGATGTGTA 
GCCAAGAATACAAGAAAGGGGTTTCTTTTGGTAGTGTCATGTATTCTTGGAATTCGATTATGCCAAGCGAGCCCT
TGTACAATCGAAAGCAACTTTGCATAACAATTTCCTCTTTATCCGCCTCAGTAAAATGCTCGAAGTAGTCTTTCT
TCTTGCCTCCATACATAGCTCCGACAGCAGCTTTCATATTGAGAGCTTTGAAAATTTCCTGCTCATCGGTGATGT
AATTGCATTTCTGGAAGCCATGCACTTGCAGATAAATGATAACCCTATTGATAGCCTCTTCAAAAGCATCACAGT 
CTACTATTCCAACATCAATAGGCTTTGAGTATTTCATTATGTCCTTTATATATGCTTCTCTATTTAACAAGCTCT
TCCCATAAGCATCCATCAAAGGCCTGAAGAAAGCTTCTGCTTCCGAATCCACAGTTAAGAACTCTTTGAAGTGCC
GACACTCCCCTTTGACCACGTGCTTTGTCACTAGCTGACTCTTCATTGTCGCCACAGCTTGCAAATTCCCTGTTA
GAGCCTCATACANACATGCAGAATGCTTAGCCATGAAATCAAGCTTATCGATACCGTCGACTCTAGAGGATCCAC 
CTTTGAAAACAAATGAAGAAACGTTTCAGTAAAACTAAATGCACAACCAACATTTCGATATAGAAATCTTGAACC
TGAGATTTCGAGATAGTGATCTTTGTACAAGATACAATAAGGGCATGTTTGGATCCATCATGAAATGAAATCATT
CCACTATGACTATTGCATTTGAACAACTCCCTTTCCATAGGACACCCAAAAACCACTTAGCCAAAACCCAAATCG
ACCGGAAATTCCAAGAACCTAAAAGCAAACTCCCTATAATCTGTTTGCTTGCCGAGAAAATAGGGGGGAAAAGCC 
AAGAAAAAACAAACTACAATCCCACAATCCCACAATCCCACAATCCCGAATCTCATGTTCTGCTCCAAGAAGTTA
CGAAGTCAAGTAAGCCCCACAGCATACCTAGACTCTACTACCCTAACAAAAACAAAAAATTTCAAATCTCCCCTT
TTCATTCCCAACTCTTCTCAGCAACCAAACAGGACAAATCCGAAAGCAAACAAAAGAATCAGTAAATCACAAACC
TCAGGGTGATGGGTACCGGGCCCGTCGACGGTATCGATAAGCTTGATTTCATGGCTAAGCATTCTGCATGTNTGT 
ATGAGGCTCTAACAGGGAATTTGCAAGCTGTGGCGACAATGAAGAGTCAGCTAGTGACAAAGCACGTGGTCAAAG
GGGAGTGTCGGCACTTCAAAGAGTTCTTAACTGTGGATTCGGAAGCAGAAGCTTTCTTCAGGCCTTTGATGGATG
CTTATGGGAAGAGCTTGTTAAATAGAGAAGCATATATAAAGGACATAATGAAATACTCAAAGCCTATTGATGTTG
GAATAGTAGACTGTGATGCTTTTGAAGAGGCTATCAATAGGGTTATCATTTATCTGCAAGTGCATGGCTTCCAGA 
AATGCAATTACATCACCGATGAGCAGGAAATTTTCAAAGCTCTCAATATGAAAGCTGCTGTCGGAGCTATGTATG
GAGGCAAGAAGAAAGACTACTTCGAGCATTTTACTGAGGCGGATAAAGAGGAAATTGTTATGCAAAGTTGCTTTC
GATTGTACAAGGGCTCGCTTGGCATAATCGAATTCCAAGAATACATGACACTACCAAAAGAAACCCCTTTCTTGT
ATTCTTGGCTACACATCAAATGCAGCTGACAACAGTTTTCTGGGGTGTTGTTCATCTTCGGAATAGACCAGTTCA 
GATAAAAAACAAAGCAGATAGGATCAGTTATTGTCCCCTGACCCTTCAGGATGACTTGCTTTCCAGATGGCATGT
TGGGATCAATTAAAGCAACCACAAGTTTTCCTGTAGGGTTTGGTATAGTGGGGCAGACCGCGGATGCTAACTTTA
GAGTCTTGTCGCAGCAGCTTTCGCGACTTAATAAGACGTTAGCAGCTGGTCGTCCAACTATTAACCACCCAACCT
TTGTAGGGAGTGAACGCTGTAGACCTGGGTACACGTTCACATCTATTACCCTAAAGCCACCAAAAATAGACCGTG 
GGTCTTATTACGGTAAAAGGTTGTTACTACCTGATTCAGTCACGGAATATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCATTC
AAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTACCGTGTGGGTGACAGTCCGTAAAGTTCCTGCCTCCTCGG
ACTTATCCGTTGCCGCCATCTCTGCTATGTTCGCGGACGGAGCCTCACCGGTACTGGTTTATCAGTATGCCGCAT
CTGGAGTCCAAGCCAACAACAAACTGTTGTATGATCTTTCGGCGATGCGCGCTGATATAGGTGACATGAGAAAGT 
ACGCCGTCCTCGTGTATTCAAAAGACGATGCGCTCGAGACGGACGAGCTAGTACTTCATGTTGACATCGAGCACC
AACGCATTCCCACATCTGGAGTGCTCCCAGTTTGATTCCGTGTTCCCAGAATCCTCCCTCCGATCTCTGTGGTGG
GAGCTGAGTTGGCAGTTTTGCTATAAACTGTCTGAAGTCACTAAACGTTTTACGGTGAACGGGTTGTCCATCCAG
CTTACGGCG 
Εικόνα 75: Η θεωρητική αλληλουχία της τελικής κατασκευής, µετα την αποκοπή των 
3’ άκρων µε τη δράση της Klenow πολυµεράσης (1η κατασκευή) 
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Αντιστοίχηση µεταξύ των DNA αλληλουχιών α)Reverse_Complement_3aE 
αλληλουχηµένο µε SP6 εκκινητή, β)3aE6 αλληλουχηµένο µε Τ7 εκκινητή 
 
