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Περίληψη 

 

Η RNA σίγηση είναι ένας ευρύτατα διαδεδομένος μηχανισμός αρνητικής ρύθμισης 

της γονιδιακής έκφρασης. Εμπλέκεται σε διάφορα αναπτυξιακά φαινόμενα σε όλους τους 

ευκαρυώτες, την καρκινογένεση στα θηλαστικά, ενώ μία από τις βασικότερες λειτουργίες 

του μηχανισμού στους φυτικούς οργανισμούς είναι αυτή της άμυνας ενάντια σε ιούς και 

μεταθετά στοιχεία. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί διάφορα μονοπάτια στα οποία 

εμπλέκεται ο μηχανισμός, με κύριο χαρακτηριστικό όλων την παραγωγή μικρών RNAs της 

τάξης των 21-24 νουκλεοτιδίων που αποτελούν τους κύριους τελεστές του μηχανισμού. 

Υπέυθυνα ένζυμα για την παραγωγή αυτών των RNAs είναι οι πρωτεΐνες τύπου Dicer 

(Dicer-like proteins, DCLs). Ρόλος των μικρών RNAs, ο οποίος ορίζεται από το μέγεθος τους 

και την DCL από την οποία παρήχθησαν, είναι η στόχευση ομόλογων DNA και RNA 

αλληλουχιών προς μεθυλίωση ή αποικοδόμηση αντίστοιχα. 

Τα ιοειδή αποτελούν τα απλούστερα φυτικά παθογόνα με ικανότητα τοπικής και 

διασυστηματικής μόλυνσης. Το γονιδίωμα τους αποτελείται από ένα μονόκλωνο μόριο 

RNA, άνευ περιβλήματος που δεν κωδικοποιεί καμία πρωτεΐνη. Το ιοειδές, ή και τα 

ενδιάμεσα δίκλωνα μόρια του πολλαπλασιασμού του φαίνεται ότι αποτελεί υπόστρωμα 

για τις DCLs. Τα μικρά RNAs που παράγονται είναι βιολογικά ενεργά in trans, αλλά κατά 

πάσα πιθανότητα όχι in cis, καθώς το ιοειδές διατηρεί την ικανότητα μόλυνσης, χωρίς να 

φαίνεται να επηρεάζεται ο τίτλος του.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η επίδραση της RNA σίγησης στη 

μολυσματικότητα του ιοειδούς Potato Spindle tuber Viroid (PSTVd), όπως και η επίδραση 

που έχει το PSTVd σε χαρακτηρισμένα μονοπάτια της RNA σίγησης. Προηγούμενη μελέτη 

στο εργαστήριο είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση και κλωνοποίηση τμημάτων των 

πρωτεϊνών DCL από τους μη αλληλουχημένους οργανισμούς Nicotiana benthamiana και 

Lycopersicon esculentum. Τα ένζυμα αυτά είναι λειτουργικά και δομικά συντηρημένα σε 

μεγάλο βαθμό στους ευκαρυώτες. Τα απομονωμένα τμήματα χρησιμοποιήθηκαν για την 

παραγωγή κατασκευών, οι οποίες μέσω RNA σίγησης οδηγούν στην καταστολή των DCLs 

στους παραπάνω οργανισμούς.  

Στην εργασία αυτή, προχωρήσαμε στην παραγωγή διαγονιδιακών φυτών N. 

benthamiana που είναι κατεσταλμένα για τις DCLs και τα φυτά αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως 

εργαλεία στη μελέτη του βιολογικού κύκλου του PSTVd. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε η 
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επίδραση όλων των DCLs i) στην επεξεργασία του ιοειδούς ή/και των δίκλωνων μορφών 

του ii) στη διασυστηματική ικανότητα μόλυνσης του ιοειδούς συναρτήσει χρόνου και iii) 

στον πολλαπλασιασμό του σε κυτταρικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν πως οι 

DCL2, DCL3 και DCL4 πέπτουν το ιοειδές προς μικρά RNA μόρια, 22-, 24- και 21 ντ 

αντιστοίχως. Το γεγονός ότι ανιχνεύσαμε μικρά RNA μόρια θετικής και αρνητικής 

πολικότητας υποδηλώνει ότι τα ενδιάμεσα μόρια του πολλαπλασιασμού του είναι 

υπόστρωμα για αυτές τις DCLs. Ο ρόλος της DCL1 ως προς την επεξεργασία του ιοειδούς 

δεν υπήρξε ξεκάθαρος.  

Τα αποτελέσματά μας σε διασυστηματικό επίπεδο έδειξαν ενεργό ρόλο της DCL1 

και DCL4, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε κυτταρικό επίπεδο. Το αξιοσημείωτο είναι πως το 

PSTVd μάλλον χρειάζεται, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια διασυστηματικής μόλυνσης, την 

επεξεργασία του από τις DCLs αυτές. Οι αναλύσεις μας υποδεικνύουν ένα πιθανό 

επικουρικό ρόλο της RNA σίγησης στη μόλυνση του PSTVd, κάτι που αντιβαίνει στον έως 

τώρα γνωστό ρόλο άμυνας της RNA σίγησης. Τέλος, δείξαμε πως το PSTVd μπορεί να 

καθυστερήσει την εμφάνιση μη εδραιωμένης ιικά επαγώμενης RNA σίγησης, αλλά δεν 

επηρεάζει την εκδήλωση ήδη εδραιωμένης ιικά επαγώμενης RNA σίγησης, υποδεικνύοντας 

έτσι ότι δε λειτουργεί ως καταστολέας της RNA σίγησης. Από τα παραπάνω καταλήγουμε 

πως τα ιοειδή, ενώ στοχεύονται από την RNA σίγηση, έχουν εξελιχθεί ώστε να 

χρησιμοποιούν και στοιχεία του μηχανισμού αυτού προς όφελός τους.  

. 
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Abstract 
 
 

RNA silencing is a wide spead mechanism that negatively regulates gene expression. It 

is involved in different developmental phenomena in higher eukaryotes like cancerogenesis in 

mammals and defense against viruses and transposable elements in plant kingdom. By now 

many different RNA silencing pathways are identified. Key players of the mechanism are the 

small RNAs (21-24 nuceotides long), that are produced by RNAseIII Dicer-like proteins (DCLs). 

The role of small RNAs is governed by the DCL that generated it. Each DCL produces a distinct 

size of small RNA, which target homologous RNA and DNA sequences for degradation or 

methylation, respectively.  

Viroids are minimal pathogens that infect plants systemically and locally. Their 

gemone consists of a single stranded, naked RNA molecule that does not code for any 

protein. Viroids, or their double stranded RNA intermediates are substrate for DCLs. The 

produced small RNAs are biologically active in trans, but most probably not in cis, since viroids 

infectivity and titer are not reduced. 

The aim of this thesis is to understand i) how RNA silencing machinery influences the 

biological cycle of Potato tuber spindle tuber viroid (PSTVd) and ii) how PSTVd influences RNA 

silencing pathways. Previous studies in our laboratory identified DCL fragments from the non 

sequenced organisms Nicotiana benthamiana and Lycopersicon esculentum. These enzymes 

are both functionally and structurally conserved in eukaryotes. The isolated DCL fragments 

were used for the production of constucts that suppress DCLs expression in both organisms.  

In this work, we produced N. benthamiana plants, which are knocked down for the 

four plant Dicer-like proteins. These plants were used for monitoring the infectivity of PSTVd. 

In more detail, i) we investigated the role of each DCL in PSTVd processing, ii) we performed 

time course analysis of PSTVd infection in whole plant level and iii) we analyzed PSTVd 

replication in cellular level. Our results indicate that DCL2, DCL3 and DCL4 process PSTVd, 

since we could detect 22- , 24- and 21 nt small RNAs, respectively. In addition, the detection 

of plus and minus polarity small RNAs suggest that double stranded PSTVd molecules are 

substrate for the above DCLs. The role of DCL1 on PSTVd processing was elusive. 

Our results for PSTVd infectivity in whole plant analysis suggest an active role for DCL1 

and DCL4. This was not observed in cellular level, though. We conclude that DCL1 and DCL4 

are essential, at least at the first stages of viroid´s systemic spread, indicating an unexpected 
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auxilliary role of RNA silencing on PSTVd infection. Finally, we have shown that PSTVd does 

not revert already established virus induced gene silencing, but it delays its establishment. 

Overall, we hypothesize that although PSTVd is targeted by RNA silencing it has evolved to 

use the latter to its benefit. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
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1. Εισαγωγή.  

 

1.1. H σίγηση μέσω RNA. 

 

Η τελευταία δεκαετία έχει γίνει μάρτυρας μιας επανάστασης στο χώρο της μοριακής 

γενετικής και μοριακής βιολογίας. Μια σειρά επιστημονικών παρατηρήσεων έχει οδηγήσει 

στο συμπέρασμα πως η αλληλουχία του DNA αυτή καθ’ αυτή δε φέρει όλη την πληροφορία 

που απαιτείται για τον φαινοτυπικό καθορισμό ενός οργανισμού. O μονοδιάστατος ρόλος 

του RNA ως φορέα της γενετικής πληροφορίας, απόρροια του κεντρικού δόγματος το DNA 

παράγει RNA και το RNA παράγει πρωτεΐνη, αναθεωρήθηκε. Έτσι, σήμερα έχει πλέον 

εδραιωθεί ο καταλυτικής σημασίας ρόλος του RNA σε επιγενετικά φαινόμενα, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών της γονιδιακής ρύθμισης και σίγησης (Brodersen and 

Voinnet, 2006; Vaucheret, 2006; Baulcombe, 2007; Matzke et al., 2007). 

 O όρος γονιδιακή σίγηση (gene silencing) αναφέρεται σε μια σειρά διεργασίων που 

οδηγούν στην παρεμπόδιση της γονιδιακής έκφρασης. Όταν αυτές οι διεργασίες είναι RNA-

εξαρτώμενες, τότε μιλάμε για RNA silencing ή RNA interference (RNAi) (Baulcombe, 2004; 

Mello and Conte, 2004). Συνοπτικά, ο μηχανισμός αυτός λαμβάνει χώρα όταν ένα δίκλωνο 

μόριο RNA (double stranded RNA, dsRNA) κάνει την εμφάνιση του στο εσωτερικό ενός 

ευκαρωτικού κυττάρου. Τότε, συγκεκριμένες ενδονουκλεάσες θα το πέψουν σε μικρά (20-26 

νουκλεοτίδια) RNA μόρια (small RNAs, sRNAs). Tα τελευταία, σε συνεργασία με διάφορες 

πρωτεΐνες, θα αναγνωρίσουν ομόλογες περιοχές DNA ή RNA και θα οδηγήσουν σε 

παρεμπόδιση της γονιδιακής έκφρασης σε 1) μεταγραφικό, 2) μετα-μεταγραφικό και 3) 

μεταφραστικό επίπεδο. Στο μεταγραφικό επίπεδο  (Transcriptional Gene Silencing, TGS), τα 

sRNAs αναγνωρίζουν και μεθυλιώνουν ομόλογο DNA (και τις ιστόνες του) με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μεταγραφικά ανενεργής ετεροχρωματίνης (Wassenegger, 2005). Στο μετα-

μεταγραφικό επίπεδο (Post-Transcriptional Gene Silencing, PTGS), τα sRNAs αναγνωρίζουν 

ομόλογο RNA και οδηγούν στην αποδόμησή του (Baulcombe, 2004). Tέλος, στο 

μεταφραστικό επιπεδο, όπως αναμένεται, τα sRNAs δεν οδηγούν σε αποδόμηση του στόχου 

RNA, αλλά παρεμποδίζουν τη μετάφρασή του (Brodersen et al., 2008).  

Ο μηχανισμός του RNAi είναι συντηρημένος στους ευκαρυώτες. Ωστόσο, τα φυτά σε 

αντίθεση, μέχρι στιγμής, με τους υπόλοιπους οργανισμούς, κατέχουν και τα τρία επιπεδα 

Εισαγωγή 
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ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης και ως εκ τούτου αποτελούν ένα άρτιο μοντέλο έρευνας 

των λεπτομερειών του μηχανισμού  της RNA σίγησης. 

 

 

1.2. RNA σίγηση στα φυτά: το παρελθόν.  

 

Η σημασία του RNAi για την κατανόηση και επαναξιολόγηση  σημαντικού αριθμού 

βιολογικών φαινομένων οδήγησε και στην απονομή του βραβείου Nobel το 2006 στους 

Andrew Fire και Craig Mello, πρωτοπόρους της ανακάλυψής του μηχανισμού στο νηματώδη 

σκώληκα, Caenorhabditis elegans (Fire et al., 1998).  

Παραδόξως, η πρώτη αναφορά σχετιζόμενη με RNAi δημοσιεύτηκε το 1928. Σε εκείνη 

την εργασία, περιγράφηκε πως σε φυτά Nicotiana benthamiana μολυσμένα με τον ιό 

Tobacco ringspot virus (TRV), τα αρχικώς μολυσμένα φύλλα ήταν νεκρωτικά, αλλά τα 

νεοσχηματισμένα φύλλα δεν εμφάνιζαν συμπτώματα, υποδεικνύοντας πως αποκτούσαν 

ανοσία στον ιό (Wingard, 1928). To περίεργο αυτό φαινόμενο ανάρρωσης παρέμεινε 

ανεξήγητο μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1990. Εκείνο το διάστημα, διεξήχθη ένα πείραμα 

όπου φυτά Petunia hybrida υπέστησαν γενετική τροποποίηση (μετασχηματισμό) ώστε να 

φέρουν επιπλέον αντίγραφα του γονιδίου συνθάση της χαλκόνης (chalcone synthase, CHS), 

με σκοπό την υπερέκφραση του γονιδίου. Προς έκπληξη όμως των ερευνητών, όχι μόνο τα 

νεοεισαχθέντα γονίδια (διαγονίδια) CHS είχαν σιγηθεί αλλά επίσης και τα ομόλογα ενδογενή 

(van der Krol et al., 1990). To φαινόμενο αυτό ονομάστηκε συγκαταστολή (co-suppression) 

και παρ’ όλη την αδυναμία κατανόησης του μοριακού μηχανισμού που οδηγούσε σε αυτό το 

αποτέλεσμα, πολλοί επιστήμονες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για παρόμοια φαινόμενα σίγησης, 

με αποτέλεσμα την δημοσίευση πολλών παρόμοιων παρατηρήσεων.  