Ktuple=2  Gap_penalty=7 
 
Πάνω γραµµή: Reverse_Complement_3aE_SP6_seq, από 660 µέχρι 925 
Κάτω γραµµή: 3aE_T7_seq, από 2 µέχρι 268 
 
Reverse_Complement_3aE_SP6_seq:3aE_T7_seq οµολογία= 98.12%(261/266) 
gap=0.37%(1/267) 
660   GCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTCTAGCTTTAAGCTGTTTTTTACTTACTGTTT 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
2     GCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTCTAGCTTTAAGCTGTTTTTTACTTACTGTTT 
 
720   CCTTTAGGAATTATCAGCTTGCATTGCGCATTTCTATATACGCTTCTGCAACATCTGAAA 
      Χ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
62    NCTTTAGGAATTATCAGCTTGCATTGCGCATTTCTATATACGCTTCTGCAACATCTGAAA 
 
780   AATGTGCCATGATTTGCCTAAGACGGTAGAATCAAATTTCGGCAAAGATTAATTCGAATT 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
122   AATGTGCCATGATTTGCCTAAGACGGTAGAATCAAATTTCGGCAAAGATTAATTCGAATT 
 
840   TGAATGCGCGAAACAAGCAAGCTTTTNNACCAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCA 
      ||||||||||||||||||||||||||ΧΧΧ||||||||||||||||||||||||||||||| 
182   TGAATGCGCGAAACAAGCAAGCTTTTTGGCCAATCACTAGTGAATTCGCGGCCGCCTGCA 
 
900   GGTCGACCATA.GGGAGAGCTCCCAAA 
      |||||||||||Χ||||||||||||||Χ 
242   GGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAAC 
Εικόνα 76: Αντιστοίχηση για την εύρεση του σφάλµατος κατά την αλληλούχηση του 
3aE6. Όπου έχει κάνει λάθος στο διάβασµα το µηχάνηµα έχει σηµειωθεί µε 
υπογράµµιση το σωστό νουκλεοτίδιο 
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Αντιστοίχηση µεταξύ της θεωρητικής αλληλουχίας του PCR προϊόντος και του 
αλληλουχηµένου 3aE6 µε τον SP6 εκκινητή 
 