Το 1994 κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά μια  συσχέτιση μεταξύ RNA μορίων 

και σίγησης (Silva-Rosales et al., 1994) ενώ το 1997 οι Ratcliff και συνεργάτες (Ratcliff et al., 

1997) έδειξαν ότι ένα κυτταροπλασματικό RNA μόριο ήταν υπεύθυνο για αντίσταση σε ιική 

μόλυνση και γονιδιακή σίγηση. Πρότειναν δε ότι η γονιδιακή σίγηση λαμβάνει χώρα όταν το 

φυτό αντιληφθεί την παρουσία ενός διαγονιδίου (και του mRNA του) ως επιζήμιο για τη 

φυσιολογία του, και άρα ότι η γονιδιακή σίγηση είναι ενας φυσικός μηχανισμός άμυνας. 

Υποστηρίζοντας αυτή την άποψη, την ίδια χρονιά αναφέρθηκε ότι RNA μόρια προερχόμενα 

από διαγονίδια ήταν ικανά να πυροδοτήσουν μηχανισμούς σίγησης (Metzlaff et al., 1997). 

Εισαγωγή 
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Ωστόσο, η ακριβής φύση αυτού του RNA-σήματος παρέμενε ακόμη νεφελώδης. Την επόμενη 

χρονιά, εργασίες σε φυτά και νηματώδεις έδειξαν ότι η φύση του RNA-σήματος πρέπει να 

είναι δίκλωνη (Fire et al., 1998; Waterhouse et al., 1998). Mέχρι που το 1999 ήρθε η 

σημαντική ανακάλυψη των μικρών μορίων RNA, και πιο συγκεκριμένα ότι μικρά (~25 

νουκλεοτιδια) δίκλωνα RNA μόρια αποτελούν ένδειξη γονιδιακής σίγησης στην N. 

benthamiana (Hamilton and Baulcombe, 1999). Έκτοτε, δημοσιεύτηκε ένας τεράστιος 

αριθμός αναφορών σίγησης, καθιστώντας τη γονιδιακή σίγηση (ή RNA σίγηση ή RNAi) ένα 

από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της μοριακής βιολογίας.  

 

 

1.3. RNA σίγηση στα φυτά: το παρόν. 

 

Σήμερα πολλές λεπτομέρειες του μηχανισμού της σίγησης έχουν διαλευκανθεί. Είναι 

γνωστό ότι έκφραση διαγονιδίων αλλά και ενδογονιδίων, συνθήκες βιοτικής/αβιοτικής 

καταπόνησης, δραστηριότητα μεταθετών στοιχείων και μολύνσεις από παθογόνα (ιοί, 

ιοειδή, βακτήρια) έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του RNAi (Vaucheret, 2006, 

2008).  

Πληθώρα πρωτεϊνών έχουν ταυτοποιηθεί ως οι κύριοι τελεστές του μηχανισμού 

αυτού (λεπτομερής περιγραφή σε επόμενες υποενότητες). Διαφορετικά μέλη των 

οικογενειέων αυτών κατέχουν διακριτούς ρόλους στα διάφορα μονοπάτια σίγησης: 1) το 

ενδογενές μονοπάτι των μικρών RNAs (microRNAs, miRNAs), 2) το εξωγενές μονοπάτι των 

«βραχέων» παρεμβαλόμενων RNAs (short-interferring RNAs, siRNAs), 3) το μονοπάτι της 

trans δράσης των βραχέων παρεμβαλόμενων RNAs (trans-acting siRNAs, ta-siRNAs), 4) το 

μονοπάτι των φυσικών αντικωδικών (natural-antisense siRNA nat-siRNAs) βραχέων 

παρεμβαλόμενων RNAs και τέλος 5) το μονοπάτι της RNA-εξαρτώμενης μεθυλίωσης του DNA 

(RNA-directed DNA Methylation, RdDM).  

Εκτός των ενδογενών πρωτεϊνών που έχουν χαρακτηρισθεί και συμμετέχουν στην 

εδραίωση του μηχανισμού, έχουν χαρακτηρισθεί και αρκετές πρωτεΐνες που τον στοχεύουν 

για καταστολή. Έχουν βρεθεί τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς καταστολείς της σίγησης, με 

τους δεύτερους να κωδικοποιούνται κυρίως από φυτικούς ιούς που στοχεύονται από το 

μηχανισμό. Η ανακάλυψη των ιικών καταστολέων αποδεικνύει το σημαντικό ρόλο που 

Εισαγωγή 
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κατέχει η σίγηση τόσο στα φυτά, όπου και είναι αναπόσπαστο τμήμα της άμυνας των 

φυτικών οργανισμών, αλλά και σε όλους τους ευκαρυώτες. 

Στην παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσει κυρίως το μονοπάτι των εξωγενών siRNAs, 

ή αλλιώς η σίγηση ως μηχανισμός άμυνας του φυτού σε νεοεισαχθέντα γενετικά στοιχεία 

(διαγονίδια και παθογόνα). Ωστόσο δευτερεύουσας σημασίας για την εργασία μας θα έχουν 

και τα μονοπάτια των miRNA και της RdDM. Συνεπώς, μια διαγραμματική παρουσίαση όλων 

των γνωστών μονοπατιών της σίγησης στα φυτά είναι απαραίτητη. Πρώτα όμως θα 

προηγηθεί μια παρουσίαση των ίσως πιο σημαντικών ενζύμων της σίγησης, των Dicer-like 

(DCL) πρωτεϊνών, τη δράση των οποίων στην επαγόμενη από ιοειδή σίγηση, φιλοδοξεί να 

διαλευκάνει η παρούσα διατριβή. 

 

 

1.3.1. Oι DCL πρωτεΐνες και ο ρόλος τους στην RNA σίγηση στα φυτά. 

 

O ρόλος των RNaseIII-τύπου ενδονουκλεασών Dicer στο μηχανισμό της σίγησης σε 

όλους τους ευκαρυώτες είναι καταλυτικός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως όλοι οι 

ευκαρυώτες φέρουν από ένα έως και έξι παραορθόλογα γονίδια. Συγκεκριμένα, η μύγα των 

φρούτων Drosophila melanogaster και ο μύκητας Neurospora crassa έχουν δυο Dicer 

πρωτεΐνες, o άνθρωπος, το ποντίκι, ο νηματώδης Caenorhabditis elegans και η άλγη 

Chlamydomonas reinhardtii έχουν από μία Dicer, αλλά τα φυτά από τέσσερις (Arabidopsis 

thaliana) έως  έξι (Oryza sativa) DCLs (Liu et al., 2009).  

Oι φυτικές DCLs, όπως έχουν μελετηθεί από τον οργανισμό Arabidopsis thaliana, 

αποτελούνται από έξι περιοχές: DEAD-μοτίβο, ελικάση-C, άγνωστης λειτουργίας περιοχή 

DUF283, PAZ, RNAseIII και, dsRBD (double stranded RNA Binding Domain) περιοχές (εικόνα 

1.1). Oι PAZ και dsRBD εμπλέκονται στην δέσμευση του δίκλωνου RNA μορίου, ενώ ο 

διμερισμός των RNaseIII συντελεί στην κοπή του (Ζhang et al Filipowicz 2004). H απόσταση 

μεταξύ της PAZ και RNaseIII περιοχής είναι 65 Å, απόσταση περίπου ίση με αυτή που 

καταλαμβάνει ένα RNA μόριο 25 νουκλεοτιδίων (ντ) (όπως τα siRNAs), καθιστώντας πιθανό 

το σενάριο λειτουργίας των DCLs ως μοριακών χαράκων (Macrae et al., 2006).  

Oι φυτικές DCLs συνιστούν μια μονοφυλετική ομάδα που εμφανίστηκε πριν τον 

διαχωρισμό μονοκοτυληδόνων-δικοτυληδόνων φυτών αλλά μετά το διαχωρισμό φυτών-

άλγεων (εικόνα 1.2) (Margis et al., 2006). Η DCL1 αναγνωρίζει δίκλωνα ή σχεδόν δίκλωνα 
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Εικόνα 1.1. Σχηματική απεικόνιση λειτουργικών περιοχών τυπικού μορίου Dicer. Ο πίνακας περιέχει 

λεπτομέρειες για την ονομασία σε κάθε οργανισμό και την αντιπροσώπευση κάθε περιοχής σε αμινοξικά 

κατάλοιπα. Μαύρα κουτιά υποδεικνύουν απουσία της περιοχής. Tt: Tetrahymena thermophilla, Nc: Neurospora 

crassa, Hs: Homo sapiens, Dm: Drosophila melanogatser, At: Arabidospis thaliana, Os: Oryza sativa, Pt: Populus 

trichocarpa. Πηγή Magris et al, 2006 

 

 

 

 

RNA μόρια και τα μετατρέπει σε μικρότερου μεγέθους ανάλογες μορφές, (π.χ. πρωτογενές  

pri-miRNA � δευτερογενές pre-miRNA) ή σε δίκλωνα μικρά RNA μόρια (π.χ. 21 ντ miRNA) 

(Voinnet, 2009). Οι DCL2, DCL3 και DCL4 αναγνωρίζουν και αυτές τέλεια ή ατελή δίλωνα RNA 

μόρια τα οποία και μετατρέπουν σε siRNAs 22-, 24- και 21 ντ αντίστοιχα (Deleris et al 2006). 

Έτσι, η DCL1 εμπλέκεται στην παραγωγή των miRNAs αλλά και ενδογενών siRNAs (Voinnet, 

2009). H DCL2 έχει επικουρικό ρόλο στην παραγωγή ιικών siRNAs (Deleris et al., 2006), αλλά 

και στην παραγωγή δευτεροταγών siRNAs και στην εξάπλωση (transitivity) της σίγησης πέραν 

της αρχικής της εστίας (Mlotshwa et al., 2008). Η DCL3 εμπλέκεται στη μεθυλίωση του DNA 

και στη σίγηση μεταθετών στοιχείων (Matzke et al., 2009), ενώ τέλος η DCL4 έχει πρωταρχικό 

ρόλο στη γενική σίγηση και στην παραγωγή ιικών και άλλων παθογόνων siRNAs (Vaucheret, 

2006). 
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Εικόνα 1.2. προτεινόμενο εξελικτικό δέντρο των Dicer γονιδίων στα φυτά. Οι φυτικές DCLs φούνται σε 

ξεχωριστά χρωματισμένα τετράγωνα, ενώ οι μη φυτικές με λευκά. Ο διπλασιασμός ενός DCL γονιδίου 

υποδεικνύεται με το σύμβολο «+». Πηγή Magris et al, 2006. 

 

 

Όλες οι DCLs φαίνεται να αντιπροσωπεύονται σε όλα τα αγγειόσπερμα και ενδεχομένως σε 

όλους τους πολυκύτταρους φυτικούς οργανισμούς. Οι DCL1 και DCL4 φαίνεται να είναι πιο 

συντηρημένες από τις DCL2 και DCL3, ενδεχομένως λόγω των σημαντικών μονοπατιών στα 

οποία συμμετέχουν (αναπτυξιακές διεργασίες και αντι-ική άμυνα αντίστοιχα). Σε αρκετούς 

φυτικούς οργανισμούς παρατηρείται το φαινόμενο των εναλλακτικών προϊόντων 

ματίσματος, όπως χαρακτηριστικά για την AtDCL2 (Margis et al., 2006). Οι συγκεκριμένες 

ισομορφές διαφέρουν στην περιοχή της RNA ελικάσης και έχουν παρόμοια επίπεδα 

έκφρασης. Επιπλέον, στην λεύκα εντοπίζονται δύο παραορθόλογα γονίδια για την DCL2. 

Έρευνες δέιχνουν πως οι μονοκότυλοι οργανισμοί, όπως το ρύζι φέρουν δύο αντίγραφα της 

DCL3 (DCL3Α και DCL3Β). Λόγω της χαμηλής νουκλεοτιδικής ομολογίας της DCL3Β και της μη 

ένταξης της dsRB περιοχής της σε κάποια φυλογενετική ομάδα, από πολλούς θεωρείται ως 

διαφορετική DCL και αναφέρεται ως DCL5 (Margis et al., 2006). Όσον αφορά την οικογένεια 

των σολανοειδών, στην οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία, ανιχνεύονται όλοι οι τύποι 
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DCL σε ένα ή περισσότερα παραορθολογα γονίδια ή σε εναλλακτικά προϊόντα ματίσματος 

(Kαρακασιλιώτη, Ι. 2008 και Bρεττός, N., πίνακας 1.1). Ίσως τα διαφορετικά προϊόντα 

ματίσματος, ο αριθμός των παραορθόλογων αλλά και ομόλογων γονιδίων να οδηγούν σε 

διαφορετική προτίμηση πρόσδεσης υποστρωμάτων και να αποτελούν ένα επιπλέον 

εξελικτικό πλεονέκτημα.  

 

   N.benthamiana  N.tabacum  L.esculentum  S.tuberosum 

DCL1 

αντίγραφα 

1 1 1 2 

DCL2 

αντίγραφα 

1-3 1-3 ΔΑ ΔΑ 

DCL3 

αντίγραφα 

1 2 1 2 

DCL4 

αντίγραφα 

2 2 2 3 

Πίνανας 1.1. Αριθμός παραορθόλογων DCL γονιδίων  για είδη της οικογένειας των 

σολανοδών όπως προέκυψε μετά από αναλύσεις κατά Southern. Μελετήθηκαν οι 

οργανισμοί N.benthamiana, N.tabacum, L.esculentum και S.tuberosum.  ΔΑ: δεν 

αποσαφηνίστηκε. 

 

 

Oι DCLs εκφράζονται συστατικά αλλά όχι ομοιόμορφα. Όλες οι DCLs της Αrabidopsis 

thaliana παρουσιάζουν υψηλότερη έκφραση στα άνθη παρά στα φύλλα, στο βλαστό ή στη 

γύρη. Η DCL1 εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή έκφραση στο δεύτερο μεσογονάτιο διάστημα, 

υπαινίσσοντας ιδιάτερο ρόλο στις συγκεκριμένες αναπτυξιακές ανάγκες (Liu et al., 2009). Η 

ανομοιόμορφη έκφραση των DCLs δεν περιορίζεται όμως μόνο σε επίπεδο ιστού και 

αναπτυξιακού σταδίου αλλά και σε επίπεδο απόκκρισης σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Τα 

επίπεδα της DCL1 μειώνονται σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης ενώ αυτά των υπολοίπων 

DCLs παραμένουν σταθερά. Σε διαγονιδιακά φυτά N. benthamiana, συνθήκες υψηλού 

φωτισμού επηρεάζουν θετικά τη σίγηση αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα της NbDCL3 

(Kotakis et al., 2010). Τα επιπεδα των DCLs σε συνθηκες βιοτικής καταπόνησης δεν έχουν 

ακόμα μελετηθεί αλλά είναι πιθανό να εμφανίζουν και αυτά διακυμάνσεις. 
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Όσον αφορά τον υποκυτταρικό εντοπισμό των AtDCLs, τα πράγματα δεν είναι 

ξεκάθαρα. Η DCL1 και DCL3 οφείλουν να εντοπίζονται στον πυρήνα λόγω της εμπλοκής τους 

σε συγκεκριμένα πυρηνικά RNAi μονοπάτια. Όντως, η DCL1, αλλά και η  DCL4 περιέχουν 

σήμα εντοπισμού στον πυρήνα (Nuclear localization signal, NLS). Επιπλέον, η DCL2 και DCL3 

εντοπίζονται στον πυρήνα σύμφωνα με μια εργασία των Daros και Flores (Daros and Flores, 

2004).  

 

 

 

Εικόνα 1.3. Σχηματική αναπαράσταση μονοπατιών σίγησης στον οργανισμό-μοντέλο D. melanogaster, όπου 

κατευθυντήριο ρόλο διαδραματίζουν οι πρωτεΐνες της οικογένειας AGO. a) παρουσιάζονται οι τρόποι 

παρεμπόδισης της μεταγραφής του μεταγράφου στόχου και b)  οι τρόποι αποικοδόμησης του. Πηγή Βenjamin 

Czech and Gregory J. Hannon, 2011 (Czech and Hannon) 

 

 

1.3.2. Υπόλοιποι τελεστές της RNA σίγησης στα φυτά. 

  

Εκτός των DCL πρωτεϊνών, υπάρχει μια πληθώρα άλλων σημαντικών RNAi 

εμπλεκόμενων ενζύμων. To είδος Arabidopsis κωδικοποιεί δέκα πρωτεΐνες Αργοναύτες 

(Argonautes, AGOs). Οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούν αναπόσπαστους «παίκτες» σε όλα τα 

γνωστά RNA-κατευθυνόμενα ρυθμιστικά μονοπάτια. Ρόλος τους είναι η αποικοδόμηση των 

μεταγράφων-στόχων με οδηγό τα μικρά RNAs ή η μεταφραστική παρεμπόδιση, κυρίως στο 

μονοπάτι των miRNAs στο ζωικό βασίλειο.  
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Μία πρωτεΐνη της οικογένειας αντιπροσωπεύεται στο ζυμομύκητα, πέντε στη μύγα 

των φρούτων, οχτώ στα θηλαστικά, είκοσι-έξι στο νηματώδη σκώληκα και δέκα οχτώ στο 

ρύζι. Αρχικά ομομάστηκαν πρωτεΐνες PAZ, λόγω της PAZ περιοχής τους, ή πρωτεΐνες slicer 

(Vaucheret, 2008). Το όνομα AGOs, με το οποίο τελικά εδραιώθηκαν, πρόερχεται από το 

πρώτο μέλος της οικογένειας που βρέθηκε στο φυτό Arabidopsis και οφείλεται στο 

χαρακτηριστικο πλειοτροπικό φαινότυπο που εμφανίζουν τα φυτά ελλείψει της έκφρασής 

τους και θυμίζει τα πλοκάμια των καλαμαριών του γένους Argonauta. Εκτός της περιοχής 

PAZ, φέρουν τις περιοχές PIWI και MID στο καρβοξυτελικό τους άκρο.  

Στο φυτό-μοντέλο Arabidopsis η AGO1 από νωρίς συσχετίστηκε με το μονοπάτι των 

miRNAs, λόγω του ισχυρού φαινοτύπου που εμφάνιζαν τα φυτά και θύμιζε μη λειτουργικό 

μονοπάτι miRNA. Επιπλέον, δείχθηκε πως έχει προτίμηση σε sRNAs που φέρουν στο 5’ άκρο 

τους ουριδίνη, όπως συμβαίνει για τα περισσότερα φυτικά miRNAs. Αργότερα συνδέθηκε και 

με το μονοπάτι των siRNAs ενώ βρέθηκαν και ιικοί καταστολείς της σίγησης που στοχεύουν 

την AGO1, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το σημαντικό της ρόλο. Το πιο κοντινό 

παραορθόλογο γονίδιο της AGO1 είναι η AGO10 με παρόμοια δράση, αν όχι σε επίπεδο 

φυτού, τουλάχιστον σε ορισμένους ιστούς του (Vaucheret, 2008). 

Μεταλλαγές στα γονίδια AGO7 και AGO10, έχουν λιγότερες αναπτυξιακές  επιπτώσεις 

από την AGO1, ενώ στα  υπόλοιπα γονίδια AGO δεν παρατηρείται συγκεκριμένος 

φαινότυπος. Η AGO7 έχει συνδεθεί με το μονοπάτι των tasiRNAs, ενώ η AGO4 κατέχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο μονοπάτι της μεθυλίωσης του DNA, με την AGO6 να έχει 

δευτερεύοντα ρόλο (Eun et al.,2011). 

Επόμενη σημαντική οικογένεια πρωτεϊνών που συμμετέχει στα περισσότερα 

μονοπάτια του RNAi είναι οι RNA-εξαρτώμενες/κατευθυνόμενες-RNA πολυμεράσες (RNA 

dependent/directed RNA polymerases, RDRs). Υπάρχει μικρή συσχέτιση τους με τις ιικές RNA-

εξαρτώμενες-RNA πολυμεράσες (RdRPs) και με τις DNA-εξαρτώμενες-RNA πολυμεράσες, 

υποδεικνύοντας πως  οι RDRs εξελίχθηκαν από νωρίς ως διαφορετική ομάδα.  

Στα φυτά έχουν βρεθεί έξι RDRs, με την RDR1, RDR2 και RDR6 να είναι οι πιο καλά 

χαρακτηρισμένες (Wassenegger and Krczal, 2006). Η RDR3, RDR4 και RDR5 στον οργανισμό 

Arabidopsis thaliana κατηγοριοποιούνται στην ίδια φυλογενετική ομάδα και 

μετονομάστηκαν σε AtRDR3a, AtRDR3b και AtRDR3c.  Η RDR6 έχοντας ως μήτρα μονόκλωνο 

έκτροπο RNA, το μετατρέπει σε δίκλωνο και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της στοχεύεται 

από τις DCLs, με σκοπό την παραγωγή δίκλωνων siRNAs και την ενίσχυση του σήματος προς 
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σίγηση. Επιπλέον, εμπλέκεται στη βιογένεση των tasiRNAs. H RDR2 εντοπίζεται στον πυρήνα 

και όπως και η AGO4 συμμετέχει στη μεθυλίωση του DNA, ενώ η RDR1 εμπλέλεται σε σίγηση 

που επάγεται από αλλά και στοχεύει ιούς. 

Άλλες σημαντικές πρωτεΐνες είναι η HYPONASTIC LEAVES1 (HYL1), μία πρωτεΐνη που 

προσδένει δίκλωνο RNA και μαζί με τη SERRATE (SE) βοηθά την DCL1 να πέψει το 

υπόστρωμα της (Voinnet, 2009). Επιπλέον, η dsRNA-binding protein 4  (DRB4) που 

αλληλεπιδρά με την DCL4, η RNA-μεθυλτρανσφεράση HUA ENHANCER 1 (HEN1) που 

μεθυλιώνει μικρά RNAs στο 2’-O της ριβόζης τους, μια τροποποίηση που τα προστατεύει από 

πολυουριδυνιλίωση και αποικοδόμηση (Li et al., 2005), η HASTY, ομόλογη της εξαγωγάσης 5 

που πιθανόν ρυθμίζει την έξοδο των μικρών RNAs από τον πυρήνα κατέχουν σημαντικό ρόλο 

στη σίγηση, γεγονός που αποδεικνύεται από την δυσλειτουργία του μηχανισμού σε 

μεταλλαγές των γονιδίων τους. 

 

1.3.3. To γενικό μονοπάτι των siRNAs. 

 

Η έκφραση διαγονιδίων, για λόγους που δεν είναι ακόμα γνωστοί, δεν είναι σταθερή 

αλλά σιγείται. Τα νεοεισαχθέντα αυτά γενετικά στοιχεία και η εξωγενής σύσταση τους ίσως 

αναγνωρίζονται ως επιζήμια για το φυτό. Καθώς βρίσκονται υπό τον έλεγχο ισχυρών 

υποκινητών, τα παραγόμενα mRNA επίπεδα πιθανότατα ξεπερνούν ένα όριο (threshold 

model) πέραν του οποίου ο ενδογενής μηχανισμός άμυνας (RNAi) λαμβάνει δράση 

(Kalantidis et al., 2006). Ενδεχομένως όμως, να μην είναι θέμα ποσότητας, αλλά ποιότητας 

του παραγόμενου μεταγράφου. Tα διαγονίδια είναι cDNA μόρια χωρίς ιντρόνια, o ρόλος των 

τελευταίων στην αποφυγή συσσώρευσης έκτροπων (aberrant) μεταγράφων μέσω του 

μηχανισμού Nonsense Mediated Decay (NMD) έχει δειχθεί (Kertesz et al., 2006). Έτσι, 

μετάγραφα που όχι μόνο ξεπερνούν ένα ποσοτικό όριο, αλλά δε φέρουν συγκεκριμένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το 5’-καλύμμα ή/και 3’-ουράς αδενινών (Gazzani et al., 

2004), χαρακτηρίζονται ως έκτροπα και αντιγράφονται από την RDR6 σε δίκλωνο RNA 

(dsRNA) (Wassenegger and Krczal, 2006) με σκοπό τη σίγηση. 

Μόλις ένα δίκλωνο RNA μόριο κάνει την παρουσία του σε ένα φυτικό κύτταρο οι 

DCL2, DCL3 και DCL4 το μετατρέπουν ενδονουκλεολυτικά σε 22-, 24- και 21-ντ  siRNA (Fusaro 

et al., 2006). Tα siRNAs αυτά φέρουν 3’ προεξέχοντα άκρα 2 ντ και επιπλέον είναι σταθερά 
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μέσω μεθυλίωσης από τη HEN1. Αυτά λοιπόν τα siRNAs μπορούν να πυροδοτήσουν δυο 

χωροταξικά διακριτές αλλά λειτουργικά συνδεδεμένες RNAi αντιδράσεις (εικόνα 1.4). 

 

 

Εικόνα 1.4. Το γενικό siRNA μονοπάτι στα φυτά. Παρουσία dsRNA σηματοδοτεί τη σίγηση στον πυρήνα και στο 

κυτταρόπλασμα του φυτικού κυττάρου, υπό τη μορφή της μεθυλίωσης του DNA ή της αποδόμησης του RNA, 

αντίστοιχα.  Πηγή Dalakouras G. Athanasios Dissertation 2010 

  

Συνοπτικά, στο κυτταρόπλασμα τα 21 ντ siRNAs αλληλεπιδρούν με την AGO1 και, αφού 

αναγνωρίσουν ομόλογο mRNA, το αποδομούν  ή εμποδίζουν την μετάφρασή του 

(Baulcombe, 2004; Vaucheret, 2006). Στον πυρήνα, τα 24 ντ siRNAs αλληλεπιδρούν κυρίως με 

την AGO4 και, σε συνεργασία με άλλα ένζυμα, αναγνωρίζουν και μεθυλίωνουν ομόλογο DNA 

και τις ιστόνες του (Wassenegger, 2005; Matzke et al., 2007). Επιπλέον, παράγεται ένα 

άγνωστης έως σήμερα φύσεως σήμα σίγησης, το επονομαζόμενο διασυστηματικό σήμα 

(systemic silencing) (Voinnet, 2008; Kalantidis et al., 2008), το οποίο μεταφέρεται μέσω του 

φλοιώματος στα νεοσχηματιζόμενα φύλλα και προκαλεί σε αυτά τη σίγηση του διαγονιδίου 

(Tournier et al., 2006).  

Ίδιας φύσεως σήμα, παράγεται και κατά τη μόλυνση του φυτού από ιούς. Σε πολλές 

περιπτώσεις, παρατηρείται ανοσία στα νεοσχηματιζόμενα φύλλα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί 

μόλυνση σε γηραιότερα φύλλα.  Σκοπός του σήματος είναι η ανάρρωση του φυτού, όπως 

περιγράφηκε στην αρχή της ενότητας. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως πολλοί ιοί 
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κωδικοποιούν πρωτεΐνες που παρεμποδίζουν τη μετάδοση του σήματος επιτυγχάνοντας 

διασυστηματική μόλυνση. 

 

 

1.3.4. Το μονοπάτι των miRNAs. 

 

Ενώ τα siRNAs αποτελούν προϊόντα επεξεργασίας δίκλωνων RNA μορίων, τα miRNAs 

προέρχονται από ενδογενή μονόκλωνα RNA μόρια που σχηματίζουν σε κάποια σημεία τους 

έντονη συμπληρωματικότητα (δίκλωνες RNA δομές) και θηλιές, τις επονομαζόμενες 

φουρκέτες. Το ενδογενές γονίδιο MIR μεταγράφεται από την πολυμεράση ΙΙ (Pol II) και το 

πρωτογενές μετάγραφο (primary miRNA, pri-miRNA) κόβεται από την DCL1 στον πυρήνα με 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός δευτεροταγούς μεταγράφου (precursor miRNA, pre-miRNA) 

- στο βασίλειο των ζώων το ρόλο αυτό κατέχει μία διαφορετική πρωτεΐνη, η Drosha.  

 

 

 

Eικόνα 1.5. Τα ενδογενή μονοπάτια της σίγησης στα φυτά. Διαγραμματικά απεικονίζεται το μονοπάτι των 

miRNAs, ta-siRNAs, nat-siRNAs και των ενδογενών siRNAs που οδηγούν στη μεθυλίωση του DNA. Πηγή: Εamens 

et al., 2008. 
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Μια δεύτερη κοπή από την DCL1 στο pre-miRNA λαβάνει χώρα επίσης στον πυρήνα, και το 

ώριμο πλέον δίκλωνο miRNA, αφού τροποποιηθεί, όπως και τα siRNAs, από την ΗΕΝ1, 

μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα μέσω της εξαγωγάσης HASTY (HST). Εκεί, μία αλυσίδα του 

δίκλωνου miRNA θα αλληλεπιδράσει με την AGO1 και θα οδηγήσει σε αποικοδόμηση ή 

παρεμπόδιση της μετάφρασης ενός στόχου mRNA (εικόνα 1.5) (Voinnet, 2009). Το μονοπάτι 

των miRNAs είναι από τα πιο σημαντικά μονοπάτια σίγησης σε όλους τους ευκαρυώτες, 

καθώς ρυθμίζει σημαντικά αναπτυξιακά φαινόμενα, ενώ στο ζωικό βασίλειο έχει συνδεθεί 

και με την καρκινογένεση. Στα φυτά έχει συνδεθεί κυρίως με πληθώρα αναπτυξιακών 

διεργασιών, ενώ μεγάλα miRNAs (long miRNAs) οδηγούν σε μεθυλίωση (Wu et al, 2010). 