Ktuple=2  Gap_penalty=7 
 
Πάνω γραµµή: 3aE_SP6_seq, από 64 µέχρι 238 
Κάτω γραµµή: 3aPCR, από 5 µέχρι 188 
 
3aE_SP6_seq:3aPCR οµολογία= 98.29%(172/175) gap=4.89%(9/184) 
64    AAGCTTGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAATTAAT.CTTTGCCGAAATTTGATTCTAC 
      |||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X|||||||||||||||||||||| 
5     AAGCTTGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTAC 
 
123   CGTCTTAGGCAAATCATGGCACATTTTTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCGC 
      ||||||||||||||||||||||||||X||||||||||||||||||||||||||||||||| 
65    CGTCTTAGGCAAATCATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCGC 
 
183   AATGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTAAG........TAAAAAACAGCTTAAAG 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||X||XXXXXXXX||||||||||||||||| 
125   AATGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACAGTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAG 
 
235   CTAG 
      |||| 
185   CTAG 

 
Εικόνα 77: Πιστότητα αλληλούχησης του 3aE6 
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AAGCTTGCTTGTTTCGCGCATTCAAATTCGAGTTAATCCTTTGCCGAAATTTGATTCTACCGTCTTAGGCAAATC
ATGGCACATTTCTCAGATGTTGCAGAAGCGTATATAGAAATGCGCAATGCAAGCTGATAATTCCTAAAGGAAACA
GTGAGAAGCAGATTAAAAAACAGCTTAAAGCTAGAATCGAATTCCTGCAGCCCGGGGGATCCACTAGTTCTAGAA
CTAGTGGATCCCCCATCACCCTGAGGTTTGTGATTTACTGATTCTTTTGTTTGCTTTCGGATTTGTCCTGTTTGG 
TTGCTGAGAAGAGTTGGGAATGAAAAGGGGAGATTTGAAATTTTTTGTTTTTGTTAGGGTAGTAGAGTCTAGGTA
TGCTGTGGGGCTTACTTGACTTCGTAACTTCTTGGAGCAGAACATGAGATTCGGGATTGTGGGATTGTGGGATTG
TGGGATTGTAGTTTGTTTTTTCTTGGCTTTTCCCCCCTATTTTCTCGGCAAGCAAACAGATTATAGGGAGTTTGC
TTTTAGGTTCTTGGAATTTCCGGTCGATTTGGGTTTTGGCTAAGTGGTTTTTGGGTGTCCTATGGAAAGGGAGTT 
GTTCAAATGCAATAGTCATAGTGGAATGATTTCATTTCATGATGGATCCAAACATGCCCTTATTGTATCTTGTAC
AAAGATCACTATCTCGAAATCTCAGGTTCAAGATTTCTATATCGAAATGTTGGTTGTGCATTTAGTTTTACTGAA
ACGTTTCTTCATTTGTTTTCAAAGGTGGATCCTGATGAGGTAAATGCCCTGGCTCAATTGATGACATGGAAGACC
GCCGTAGTCGGGCTGCAGGAATTCGATTCTAGCTTTAAGCTGTTTTTTAATCTGCTTCTCACTGTTTCCTTTAGG 
AATTATCAGCTTGCATTGCGCATTTCTATATACGCTTCTGCAACATCTGAGAAATGTGCCATGATTTGCCTAAGA
CGGTAGAATCAAATTTCGGCAAAGGATTAACTCGAATTTGAATGCGCGAAACAAGCAAGCTT 
Εικόνα 78: Η θεωρητική αλληλουχία της κατασκευής µε τα ολιγονουκλεοτίδια (2η 
κατασκευή) 
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Εικόνα 79: Το χρωµατογράφηµα που προήλθε από την αλληλούχηση του Τ17 κλώνου µε 
τον SP6 υποκινητή 
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Εικόνα 80: Το χρωµατογράφηµα που προήλθε από την αλληλούχηση του Τ17 κλώνου 
µε τον Τ7 υποκινητή 



ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ RNA ΣΙΓΗΣΗΣ 
 

 103

 
Εικόνα 81: Το χρωµατογράφηµα που προήλθε από την αλληλούχηση του 3aE6 κλώνου 
µε τον T7 υποκινητή 
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Εικόνα 82: Το χρωµατογράφηµα που προήλθε από την αλληλούχηση του 3aE6 κλώνου 
µε τον SP6 υποκινητή 
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