Τέλος το ίδιο μονοπάτι των miRNAs  είναι ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα, καθώς δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι η DCL1 φαίνεται να ρυθμίζεται από δύο διαφορετικά miRNAs, το 

miR162 και το miR414, ενώ η AGO1 από το miR168 (Xie et al., 2003; Margis et al., 2006; 

Vaucheret, 2009) 

 

 

1.3.5. Το μονοπάτι των ta-siRNAs. 

 

Σε αντίθεση με τα miRNAs που λειτουργούν in trans, τα siRNAs λειτουργούν in cis, 

δηλαδή πάνω στην αλληλουχία από την οποία προέρχονται. Ωστόσο, κάποια siRNAs 

ξεφεύγουν απ΄ αυτόν τον κανόνα. Δύο miRNAs, τα miR173 και miR390 αναγνωρίζουν τον 

στόχο τους (ΤΑS μετάγραφο) και το προιόν κοπής τους δεν αποικοδομείται (ως είθισται 

στους miRNA στόχους) από ενδοκυττάριους μηχανισμούς, αλλά αποτελεί υπόστρωμα της 

RDR6. Το προκύπτον δίκλωνο RNA μόριο πέπτεται κατόπιν από την DCL4 και τα παραγόμενα 

siRNAs αναγνωρίζουν διαφορετικούς από το TAS μετάγραφο στόχους και τους 

αποικοδομούν in trans, λειτουργία στην οποία οφείλεται η ονομασία αυτών των siRNAs 

(trans-acting siRNAs, ta-siRNAs) (εικόνα 1.5) (Allen et al., 2005). 

 

 

1.3.6. To μονοπάτι των nat-siRNAs. 

 

To γονιδίωμα του φυτού Arabidopsis κωδικοποιεί πάνω από 20.000 γονίδια. Κάποια 

από αυτά, όταν μεταγραφούν σε αντινοηματική κατεύθυνση (π.χ. υπό αβιοτική 
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καταπόνηση), παράγουν μετάγραφα που στο 3’ άκρο τους εμφανίζουν ομολογία νοήματος-

αντινοήματος (sense-antisense) (Borsani et al., 2005). Τα παραγόμενα αυτά δίκλωνα RNA 

μόρια επεξεργάζονται από την DCL2 και το παραγόμενο 24 ντ natural siRNA (nat-siRNA) 

στοχεύει προς αποικοδόμηση ένα από τα μετάγραφα του sense-antisense αρχικού 

ζευγαριού. Το προκύπτον μόριο αποτελεί κατόπιν υπόστρωμα για την RDR6 προς δημιουργία 

νέου δίκλωνου μορίου RNA. Τελικά, τα DCL1-παραγόμενα siRNAs από το τελευταίο θα 

οδηγήσουν ομόλογα μετάγραφα προς αποικοδόμηση (Borsani et al., 2005). 

 

 

 

 

 

1.3.7. Το μονοπάτι της RNA-εξαρτώμενης μεθυλίωσης του DNA. 

 

Στα φυτά, η μεθυλίωση του DNA αναφέρεται στη διεργασία κατά την οποία μια 

μεθυλτρανσφεράση χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα την S-αδενοσυλ-μεθειονίνη (SAM), 

προσθέτει μια μεθυλομάδα (-CH3) στον 5’άνθρακα  του δακτυλίου της κυτοσίνης. Ο όλος 

μηχανισμός είναι εξαιρετικά πολύπλοκος με πλήθος πολυμερασών, μεθυλτρανσφερασών, 

γλυκοσυλασών και ενζύμων σχετιζόμενων με τροποποίηση και επαναδιάταξη της 

χρωματίνης να εμπλέκονται (Wassenegger, 2005; Pikaard et al., 2008; Matzke et al., 2009). 

Ανεξαρτήτως των μηχανιστικών λεπτομερειών του φαινομένου, η μεθυλίωση του DNA είναι 

καθοδηγούμενη από ένα RNA μόριο, για αυτό και λέγεται “RNA-directed DNA Methylation” 

(RdDM) (Wassenegger et al., 1994). Ειδικότερα, φαίνεται ότι τα παραγόμενα από την DCL3 

24 ντ siRNAs είναι υπεύθυνα για την εκ νέου (de novo) μεθυλίωση μιας αλληλουχίας DNA 

(Chan et al., 2004). Αφού φορτωθούν στις AGO4 και ΑGO6 (Zheng et al., 2007) αναγνωρίζουν 

ομόλογες αλληλουχίες DNA ή το Pol II/Pol V-παραγόμενο μετάγραφό τους και σηματοδοτούν 

την εκ νέου μεθυλίωση όλων των κυτοσινών αυτής της περιοχής από την 

μεθυλτρανσφεράση DRM2, σε CG, CHG και CHH (όπου Η = Α, Τ, G) περιεχόμενο (Cao et al., 

2003). Η μεθυλίωση του DNA και οι συνεπακόλουθες δομικές και χημικές τροποποιήσεις της 

χρωματίνης μπορούν να  οδηγήσουν τελικά στην παραγωγή μεταγραφικά ανενεργής 

ετεροχρωματίνης (Wassenegger, 2005). 
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1.4. RNAi στα φυτά: το μέλλον. 

 

Η ολοένα και μεγαλύτερη διαλεύκανση σημαντικών λεπτομερειών του μηχανισμού 

της σίγησης επέτρεψε τη χρησιμοποίησή του για μια πληθώρα εφαρμογών, τόσο σε επίπεδο 

βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας. Οι εφαρμογές αυτές συνοψίζονται σε δύο κύριες 

κατηγορίες, 1) την προστασία του φυτού έναντι παθογόνων και 2) τη ρύθμιση μεταβολικών 

μονοπατιών. Χρησιμοποιώντας διαγονίδια το δίκλωνο μετάγραφο των οποίων παρουσιάζει 

ομολογία με το γονιδίωμα ενός ιού ή τεχνητά miRNAs (artificial miRNAs, amiRNAs), πολλά 

φυτά έχουν αποκτήσει ανοσία σε διάφορους ιούς, (Wang et al., 2000; Kalantidis et al., 2002; 

Niu et al., 2006), ιοειδή (Schwind et al., 2009), αγροβακτήρια (Escobar et al., 2001) και 

έντομα (Baum et al., 2007). Επιπρόσθετα, η τεχνολογία της σίγησης έχει χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορα μεταβολικά μονοπάτια π.χ. επηρεάζοντας θετικά προς την ανθρώπινη υγεία τα 

βιοχημικά χαρακτηριστικά του βαμβακέλαιου (Liu et al., 2002) και του αμύλου του σιταριού 

(Regina et al 2006). Πέραν των διατροφικών εφαρμογών, η σίγηση έχει βρει εφαρμογές σε 

διαδικασίες παραγωγής βιοαντιδραστήρων από άλγεις (Mussgnug et al., 2007), στον τομέα 

παραγωγής αντισωμάτων από φυτά (Cox et al 2006), ενώ, τέλος, έχει χρησιμοποιηθεί και για 

καλλωπιστικούς λόγους, καθώς αξιοποιήθηκε στην δημιουργία μπλε τριανταφύλλων 

(Katsumoto et al., 2007). 

 Είναι φανερό λοιπόν ότι η τεχνολογία της σίγησης έχει πολλές εφαρμογές – και 

πολλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Σημαντικές προσπάθειες γίνονται για τη σίγηση των 

σιγαστών, και πιο συγκεκριμένα για την σίγηση των miRNAs μέσω της τεχνικής μίμησης 

στόχου (target mimicry) (Franco-Zorrilla et al., 2007). Επίσης, ενώ οι υποκινητές των 

διαγονιδίων στοχεύονται εύκολα για RdDM και συνεπαγόμενη TGS (Mette et al., 2000), οι 

ενδογενείς υποκινητές, με ελάχιστες εξαιρέσεις (Eamens et al., 2008), δεν εμφανίζουν την 

ίδια ευαισθησία, για ανεξήγητους μέχρι τώρα λόγους. Αποτελεί λοιπόν μελλοντικό στόχο η 

βελτιστοποίηση της δημιουργίας διαγονιδίων που λόγω της ιδιαίτερης φύσης (π.χ 

εντεθειμένα σε ιντρόνια και άρα περιορισμένα στον πυρήνα) τους θα επάγουν πιο 

αποτελεσματική μεταγραφική σίγηση σε ενδογονίδια (Dalakouras et al., 2009). Παράλληλα, 

διάφορες λεπτομέρειες του μηχανισμού της σίγησης, όπως το φαινόμενο της 

διασυστηματικής σίγησης  (Kalantidis et al., 2008; Voinnet, 2008b, a) αλλά και τον φαινόμενο 

της δευτερογενούς εξάπλωσης της σίγησης πέραν της πρωτογενούς της εστίας (transitive 

silencing) στα διαγονίδια αλλά όχι στα ενδογονίδια αποτελούν μαζί με τα ανωτέρω μόνο 
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κάποια ενδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο τομέας της σίγησης έχει φέρει επανάσταση 

στο χώρο της μοριακής βιολογίας, και ότι αυτή η επανάσταση συνεχίζεται με αμείωτο 

ρυθμό. 

 

 

 

 

1.5. Τα ιοειδή ως μοντέλο έρευνας αρχών της σίγησης και της βιολογίας του 

RNA. 

 

 

1.5.1. Παρουσίαση ιοειδών. 

 

 

Tα ιοειδή έιναι μικρά (246-401 νουκλεοτίδια), μονόκλωνα, κυκλικά, μη-

εγκαψιδιωμένα παθογόνα RNA μόρια. Δεν κωδικοποιούν καμία πρωτεΐνη και συνεπώς 

βασίζονται στα ένζυμα του ξενιστή για τον πολλαπλασιασμό τους και τις λοιπές λειτουργίες 

του βιολογικού τους κύκλου. Προσβάλουν αποκλειστικά φυτικούς οργανισμούς και επάγουν 

ασθένειες των οποίων η ακριβής μοριακή εξακρίβωση και αιτιολογία δεν έχει ακόμη 

διευκρινιστεί.  

Δυο είναι οι κύριες οικογένειες των ιοειδών, η Avsunviroidae και η Pospiviroidae. Τα 

μέλη της πρώτης (με πλέον γνωστό το Avocado sunblotch viroid, ASBVd) υιοθετούν μια 

διακλαδιζόμενη ή σχεδόν ραβδοειδή (branched or quasi rod-like) δευτεροταγή δομή, ενώ της 

δεύτερης (με μοντέλο το Potato spindle tuber viroid, PSTVd) μια ραβδοειδή (rod-like) 

δευτεροταγή δομή (Gora et al., 1994). Η οικογένεια Avsunviroidae περιλαμβλάνει ιοειδή με 

αυτό-καταλυτικές ριβοζυμικές ιδιότητες, τύπου hammerhead, και πολλαπλασιάζεται στους 

χλωροπλάστες (Flores et al., 2005). Aντίθετα, η οικογένεια Pospiviroidae δεν παρουσιάζει 

καταλυτικές ιδιότητες και τα μέλη της πολλαπλασιάζονται στον πυρήνα του φυτικού 

κυττάρου (Tabler and Tsagris, 2004). Στην παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσει η οικογένεια 

Pospiviroidae και συγκεκριμένα το πιο αντιπροσωπευτικό από τα είδη της , το PSTVd. 
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1.5.2. Potato spindle tuber viroid. 

 

H ασθένεια ατράκτωσης (spindle tuber) του κονδύλου της πατάτας 

πρωτοπεριγράφτηκε το 1922 (Diener, 1987). Xαρακτηριστικά της ασθένειας ήταν τα 

λεπτότερα φύλλα και οι λεπτότεροι με περισσότερους οφθαλμούς κόνδυλοι, ενώ η 

εξάπλωσή της γινόταν με επαφή ή με επικονίαση (Diener, 1987). Για πάνω από 40 χρόνια η 

αιτία της ασθένειας παρέμενε ανεξιχνίαστη, μέχρι που ανακαλύφθηκε από τον Ted Diener το 

1971 ότι ένα μικρό μόριο RNA, το πρωτονομαζόμενο PSTV (πλέον PSTVd) ευθυνόταν για την 

παθογένεση (Diener, 1971). Έκτοτε πολλές μελέτες σε διάφορα εργαστήρια συνετέλεσαν 

στην αποσαφήνιση πολλών λεπτομερειών της βιοχημείας του και του βιολογικού του 

κύκλου. 

 

  
Eικόνα 1.6. Δομικές και λειτουργικές περιοχές του PSTVd. Διακρίνονται οι πέντε κύριες περιοχές: oι ακραίες TL 

και ΤR, η περιοχή παθογένειας, η κεντρική (C) και η μεταβλητή. ‘Εμφαση δίνεται στην loop E της κεντρικής 

περιοχής και στη μετα-σταθερή φουρκέτα HPII, απαραίτητες για τον πολλαπλασιασμό του ιοειδούς. Τα μοτίβα 

RY εμπλέκονται σε αλληλεπιδράσεις με την πρωτεΐνη Virp1 της τομάτας. Η πιθανή θέση έναρξης της 

μεταγραφής (U359 ή C1) καθώς και οι θέσεις κοπής και σύνδεσης (G96-G96) αναγράφονται. Πηγή: Ding and 

Itaya., 2007 

 

 

To PSTVd έχει μέγεθος 359 νουκλεοτίδια και είναι μονόκλωνο και κυκλικό, 

παρουσιάζοντας χαρακτηριστικές δομικές περιοχές που είναι άμεσα συνδεδεόμενες με τις 

λειτουργίες του βιολογικού του κύκλου (εικόνα 1.6). Στην κεντρική του περιοχή (Central, C) 

βρίσκεται μια συντηρημένη περιοχή (Central Conserved Region, CCR) απαραίτητη για τον 

πολλαπλασιασμό του PSTVd κατά την επεξεργασία πολυμερών PSTVd μεταγράφων (Diener, 

1986; Baumstark and Riesner, 1995). H περιοχή παθογένειας (Pathogenicity, P), όπως είναι 

εμφανές από το όνομά της, σχετίζεται με την έκφραση συμπτωμάτων παθογένειας, ενώ η 
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μεταβλητή περιοχή (Variable, V) υποδηλώνει μια περιοχή, όπου δεν υπάρχει σημαντική 

ομολογία μεταξύ των συγγενικών του PSTVd ιοειδών (Gora-Sochacka, 2004). Τέλος, οι 

τερματικές περιοχές Terminal Right (TR) και Terminal Left (TL) φαίνεται να εμπλέκονται στην 

μεταφορά του PSTVd, όπως παραδειγματικά συμβαίνει με την περίπτωση της Viroid-binding 

protein 1 πρωτεΐνης (VirP1) που αλληλεπιδρά με τις RY υποπεριοχές της TR περιοχής για τη 

μεταφορά του PSTVd στον πυρήνα (Gozmanova et al., 2003). Πέραν αυτών των γενικών 

περιοχών, υπάρχουν διάφορες άλλες δομές με άμεση λειτουργική επίδραση. Υπάρχουν 

συνολικά 27 θηλειές (loops), με πιο σημαντική την loop E της CCR που παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην επεξεργασία των ενδιάμεσων μορφών αντιγραφής (Schrader et al., 2003). 

Επιπρόσθετα, τουλάχιστον τρεις θερμοδυναμικά μετασταθερές φουρκέτες (hairpins) έχουν 

τη δυνατότητα να σχηματιστούν, εκ των οποίων η HPII φαίνεται να έχει ρόλο στην 

μολυσματικότητα (Loss et al., 1991) και τον πολλαπλασιασμό (Kolonko et al., 2006) του 

ιοειδούς. Τέλος, όχι μόνο οι προαναφερθείσες περιοχές, αλλά και μεμονωμένα νουκλεοτίδια 

μπορούν να έχουν διακριτούς ρόλους στην παθογένεια και στο εύρος των ξενιστών 

(Wassenegger et al., 1996).  

 Όπως προαναφέρθηκε για την οικογένεια Pospiviroidae, το PSTVd πολλαπλασιάζεται 

στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου (Harders et al., 1989). Η μεταγραφή του πιθανότατα 

γίνεται από την DNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση ΙΙ (Pol II) (Ding and Itaya, 2007) μέσω της 

διαδικασίας του ασύμμετρου κυλιόμενου κύκλου (asymmetric rolling circle) (Branch and 

Robertson, 1984). To νεοεισαχθέν κυκλικό PSTVd (+) μεταγράφεται σε πολυμερές γραμμικό 

PSTVd (-), διαδικασία που πιθανότατα ξεκινά είτε από την τη θέση G168 (Tabler and Tsagris, 

2004), είτε από τη θέση U359 (Kolonko et al., 2006). Το PSTVd (-) δεν επεξεργάζεται σε 

μονομερή PSTVd (-) (ασύμμετρος κυλιόμενος κύκλος), αλλά χρησιμοποιείται ως μήτρα για τη 

σύνθεση πολυμερούς γραμμικού PSTVd (+). Το τελευταίο κόβεται στις θέσεις G95-G96 σε 

μονομερή γραμμικά PSTVd (+), τα οποία και τελικά συνδέονται σε ώριμα κυκλικά PSTVd (+) 

(εικόνα 1.7) (Tabler and Tsagris, 2004). Όλες οι διαδικασίες εξαρτώνται από (αδιευκρίνιστα 

μέχρι στιγμής) ένζυμα του ξενιστή, καθώς σε αντίθεση με τα είδη της οικογένειας 

Avsunviroidae, αυτά της Pospiviroidae δεν διαθέτουν καταλυτικές ιδιότητες (Tabler and 

Sanger, 1985; Tsagris et al., 1987). Aξιοσημείωτο είναι ότι τα PSTVd (-) μετάγραφα βρίσκονται 

στο πυρηνόπλασμα, ενώ τα PSTVd (+) εκτός του πυρηνοπλάσματος συναντώνται και στον 

πυρηνίσκο, μαρτυρώντας πιθανή υποπυρηνική διαμερισματοποίηση της διαδικασίας 

πολλαπλασιασμού (Qi and Ding, 2003) (εικόνα 1.6). 
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Η πορεία της μόλυνσης του PSTVd ξεκινά αρχικά με μηχανικό τραύμα και είσοδο με 

αυτό τον τρόπο του ιοειδούς, καθώς δεν έχει κάποιο φορέα μόλυνσης (Singh et al 2003). To 

PSTVd μεταφέρεται στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου, πιθανότατα αλληλεπιδρώντας με 

την πρωτεΐνη VirP1 (Maniataki et al., 2003; Kalantidis et al., 2007). Eκεί πολλαπλασιάζεται και 

αφού εξέλθει με άγνωστο τρόπο από τον πυρήνα, μεταφέρεται στα διπλανά κύτταρα μέσω 

πλασμοδεσμάτων. Όταν τελικά φτάσει στα κύτταρα αγωγού ιστού, μεταφέρεται 

διασυστηματικά στους νεοπαραγόμενους ιστούς μέσω της κλασσικής μεταφοράς πηγής-

αποδέκτη (source -to- sink) (Tsagris et al., 2008). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.7. Διαδικασία πολλαπλασιασμού του PSTVd στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου μέσω διαδικασίας 

ασύμμετρου κυλιόμενου κύκλου. Διακρίνεται η είσοδος του ώριμου ιοειδούς στον πυρήνα, η μεταγραφή του 

σε πολυμερή (-) και έπειτα (+) και τέλος η επεξεργασία του σε μονομερή γραμμικά PSTVd (+) μόρια που 

γίνονται κυκλικά. Παρουσιάζεται επίσης η επεξεργασία του PSTVd από τις DCLs σε siRNAs. Πηγή: Tabler and 

Tsagris., 2004. 
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1.5.3. PSTVd και σίγηση. 

 

Η εμπλοκή του PSTVd σε RNA-διαμεσολαβούμενα φαινόμενα του φυτού μονοπάτια 

της σίγησης ξεκινά από το 1994, οπότε και ανακαλύφθηκε ότι μόλυνση με το ιοειδές 

συνεπάγεται τη μεθυλίωση ομόλογων διαγονιδιακών αλληλουχιών DNA στον καπνό 

(Wassenegger et al., 1994). Λίγα χρόνια αργότερα, αναλύσεις κατά Northern επιβεβαίωσαν 

την ύπαρξη μικρών RNAs (PSTVd siRNAs), κατά τον πολλαπλασιασμό του (Papaefthimiou et 

al., 2001; Itaya et al., 2001). Ακόμη, χρησιμοποιώντας χιμαιρικά (fusion) διαγονίδια GFP-

PSTVd, αποδείχτηκε ότι τα παραγόμενα κατά την μόλυνση PSTVd siRNAs είναι βιολογικά 

ενεργά και οδηγούν σε αποδόμηση PTGS του ομόλογου GFP-PSTVd μεταγράφου (Vogt et al., 

2004). Τέλος, η RDR6, αποδείχθηκε ότι επηρεάζει την εκδήλωση συμπτωμάτων στο είδος N. 

benthamiana, τη συσσώρευση του ιοειδικού τίτλου και επιπλέον αποκλείει την είσοδο του 

ιοειδούς στο μερίστωμα (Di Serio et al., 2010, Gomez and Pallas, 2008). 

 Ωστόσο, πολλά ερωτήματα ανέκυψαν: Πώς παράγονται αυτά τα siRNAs; Σε ποιες 

μορφές επιδρούν οι DCLs, στις παροδικές, ενδιάμεσες πολυμερείς δίκλωνες RNA μορφές ή 

στην ατελή δίκλωνη RNA μορφή του ώριμου ιοειδούς; Ή και στα δυο; Και γιατί εφόσον τα 

παραγόμενα siRNAs έιναι βιολογικά ενεργά in trans, δεν είναι και in cis, οδηγώντας σε PTGS 

το ίδιο το ιοειδές; Μήπως το ιοειδές έχει ιδιότητες καταστολής της σίγησης όπως πρωτεΐνες 

διαφόρων ιών; Και αν ναι, ποιος είναι ο μηχανισμός της καταστολής, εφόσον το PSTVd δεν 

κωδικοποιεί καμία πρωτεΐνη;  

Σε μια σημαντική εργασία, ο Ιtaya και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι η 

δευτεροταγής δομή του ώριμου μονομερούς PSTVd αποτελεί υπόστρωμα των DCLs με 

συνεπακόλουθη παραγωγή βιολογικά ενεργών PSTVd siRNAs που δύνανται να οδηγήσουν 

PTGS in trans αλλά όχι in cis του ώριμου ιοειδούς, λόγω της δευτεροταγής δομής του (Itaya 

et al., 2007). Πιο συγκεκριμένα, προχώρησαν σε αλληλούχιση αυτών των siRNAs και 

ανακάλυψαν πως εντοπίζοταν σε συγκεκριμένες περιοχές hotspots (+) πολικότητας, και είχαν 

μέγεθος 21-22 νουκλεοτίδια.  Η απουσία λοιπόν siRNAs (-) πολικότητας (που θα σήμαινε 

επεξεργασία από τις DCLs ενός τέλειου δίκλωνου RNA μορίου π.χ. των πολυμερών του 

πολλαπλασιασμού) και η παρουσία hotspots έκανε τους συγγραφείς να ισχυριστούν πως οι 

δευτεροταγείς δομές του PSTVd είναι στόχος των DCLs. Επιπλέον, με πειράματα συν-

ηλεκτροπόρωσης σε πρωτοπλάστες N. benthamiana 1) PSTVd siRNAs, 2) PSTVd dsRNA και 3) 

PSTVd, έδειξαν πως το PSTVd (κυκλική και γραμμική μορφή)  σε αυτή την περίπτωση 
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παρέμενε ανεπηρέαστο από την σίγηση. Για να ερευνήσουν μήπως αυτή η διαφυγή της 

σίγησης οφείλοταν σε καταστολή της από το ιοειδές, προχώρησαν σε αγροεμποτισμό μιας 

σταθερά εκφράζουσας GFP σειράς N. benthamiana (16C) 1) PSTVd + GFP dsRNA σε ένα 

φύλλο και 2) p19 + GFP dsRNA σε ένα άλλο φύλλο. Η πρωτεΐνη p19, ένας χαρακτηρισμένος 

καταστολέας της σίγησης, όπως αναμενόταν, κατέστειλε τη σίγηση, ενώ το PSTVd όχι, 

υποδηλώνοντας την απουσία κατασταλτικής ικανότητας. Αν όμως δεν επηρεάζεται από τη 

σίγηση και δεν την καταστέλλει, τότε θα πρέπει να την αποφεύγει με κάποιο τρόπο. 

Πράγματι, χρησιμοποιώντας χιμαιρικά διαγονίδια 1) GFP-PSTVdώριμη αλληλουχία και 2) GFP-

PSTVdμισή αλληλουχία, στο δεύτερο εκ των οποίων το PSTVd δεν υιοθετεί τη γνωστή δευτεροταγή 

δομή του, και προχωρώντας σε ηλεκτροπώρωση αυτών των διαγονιδίων με GFP dsRNA και 

PSTVd dsRNA, ο Itaya και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ενώ το GFP dsRNA οδηγούσε σε 

PTGS και των 2 διαγονιδίων-στόχων, το PSTVd dsRNA στόχευε για PTGS μόνο το δεύτερο 

διαγονίδιο. Φάνηκε λοιπόν πως όχι όλες οι αλληλουχίες PSTVd είναι ανθεκτικές στη σίγηση, 

αλλά μόνον αυτές που έχουν ολόκληρο μέγεθος που τους επιτρέπει να υιοθετήσουν μια 

δευτεροταγή δομή τέτοια που θα τα καθιστά ανθεκτικά στη σίγηση.  

 

 

1.5.4. Ερωτήματα στη βιολογία του PSTVd. 

 

Παρόλη ωστόσο την πρόοδο στην έρευνα των ιοειδών, σημαντικά ερωτήματα ακόμα 

παρέμεναν: Xαρτογράφηση των PSTVd siRNAs στην τομάτα από άλλη ερευνητική ομάδα 

υπέδειξε διαφορετικά hotspots και μάλιστα siRNAs (-) πολικότητας (Machida et al., 2007). H 

διακύμανση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλεται σε σφάλματα επιλογής (bias) στην 

αλληλούχιση; Ένα άλλο διφορούμενο θέμα είναι το γεγονός της ανθεκτικότητας του PSTVd 

έναντι της σίγησης (Itaya et al., 2007). Αυτό φαίνεται πως δεν είναι κανόνας, καθώς 

διαγονιδιακά φυτά τομάτας που εξέφραζαν το (μη-πολλαπλασιαζόμενο λόγω έλλειψης 

αλληλουχίας) PSTVd dsRNA παρουσίασαν ανθεκτικότητα σε μολύνσεις με το ιοειδές 

(Schwind et al., 2009). Στην τελευταία περίπτωση, ασαφές ωστόσο παρεμένει γιατί τα PSTVd 

siRNAs που προέρχοταν από την έκφραση του διαγονιδίου PSTVd dsRNA δεν δημιούργησαν 

συμπτώματα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν σε φυτά τομάτας που εξέφραζαν παρόμοια 

PSTVd dsRNA διαγονίδια (Wang et al., 2004). Επιπρόσθετα, αν όντως τα παραγόμενα από τις 

DCLs siRNAs των ιοειδών που εμφανίζουν αρκετές ομολογίες με γονιδιώματα φυτών 
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ευθύνονται για τη δημιουργία συμπτωμάτων, όπως έχει προταθεί, (Wang et al., 2004; 

Navarro et al., 2009), και αυτά τα siRNAs προέρχονται από τη δευτεροταγή δομή τους (Itaya 

et al., 2007), γιατί χρειάζεται η δράση της RDR6 για την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων 

(Gomez et al., 2008); Τέλος, ασαφές ακόμα παραμένει το γεγονός  κυτταροπλασματικού 

(αλλά όχι πυρηνικού) εντοπισμού των PSTVd siRNAs (Denti et al., 2004). Εφόσον το PSTVd 

πολλαπλασιάζεται στον πυρήνα πως τα siRNAs του εντοπίζονται αποκλειστικά στο 

κυτταρόπλασμα; Επιπλέον, τα PSTVd siRNAs οδηγούν σε μεθυλίωση ομόλογων αλληλουχιών 

στον πυρήνα. Μήπως παράγονται από τις DCLs στον πυρήνα και μεταφέρονται στο 

κυτταρόπλασμα ή μήπως οι DCLs επεξεργάζονται κυτταροπλασματικά το PSTVd όταν βρεθεί 

στο κυτταρόπλασμα για μεταφορά σε γειτονικά κύτταρα ή/και κατά την ρήξη της πυρηνικής 

μεμβρανης κατά την μιτωτική διαίρεση; Και εφόσον πρώτα παράγονται τα 21- και έπειτα τα 

24-nt PSTVd siRNAs (Machida et al., 2007) υπάρχει κάποια ιεραρχική σειρά επεξεργασίας του 

PSTVd από τις DCLs όπως στους ιούς; (Deleris et al., 2006, Blevins et al 2006, NAR). Kαι αν 

ναι, ποια είναι αυτή, και πώς επιδρά στα ενδιάμεσα στάδια πολλαπλασιασμού του PSTVd;  

 

 

1.6. Στόχος της παρούσας διατριβής. 

 

H παρούσα διδακτορική διατριβή φιλοδοξεί να απαντήσει σε κάποια από τα 

παραπάνω ερωτήματα, επιχειρώντας μια σύνδεση του μηχανισμού της σίγησης, και κυρίως 

των DCLs, με τον βιολογικό κύκλο του PSTVd στο φυτικό οργανισμό μοντέλο N. benthamiana. 

Πιο συγκεκριμένα, κάποια αρχικά ερωτήματα που θέσαμε ήταν τα εξής: 

1) Ποιες DCLs αναγνωρίζουν και κόβουν το PSTVd; 

2) Σε τι το κόβουν; Σε μικρά RNAs μόνο ή και σε ενδιάμεσα μόρια; 

2) Yπάρχει ιεραρχία στη δράση των DCLs;  

3) Παρατηρούνται φαινόμενα πλεονασμού (redundancy) μεταξύ των DCLs; 

4) Ποιες μορφές του PSTVd (ώριμο ή ενδιαμέσο μόριο, κυκλικό, γραμμικό κ.ο.κ.) 

αναγνωρίζονται από τις DCLs; 

5) Τοπολογικά που γίνεται η επεξεργασία του PSTVd από τις DCLs; 

6) Πως επιδρά η δράση των DCLs και γενικότερα του μηχανισμού της σίγησης στο 

βιολογικό κύκλο του PSTVd; 
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 Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, δημιουργήθηκαν διαγονιδιακά 

φυτά N.benthamiana που εξέφραζαν δίκλωνα RNA μόρια (DCL-φουρκέτες) για καθεμία από 

τις DCLs του φυτού αυτού (Βρεττός Νίκος μη δημοσιευμένα αποτελέσματα και 

Καρακασιλιώτη Ισμήνη, 2008) (Εικόνα 3.2). Σε αυτά τα φυτά, τα παραγόμενα DCL siRNAs 

αναγνωρίζουν και οδηγούν σε αποδόμηση τα ομόλογα ενδογενή DCL mRNA, με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία DCL-knockdown (DCLi) μεταλλαγμάτων. Αυτά τα DCLi μεταλλάγματα 

χρησιμοποιήθηκαν σε μια σειρά πειραμάτων, σε επίπεδο φυτού αλλά και σε επίπεδο 

κυττάρου, προκειμένου να απαντηθούν τα ανωτέρω βιολογικά ερωτήματα.  
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2.Υλικά και μέθοδοι. 

 

2.1.Υλικά. 

Χρησιμοποιήθηκαν χημικά αντιδραστήρια από τις εταιρείες Minotech (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ), 

Sigma Aldrich (St. Louis, USA), Merck (Darmstadt, Germany), Roche (Mannheim, Germany) 

και Fluka (Switzerland). Τα ένζυμα και τα αντιδραστήρια προμηθεύτηκαν από από τις 

εταιρίες Μinotech, New England Biolabs (Ipswich, UK), Invitrogen (Carlsbad, USA), Qiagen 

(Hilden, Germany), Fermentas (ThermoFscher Scientific, USA) και Promega (Madison, USA). 

Οι εκκινητές παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο μικροχημείας του ΙΜΒΒ (ΙΤΕ) και στη 

Μetabion (Münich, Germany). Στο εργαστήριο μικροχημείας (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ) έγιναν και οι 

αλληλουχήσεις των πλασμιδιακών κατασκευών. Τα ραδιοϊσότοπα προμηθεύτηκαν από την 

εταιρεία DnPont και η διανομή τους έγινε από το Ινστιτούτο «NEN» (Αττική) και για τον 

καθαρισμό ραδιενεργών ανιχνευτών από μη ενσωματωμένα νουκλεοτίδια 

χρησιμοποιήθηκαν στήλες καθαρισμού από την Biorad (Hemel Hempstead, UK). 

Χρησιμοποιήθηκαν τα βακτηριακά στελέχη Escherichia coli DH5a και DH10b και τα 

στελέχη Agrobacterium tumefaciens C58C1 και GV3101. H αλληλουχία του διμερούς PSTVd-

NB σε φορέα pBIN19 ήταν μια προσφορά του Dr. Angel Emilio DeAlba, [εργαστήριο Dr. Flores 

Ricardo, Universidad Politechnica de Valencia, Intituto de Biologiia Molecular y Celular de 

Plantas (UPV-CSIC)] και η πλασμιδιακή κατασκευή pTV00: PDS προσφέρθηκε από τον Sir Dr. 

David Baulcombe. Για την κλωνοποίηση τμημάτων χρησιμοποιήθηκε ο φορέας pGEM®-T Easy 

(Promega). 

 

 

2.2. Μέθοδοι μοριακής κλωνοποίησης. 

 

Οι κλασικές μέθοδοι κλωνοποίησης (απομόνωση πλασμιδιακού DNA, πέψεις, αντιδράσεις 

σύνδεσης, μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων κ.τ.λ.) πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και τα πρωτόκολα που παρουσιάζονται στο Molecular Cloning (Sambrook et 

al., 1989). 
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2.3. Απομόνωση ολικού RNΑ από φυτικό ιστό. 

 

2.3.1. Μέθοδος “TRIzol”. 

 

1 g φυτικού ιστού λειοτριβείται παρουσία υγρού αζώτου. Στη σκόνη προστίθενται 10 ml 

διαλύματος εκχύλισης RNA τύπου TRIzol (38% κορεσμένη φαινόλη, 0.8 M ισοθειοκυανική 

γουανιδίνη, 0.4 M ισοθειοκυανικό αμμώνιο, 0.1 M οξικό νάτριο, 5% γλυκερόλη). Ακολουθεί 

προσθήκη 10 ml διαλύματος φαινόλης (1 kg φαινόλης, 1 g 8-υδροξυκινολίνη) και ανάδευση 

σε μηχανικό αναδευτήρα. Το μείγμα φυγοκεντρείται για 30 λεπτά στους 4°C, 4000xg και 

συλλέγεται η υδατική φάση. Ακολουθεί εκχύλιση με ίσο όγκο χλωροφορμίου και 

κατακρήμνιση με μισό όγκο 2-προπανόλη και διάλυμα υψηλής αλατότητας (1.2 Μ χλωριούχο 

νάτριο και 0,8 Μ κιτρικό νάτριο). Ακολουθεί πλύση με 70% αιθανόλη για απομάκρυνση 

αλάτων. Η επαναδιαλυτοποίηση πραγματοποιείται σε νερό. 

 

 

2.3.2. Μέθοδος “TEMS”. 

 

1 g φυτικού ιστού λειοτριβείται παρουσία υγρού αζώτου. Στη σκόνη προστίθενται 7 ml 

διαλύματος εκχύλισης TEMS (100 mM Tris-HCl, pH:7.5, 100 mM NaCl, 10 mM 

ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA pH: 8.0). Ακολουθεί προσθήκη 10 ml διαλύματος 

φαινόλης (1 kg φαινόλης, 300 ml διαλύματος TEMS, 1 g 8-υδροξυκυνολίνη, 250 ml  

χλωροφορμίου) και ανάδευση σε μηχανικό αναδευτήρα. Το μείγμα φυγοκεντρείται για 30 

λεπτά στους 4°C, 4000xg και συλλέγεται η υδατική φάση. Επαναλαμβάνεται η εκχύλιση με 

φαινόλη και ακολουθεί εκχύλιση με χλωροφόρμιο/ισοαμυλική αλκοόλη (24:1). Τα νουκλεϊκά 

οξέα κατακρημνίζονται με 2.5 όγκους αιθανόλης και ακολουθεί πλύση με 70% αιθανόλη για 

απομάκρυνση αλάτων. Η επαναδιαλυτοποίηση πραγματοποιείται σε νερό. 

 

 

2.4. Απομόνωση γονιδιακού DNA από φυτικό ιστό. 

 

Η απομόνωση γονιδιακού DNA από φυτά γίνεται σύμφωνα με μια τροποποίηση της 

μεθόδου Dellaporta (1983). Συνοπτικά, 1 g φυτικού ιστού λειοτριβούνται παρουσία υγρού 
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αζώτου. Στη σκόνη προστίθενται 15 ml  διαλύματος εκχύλισης (100 mM Tris pH: 8.0, 50mM 

EDTA pHQ8.0, 500 mM NaCl, 10 mM β-μερκαπτοαιθανόλη) και 1 ml 20% SDS και το μείγμα 

επωάζεται για 10 λεπτά στους 65οC. Κατόπιν προστίθενται 5 ml οξικού καλίου 5 Μ και 

ακολουθεί ήπια ανάδευση. Πραγματοποιείται φυγοκέντρηση  στους 4°C, 25000xg για 10 

λεπτά. Το υπερκείμενο φιλτράρεται με γάζα ή διηθητικό χαρτί miracloth και προστίθενται 10 

ml 2-προπανόλης. Μετά από επώαση για 20 λεπτά στους -20°C ακολουθεί φυγοκέντρηση 

στα 20000xg για 20 λεπτά. Αφαιρείται το υπερκείμενο και το ίζημα, αφού στεγνώσει, 

διαλυτοποιείται σε 0.7 ml διαλύματος TE (50 mM Tris pH: 8.0, 10mM EDTA pH: 8.0). 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε επιτραπέζια φυγόκεντρο στη μέγιστη ταχύτητα και εκχύλιση με 

φαινόλη. Συλλέγεται η υδατική φάση και προστίθεται ίσος όγκος χλωροφορμίου/ 

ισοαμυλικής αλκοόλης (24:1).  Έπειτα από φυγοκέντρηση στη μέγιστη ταχύτητα, στην 

υδατική φάση προστίθεται 0.5 ml 2-προπανόλη και 1/15 του όγκου οξικό νάτριο 3 Μ για 

κατακρήμνιση. Με το πέρας της φυγοκέντρησης το ίζημα του DNA πλένεται με 70% 

αιθανόλη. Έπειτα, αφού στεγνώσει το ίζημα στεγνώσει, επαναδιαλύεται σε νερό. 

 

 

2.5. Ανάλυση κατά Northern. 

 

2.5.1. Μεγαλομοριακών μορίων RNA. 

 

10 μg ολικου RNA αναλύονται σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης σύμφωνα με 

τους Sambrook et al 1989.  

Για την ανάλυση σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης η ίδια ποσότητα 

αναλύεται σε 5% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης[29:1 ακρυλαμίδη: bis, 30% ακρυλαμίδη, 7 Μ 

ουρία, 0.45 mM TBE (0.45 mM Τris, 41.5 mM βορικό οξύ, 0.5 mM EDTA)] σε κάθετη 

ηλεκτροφόρηση στα 35 mA και σε 0.45 mM TBE. Ακολουθεί μεταφορά σε νάυλον μεμβράνη 

(Whatman, Nytran® N, UK 0.45 µm) μέσω συσκευής semidry (Thermo Scientific Owl HEP-1 

Semi Dry Electroblotting System, Dubuque, USA) με τη βοήθεια διαλύματος 0.45 mM TBE. Για 

κάθε τετραγωνικό εκατοστό του πηκτώματος εφαρμόζονται 3 mA για 35 λεπτά. Η 

μονιμοποίηση του RNA στη μεμβράνη γίνεται με εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας (1200 

µJ cm-2). 
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2.5.2. Μικρομοριακών μορίων RNA.  

 

20-30 μg ολικου RNA αναλύονται σε 15% αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

(διάλυμα 19:1 ακρυλαμίδης: bis 40% ακρυλαμίδης, 7 Μ ουρία, 0.45 mM TBE). Η μεταφορά 

γίνεται όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη υποενότητα (μέγεθος πόρων μεμβράνης 0.2 

µm, διάρκεια στυπώματος 25 λεπτά). 

 

 

2.6. Ανάλυση κατά Southern. 

 

Σε κάθε περίπτωση πέπτονταν 15μg γενωμικού DNA από Nicotiana benthamiana και 

για την ανάλυση χρησιμοποιούνταν το τυπικό πρωτόκολλο σύμφωνα με τους Sambrook et al, 

1989. Πληροφορίες για τον ανιχνευτή που χρησιμοποιήθηκε αναφέρονται στο παράρτημα 4 

αυτού του κεφαλαίου. 

 

 

2.7. Αντίδραση ραδιοσήμανσης μορίων DNA – Παραγωγή ραδιενεργού 

ανιχνευτή. 

 

Τα ολιγονουκλεοτίδια και τα εκμαγεία που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στο παράρτημα 

3 αυτού του κεφαλαίου. 

 

2.7.1. Αντίδραση Klenow, Σήμανση με τη μέθοδο των τυχαίων εκκινήσεων (Random Primer 

Labelling). 

 

Η μεμβράνη τοποθετείται σε γυάλινο σωλήνα που περιέχει 10 ml διαλύματος 

υβριδοποίησης (1x διάλυμα Denhardts, 25 µg/ml tRNA,  2.5 % SDS, 5x SSC) και επωάζεται 

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

Με την αντίδραση Klenow γίνεται πολυμερισμός εκμαγείου στο οποίο ενσωματώνονται 

ραδιενεργά νουκλεοτίδια με σκοπό την παραγωγή ανιχνευτή. Έτσι, διάλυμα μήτρας DNA 

(75ng σε 15 μl υδατικό διάλυμα) αποδιατάσσεται με βρασμό και τοποθετείται άμεσα στον 

πάγο. Προστίθενται  TTP 0,5 M (1 μl), GTP 0,5 M (1 μl), διάλυμα πολυμεράσης Klenow 2,5x 
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(125mM Tris pH: 6.8, 12.5mM χλωριούχο μαγνήσιο, 25mM 2-μερκαπτοαιθανόλη) (20 μl), 

τυχαίοι εκκινητές (1 μl), πολυμεράση Klenow (3 μl), ραδιενεργό αP32ATP (2.5 μl) και 

ραδιενεργό αP32CTP (2.5 μl). Ο τελικός όγκος των 50 μl επωάζεται στους 37oC για 30-45 

λεπτά. Κατόπιν, συλλέγεται η πρώτη κορυφή του εκλούσματος μέσω στήλης αγαρόζης 

(Βiogel, A-0.5m Gel) και μετράται η ενσωμάτωση ισοτόπου στον ανιχνευτή. Ακολουθεί 

βρασμός του διαλύματος που περιέχει τον ανιχνευτή με σκοπό την αποδιάταξή του και 

άμεση τοποθέτηση του στο πάγο. Τέλος, προστίθεται στο διάλυμα υβριδοποίησης σε τελική 

συγκέντρωση 106 cpu/ml αντίδρασης. 

Η προϋβριδοποίηση λαμβάνει χώρα το λίγοτερο μία ώρα πριν την προσθήκη του 

ραδιενεργού ανιχνευτή. Αμφότερες οι διαδικασίες γίνονται στους 65οC. Με το πέρας της 

υβριδοποίησης, που διαρκεί 16 ώρες, ακολουθούν 2 πλύσεις των μεμβρανών με 2x SSC, 

0.3% SDS διάρκειας 30 λεπτών η καθεμία και μία προαιρετική πλύση 1x SSC, 0.3% SDS για 10 

λεπτά. Τέλος ακολουθεί έκθεση σε φιλμ αυτοραδιογραφίας. 

 

 

 

2.7.2. Αντίδραση κινάσης Τ4. 

   

Πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία για την προϋβριδοποίηση σε διάλυμα 5x SSC, 1x 

Na2HPO4, 7% SDS, 1x denhardt, 0,25mg/mL t-RNA (Sambrook et al., 1989)  στους 50οC για 60 

λεπτά. 

Η αντίδραση κινάσης έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση ραγιενεργού γP32ΑΤΡ στο 5΄ 

άκρο ενός ολιγονουκλεοτιδίου, το οποίο θα υβριδοποιηθεί με συμπληρωματικές 

αλληλουχίες. Έτσι, 2-10 pmol ολιγονουκλεοτιδίου αναμειγνύονται με 5 μl διάλυμα κινάσης 

(10x), 20 units T4 κινάσης, 6 µl ραδιενεργού γP32ΑΤΡ (3000Ci/ml) σε τελικό όγκο 50 μl και 

επωάζονται στους 37°C για μισή ώρα. Ακολουθεί καθαρισμός σε πακεταρισμένη στήλη 

Biorad με Sephadex G-25 εξισορροπημένη σε 1x TE [(10 mM Tris, 1mM EDTA) pH 8,0] στις 0.7xg 

για 2 λεπτά και προσθήκη στο διάλυμα προϋβριδοποίησης. Με το πέρας της υβριδοποίησης, 

που διαρκεί 16 ώρες, ακολουθούν 2 πλύσεις των μεμβρανών με 2x SSC και 0.3% SDS 

διάρκειας 30 λεπτών η καθεμία και ακολουθεί έκθεση σε φιλμ αυτοραδιογραφίας. 
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2.8. In vitro μεταγραφή. 

 

1 μg γραμμικού πλασμιδιακού DNA αναμειγνύεται με ρυθμιστικό διάλυμα [40mM Tris-HCl 

pH: 8.0, 20 mM χλωριούχο μαγνήσιο, 5 mM διθειοθρειτόλη (Dithiothreitol, DTT, 0.1 mg/ml 

αλβουμίνη ορού βοοειδούς (Bovine serum albumin, BSA)], μείγμα ριβονουκλεοτιδίων 0.5 

mM, 10 units αναστολέα RNAσης και την κατάλληλη βακτηριακή πολυμεράση σε τελικό όγκο 

αντίδρασης 20 μl. Επωάζουμε στους 37°C για μία ώρα, προσθέτουμε 10 units DNAσης για 15 

λεπτά και εκχυλίζουμε με φαινόλη/χλωροφόρμιο. 

 

 

2.9. Αντίδραση ραδιοσήμανσης μορίων RNA με in vitro μεταγραφή. 

 

Τα εκμαγεία που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στο παράρτημα 3 αυτού του 

κεφαλαίου. 

Πραγματοποιείται η διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη υποενότητα με 

τις εξής διαφορές: Χρησιμοποιείται κατά την αντίδραση μείγμα ριβονουκλεοτιδίων (ΑΤΡ, 

CTP, GTP) 0.5 mM και ραδιοσημασμένο αP32 UTP (40mCi/ml) 0.2 mCi/αντίδραση. Έπειτα 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Με το πέρας της αντίδρασης και της εκχύλισης, συλλέγεται 

η πρώτη κορυφή του εκλούσματος μέσω στήλης αγαρόζης και μετράται η ενεργότητα του 

ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής προστίθεται έπειτα από βρασμό σε σωλήνα υβριδοποίησης που 

περιέχει τη μεμβράνη. 

 

 

2.10. Απομόνωση πρωτοπλαστών από φυτικό ιστό N. benthamiana. 

 

Νεα φύλλα αποστειρώνται σε διάλυμα ενεργού χλωρίου 10% παρουσία διαβρεκτικού 

ή απορρυπαντικού Tween-20 0.1%. Ακολουθούν 3 πλύσεις σε στείρες συνθήκες και 

μεταφέρονται σε τριβλία petri με 10 ml διάλυμα υποστρώματος [MS 1x pH:5.7, 0.4 M 

σακχαρόζη, 2 mM χλωριούχο ασβέστιο, 25 mM MES (N-morpholino) αιθανο-σουλφωνικό 

οξύ) pH: 5.7]. Με τη βοήθεια αποστειρωμένης λεπίδας κόπτωνται σε λεπτές λωρίδες και 

προστίθενται ακόμη 10 ml υποστρώματος που περιέχουν 0.2 g κυτταρινάσης και 0.1 g 
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μακροενζύμου. Τα τριβλία σφραγίζονται με παραφιλμ και ακολουθεί ήπια ανάδευση στο 

σκοτάδι για 4-4.5 ώρες. Έπειτα φιλτράρωνται με αποστειρωμένη γάζα 8 ml διαλύματος 

πρωτοπλαστών και προστίθενται σε αυτά 2 ml διαλύματος γλυκόζης (MS 1x pH:5.7, 0.4 M 

γλυκόζη, 2 mM χλωριούχο ασβέστιο, 25 mM MES pH: 5.7). Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 

κεφαλή swing στις 1100 rpm για 10 λεπτά για τη δημιουργία φάσεων. Συλλέγονται οι 

πρωτοπλάστες (πράσινη ενδιάμεση φάση) και φυγοκεντρούνται σε κεφαλή swing στις 1100 

rpm για 10 λεπτά. Το ίζημα των πρωτοπλαστών πλένεται με διάλυμα γλυκόζης και τελικά 

επαναδιαλύονται σε 1 ml διαλύματος W5 (154 mM χλωριούχου νατρίου, 125 mM 

χλωριούχου ασβεστίου, 5 mM χλωριούχου καλλίου και 25 mM MES, pH:5.7) και επωάζεται 

στους 4°C για 30 λεπτά. Οι πρωτοπλαστες φυγονεκτρούνται (60xg) για 5 λεπτά και 

επαναδιαλύονται σε διάλυμα MMg (0.4 M μαννιτόλη και 15 mM χλωριούχο μαγνήσιο). 

Προστίθενται 7 µg μεταγράφου RNA PSTVd (από in vitro μεταγραφή) και στη συνέχεια 1.1 ml 

διαλύματος PEG 40% v/v (4 g πολυαιθυλεν-γλυκόλης 4000, 2.5 ml μανιττόλης 0.8 Μ, 1 ml 

νιτρικού ασβεστίου ή χλωριούχου ασβεστίου) και το μείγμα επωάζεται σε πάγο για 12 λεπτά. 

Μετά την πρόσθεση 4.4 ml διαλύματος W5 ακολουθεί φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στα 60xg. 

Ακολουθεί πλύση του ιζήματος με διάλυμα W5 και φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Το 

ίζημα των πρωτοπλαστών πλένεται και επαναδιαλύεται σε 3 ml  διαλύματος γλυκόζης. 

 

 

2.11. Μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων μέσω αγροβακτηρίου - Δημιουργία 

διαγονιδιακών σειρών Nicotiana benthamiana. 

 

 Η διαδικασία του μετασχηματισμού αποτελεί προσαρμογή κλασικού πρωτοκόλλου 

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

Μολύνεται υγρή καλλιέργεια LB που φέρει τα απαραίτητα αντιβιοτικά με σειρά 

αγροβακτηρίου που περιέχει το γονίδιο ενδιαφέροντος σε δυαδικό φορέα και λαμβάνει 

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

τα αγροβακτήρια επαναδιαλύονται σε διάλυμα MS (Murashige and Skoog υπόστρωμα) 

τελικού όγκου 20 ml. 

Νεαρά, νεοφανή φύλλα από Ν. benthamiana αποκόπτονται από το μίσχο και 

αποστειρώνονται σε διάλυμα 10% ενεργού χλωρίου και 0.1% Tween για 10 λεπτά. 

Ακολουθούν 3 πλυσίματα με αποστειρωμένο νερό σε στείρες συνθήκες. Στη συνέχεια, 
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αποκόπτονται δίσκοι από τα φύλλα διαμέτρου ~5mm και διατηρούνται σε διάλυμα MS. Για 

κάθε μετασχηματισμό χρησιμοποιούνται 50-100 φυλλικοί δίσκοι. Οι δίσκοι μεταφέρονται 

στο διάλυμα επαναιώρησης των αγροβακτηρίων και επωάζονται για 20 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου με τακτική ήπια ανάδευση. Ακολουθεί πλύσιμο των δίσκων σε 

διάλυμα MS. Οι δίσκοι μεταφέρονται σε στερεό υπόστρωμα MS που δεν περιέχει αντιβιοτικά 

– η πάνω πλευρά του φυλλικού δίσκου έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα - και 

διατηρούνται σε θάλαμο ανάπτυξης στους 24 οC. Μετά από 48 ώρες οι δίσκοι ξεπλένονται 

από τα αγροβακτήρια σε υδατικό διάλυμα αντιβιοτικού σεφοταξίμης (τελική συγκέντρωση 

25 μg/ml), που αναστέλλει την ανάπτυξη των εναπομεινάντων αγροβακτηρίων. Έπειτα, 

μεταφέρονται σε στερεό υπόστρωμα MS που περιέχει ορμόνες, 1.6 βενζυλ-αμινοπουρίνη 

(BAP) 0.8 mg/ml και ναφτ-οξικό οξύ (ΝΑΑ)  0,1 mg/ml και τα κατάλληλα αντιβιοτικά. Οι 

ορμόνες στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις έχουν ελεγχθεί και ευνοούν την καλλογένεση και 

την επιμήκυνση του βλαστού, ενώ τα αντιβιοτικά περιλαμβάνουν τη σεφοταξίμη και το 

αντιβιοτικό επιλογής των μετασχηματισμένων αναγεννημένων κυττάρων– σε αυτή την 

περίπτωση καναμυκίνη (τελική συγκέντρωση 200 μg/ml).  

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

το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος – 2-3 εβδομάδες – παρατηρούνται 

αδιαφοροποίητοι κάλλοι  που στη συνέχεια αποκόπτονται και δίνουν γένεση σε νεαρά 

φυτάρια. Τα φυτάρια μεταφέρονται σε δοχεία ιστοκαλλιέργειας μεγαλύτερης χωρητικότητας 

και τέλος αποκόπτεται ο κάλλος και τοποθετείται σε δοχείο με υπόστρωμα με αντιβιοτικά, 

χωρίς ορμόνες όπου ευνοείται η ριζογένεση. Τέλος, τα φυτά μεταφυτεύονται σε τύρφη και 

μεταφέρονται στο θερμοκήπιο υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας. 

 

 

2.12. Αγροεμποτισμός και μολύνσεις. 

 

 Αγροβακτήρια επωάζονται (>24 hrs, 28 o C) σε υγρό θρεπτικό υλικό LB (5 ml) με τα 

αντίστοιχα αντιβιοτικά. Μετά το πέρας της επώασης τα βακτήρια φυγοκεντρούνται (2.700 

rpm / 10 min / 4 o C). To υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα επαναδιαλύεται σε ΜΜΑ 

(ΜS 1x, MES 10 mM pH: 5.7, ακετοσυριγκόνη (AcS) 200 μΜ, 5 ml) και επωάζεται (1 hr,  28 o C, 

ανακίνηση). Τα βακτήρια ακολούθως φυγοκεντρούνται (2.700 rpm / 10 min / 4 o C) και το 

ίζημα πλένεται με χλωριούχο μαγνήσιο 10 mM (5 ml) και φυγοκεντρείται (2.700 rpm / 10 min 
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/ 4 o C). Η πλύση επαναλαμβάνεται. Το ίζημα τέλος επαναδιαλύεται στο ίδιο διάλυμα (10 ml), 

ρυθμίζεται η απορρόφησή του σε 0,2 (600 nm) και ενύεται σε φυτά με σύριγγα 1 ml (Helm et 

al, 2011).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε επιπλέον 

για μολύνσεις φυτών με πλασμιδιακές κατασκευές pTV00 και τον φορέα pBIN19-PSTVd-dNB. 

Πιο συγκεκριμένα για την επαγωγή VIGS σε N. benthamiana χρησιμοποιήθηκαν φυτά 

αναπτυξιακού σταδίου πέντε έως δεκα φύλλων, συν-εμποτίστηκαν με δύο καλλιέργειες 

Agrobacterium tumafaciens, σε αναλογία 1/1, οι οποίες περιείχαν: η πρώτη το πλασμίδιο 

pBINTRA6 (RNA1) (στέλεχος C58C1) και η δεύτερη ένα ΤRV φορέα [pTRV:00 (RNA2)] (Ratcliff 

et al., 2001) κατάλληλα κατασκευασμένο με τμήμα της γονιδιακής αλληλουχίας που θέλουμε 

να καταστείλουμε (pTRV:LeDCL1-4). Αντίστοιχα φυτά ελέγχου μολύνθηκαν με κατασκευή 

TRV:PDS, στα οποία εμφανίστηκε τυπικός χλωρωτικός φαινότυπος της αποσατουράσης του 

φυτοενίου (PDS) μετά το πέρας 3 εβδομάδων περίπου. Οι πλασμιδιακές κατασκευές και οι 

εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα VIGS παρατίθενται στο παράρτημα 2 

αυτού του κεφαλαίου. 

 

2.13. Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. 

 

Τα ολιγονουκλεοτίδια και τα οι πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

παρατίθενται στο παράρτημα 1 αυτού του κεφαλαίου. 

Ολικό RNA, ελεύθερο από μείξη με DΝΑ (DNAseI treatment) μεταγράφεται 

αντίστροφα προς παραγωγή cDNA. H  αντίδραση αντίστροφης μεταγραφάσης έγινε 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του πειραματικού πακέτου SUPER RT (HT Biotechnology Ltd, 

Cambridge, UK). Συγκεκριμένα 2 μg RNA (κατεργασμένα με DNAση) και 50 pmol εκκινητή 

ολιγο-dT (Invitrogen) ή 10 pmol ειδικoύ (reverse) εκκινητή στην περίπτωση των ΝbDCLs, 

αναμειγνύονταν προς υβριδοποίηση για 10 min στους 65οC. Η αντίδραση μεταγραφάσης 

περιείχε ειδικό ρυθμιστικό διάλυμα (SUPER RT), 1mM dNTPs, 0,01Μ DTT, 2U ενζύμου 

αντίστροφης μεταγραφάσης (SUPER RT) και 10U ενζύμου αναστολέα της RNAse (RNAse 

Inhibitor, SUPER RT). Ο τελικός όγκος της αντίδρασης ρυθμίστηκε στα 20μL. Το πρόγραμμα 

για την αντίδραση αντίστροφης μεταγραφάσης ήταν 60min στους 42οC και ακολούθως 5min 

στους 85οC. Μετά το πέρας αυτής έγινε προσθήκη RNAse H (Invitrogen) στην αντίδραση για 

20 min στους 37οC. 
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Έγινε χρήση της μεθόδου PCR προκειμένου να πολλαπλασιαστούν ειδικά τμήματα 

γονιδίων από φυτικά cDNA. Η αντίδραση περιείχε 1,5-2 mM MgCl2, 200μM dNTPs, 

ρυθμιστικό διάλυμα (Minotech), 10 pmol από κάθε εκκινητή και 1U ενζύμου DNA Taq 

polymerase (Minotech). Στο παραπάνω μίγμα προστέθηκαν 5μL από την αντίδραση 

αντίστροφης μεταγραφάσης, η οποία προηγουμένως είχε αραιωθεί σε αναλογία 1:10. 

Πυκνό διάλυμα χρωστικής SyBr Green αραιώθηκε 1:40 σε τελικό όγκο 200μL με 

DMSO και διαδοχικά 1:33 σε τελικό όγκο νερού 1mL (Α495nm.=0,4). Ακολούθως έγινε 

προσθήκη 1μL στην αντίδραση της ποσοτικής PCR. Για τη δημιούργια πρότυπης καμπύλης με 

σκοπό την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης για το γονίδιο στόχο στο εκάστοτε cDNA 

χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες πλασμιδιακές κατασκευές σε μία σειρά αραιώσεων 

(1000pg-0,001pg με παράγοντα αραίωσης 10) στις οποίες περιεχόταν tRNA (50 μg/mL) ως 

κομιστής (carrier). Oι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν σ’ένα κυκλοποιητή πραγματικού 

χρόνου (Opticon cycler, MJ Research, Waltham MA, USA) με τη μέθοδο της Sybr-Green, με το 

ακόλουθο πρόγραμμα: 1 κύκλος στους 94°C για 5΄, 36 κύκλοι στους 94°C για 30s, 58-60°C για 

30s και 72°C για 30s. Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν ως προς τα γονίδια αναφοράς 

ουβικιτίνης-3 UBIQUITIN (UBI-3) και παράγοντα επιμήκυνσης-1 ELONGATION FACTOR-1 

ALPHA (EF-1) (Rotenberg et al., 2006). Τα δεδομένα αναλύθηκαν σύμφωνα με τους Pfaffl et 

al., (2002).  

 

 

2.14. Ημιποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. 

 

Η διαδιακασία είναι η ίδια με την προηγούμενη υποενότητα, έως το στάδιο της αραίωσης 

του cDNA. Ακολουθεί PCR 18 κύκλων σε παρόμοιες συνθήκες (διαφορά στη θερμοκρασία 

υβριδοποίησης εκκινητών, όπου για NbDCL1: 53°C, για NbDCL3: 58°C). Έπειτα η αντίδραση 

αναλύεται σε πήκτωμα αγαρόζης 2% και αποκόπτωνται από το χαμηλό μέρος τους 

πηκτώματος οι μη ενσωματωμένοι εκκινητές. Η πηκτή αποτυπώνεται σε μεβράνη νάυλον και 

έπειτα υβριδοποιείται με DNA ραδιενεργό ανιχνευτή πανομοιότυπο με το cDNA που 

πολλαπλασιάστηκε κατά την αντίδραση που περιγράφηκε. Το σήμα μετράται σε ειδικό 

μηχάνημα καταγραφής (phosphorimager) με λογισμικό STORM 840 

Phosphorimager/ImageQuant 5.2 και κανονικοποιείται σύμφωνα με τα επίπεδα έκφρασης 

της NbACTIN97. 
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2.15. Παρατήρηση της GFP υπό υπεριώδη  φωτισμό. 
 
Για την μακροσκοπική παρατήρηση  της GFP χρησιμοποιήθηκε μία χειροκίνητη UV λάμπα 1000W 

(B100AP; Ultraviolet Products, Upland, CA, USA, http://www.uvp.com). 
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2.16. Παράρτημα 1. 
 

 Εκκινητές και πλασμιδιακές κατασκευές για ποσοτική και ημιποσοτική PCR 
  

Εκκινητής Αλληλουχία Σκοπός 

Dc_1F 5’ GATAGGGATTGGAGGGAAGG 

Dc_1R 5’ ATACTTGCGTGCTTGCTCCT 
Απονόνωση τμήματος (204 bp) NbDCL1 για 

ημιποσοτική PCR / σχεδιασμός από Ν. tabacum  

   

N.DC1_F 5' AAAAGAATGAGATGGTATTTCGG 

N.DC1_R 5' TTCTTTCTGGCATGCTCAA 
Απονόνωση τμήματος (191 bp) NbDCL1 για 

ημιποσοτική PCR / σχεδιασμός από Ν. tabacum 

   

Le_dc2.5'F 5' GAAGAACCACTTCTTAGGGGAAA 

Le_dc2.5'R 5' GGCCATAACAAGGACTCAA 
Απονόνωση τμήματος (219 bp) LeDCL2 & ΝbDCL2

για ηποσοτική PCR / σχεδιασμός από τομάτα 

   

 
NbACTIN97_F 5’-TTAACTCTTAAATACCC ATTGAGCAT 

NbACTIN97_R 5’-GACAGCCTGAATAGCAACATACATAG 

Απονόνωση τμήματος (225 bp) ΝbACTIN97 για 
ημιποσοτική PCR / σχεδιασμός από τομάτα 

 

  

pG=pGEM®- T Easy φορέας  

 

 

Πλασμιδιακή κατασκευή pGLeDCL2(219). Το 
τμήμα της LeDCL2 απομονώθηκε από τομάτα 
(SGN-U579249) και χρησιμοποίηθηκε ως μήτρα 
για την απομόνωση αντίστοιχου τμήματος από το 
φυτό N. benthamiana. Για την απομόνωση του 
χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές Le_dc2.5'F και 
Le_dc2.5'R. 

Πλασμιδιακή κατασκευή pGΝbDCL2(219). Το 
τμήμα της ΝbDCL2 απομονώθηκε από φυτό N. 

benthamiana. Με ένζυμο PstI γινόταν γραμμικό και 
χρησιμοποίηθηκε για αναλύσεις ποσοτικής PCR. 
Για την απομόνωση του χρησιμοποιήθηκαν οι 
εκκινητές Le_dc2.5'F και Le_dc2.5'R. 
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pGNbDCL1(204)
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Πλασμιδιακή κατασκευή pGΝbDCL1(204). Το 
τμήμα της ΝbDCL1(191) απομονώθηκε από φυτό 
N. benthamiana. Με ένζυμο PstI γινόταν γραμμικό 
και χρησιμοποίηθηκε για αναλύσεις ημιποσοτικής 
PCR. Για την απομόνωση του χρησιμοποιήθηκαν 
οι εκκινητές DC1_F και DC1_R. 

 

 

Πλασμιδιακή κατασκευή pGΝbDCL1(191). Το τμήμα 
της ΝbDCL1(191) απομονώθηκε από φυτό N. 

benthamiana. Με ένζυμο PstI γινόταν γραμμικό και 
χρησιμοποίηθηκε για αναλύσεις ημιποσοτικής PCR. 
Για την απομόνωση του χρησιμοποιήθηκαν οι 
εκκινητές N.DC1_F και N.DC1_R. 
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Πλασμιδιακή κατασκευή pGΝbActin(227). Το 
τμήμα της ΝbACTIN97 απομονώθηκε από φυτό N. 

benthamiana. Με ένζυμο PstI γινόταν γραμμικό 
και χρησιμοποίηθηκε για αναλύσεις ημιποσοτικής 
PCR. Για την απομόνωση του χρησιμοποιήθηκαν 
οι εκκινητές NbACTIN97_F και NbACTIN97_R. 
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Οι PCR εκκινητές σχεδιάστηκαν με το λογισμικό OLIGO 6 (Molecular Biology Insights 

Inc, http://www.oligo.net). Τα δεδομένα αλληλουχιών για τα τμήματα NbDCL1204, NbDCL1191 

και NbDCL2219  σχεδιάστηκαν βάσει των Kuang et al, 2008 στην περίπτωση των NbDCL1 

τμημάτων και βάσει του unigene SGN-U579249 της τομάτας (Solanum database, SOL 

http://solgenomics.net/tools/blast/index.pl) στην περίπτωση του NbDCL2219 . 

Οι εκκινητές και οι πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιηθηκαν για την 

ημιποσοτική και ποσοτική PCR των NbDCL3 και NbDCL4, αντίστοιχα, όπως και οι εκκινητές 

για την κανονικοποίηση της ποσοτικής PCR, περιγράφονται στη διδακτορική διατριβή 

Χρήστου Κ. Κωτάκη, 2011 και στη δημοσίευση Kotakis et al, 2011 (Kotakis et al., 2010) και 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 
Εκκινητής Αλληλουχία Σκοπός 

NbDCL3-for ACTTGTTGAATGCGGTGAAG 

NbDCL3-rev CCCCTGTCGTTCTAGCTCAT 
Απονόνωση τμήματος (181 bp) NbDCL3 για 

ημιποσοτική PCR / σχεδιασμός από Ν. tabacum 

   

NtDCL4-for GCACTTACTACAGAGAAATGCAATG 

NtDCL4-rev ACAATGTTTGAGCGCCTTCT 
Απονόνωση τμήματος (188 bp) NbDCL4 για ποσοτική 

PCR / σχεδιασμός από Ν. tabacum 

 
LeEF1-for GATTGGTGGTATTGGAACTGTC 

LeEF1-rev AGCTTCGTGGTGCATCTC 

Απονόνωση τμήματος (130 bp) LeEF1 & NbEf1 για 
ποσοτική PCR / σχεδιασμός από τομάτα 

   

LeUBI3-for GCCGACTACAACATCCAGAAGG 

LeUBI3-rev TGCAACACAGCGAGCTTAACCT 
Απονόνωση τμήματος (143 bp) LeUBI3 & NbUBI3 για 

ποσοτική PCR / σχεδιασμός από τομάτα 
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2.17. Παράρτημα 2. 
 

Πλασμιδιακές κατασκευές για pTV00 φορέα κλωνοποίησης. 
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Πλασμιδιακή κατασκευή pTV00-LeDCL1. Το τμήμα της 
LeDCL1 αποκόπηκε από το φορέα pBSK-LeDCL1 με ένζυμα 
HindIII και SpeI και κλωνοποιήθηκε  με τις ίδιες θέσεις στον 
φορέα pTV00  σε νοηματική κατεύθυνση με τον υποκινητή 
P35S. 

Πλασμιδιακή κατασκευή  pTV00-LeDCL2.  Το τμήμα της 
LeDCL2 αποκόπηκε από το φορέα pBSK-LeDCL2 με ένζυμο 
BamHI και κλωνοποιήθηκε με τις ίδιες θέσεις στον φορέα 
pTV00  σε νοηματική κατεύθυνση με τον υποκινητή P35S. 
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Πλασμιδιακή κατασκευή  pTV00-LeDCL3.  Το τμήμα της 
LeDCL3 αποκόπηκε από το φορέα pBSK-LeDCL3 με ένζυμο 
BamHI και κλωνοποιήθηκε με τις ίδιες θέσεις στον φορέα 
pTV00  σε αντινοηματική κατεύθυνση με τον υποκινητή 
P35S. 

Πλασμιδιακή κατασκευή  pTV00-LeDCL4.  Το τμήμα της 
LeDCL4 αποκόπηκε από το φορέα pBSK-LeDCL4 με ένζυμο 
BamHI και κλωνοποιήθηκε με τις ίδιες θέσεις στον φορέα 
pTV00  σε νοηματική κατεύθυνση με τον υποκινητή P35S. 
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2.18. Παράρτημα 3. 

 

Ολιγονουκλεοτίδια και εκμαγεία προς παρασκευή ραδιενεργών ανιχνευτών 

 

 

 
Εκκινητής Αλληλουχία Σκοπός 

pk7P35S_F 5’ CGGCGAGTTCTGTTAGATCC 

pk7P35S_R 5’ AAGTTCGACGGAGAAGGTGA Ανάλυση κατά Southern διαγονιδιακών σειρών DCLi 

   

TRV_RNA2 F 5' CTTCTCCTACGCAAGCGTCT 

TRV_RNA2_R 5' AGCACTGTTAGCCCGTGAGT Ανίχνευση μόλυνσης TRV 

   

miR159 LNA 5’ TTTGGATTGAAGGGAGCTCTA 
Ανίχνευση miR159 

   

TRV_RNA2 F 5' CTTCTCCTACGCAAGCGTCT 

TRV_RNA2_R 5' AGCACTGTTAGCCCGTGAGT Ανίχνευση μόλυνσης TRV 

   

PSTVd F 5´ATCCCCGGGGAAACCTGGAGCGA 

PSTVd R 5' CCCTGAAGCGCTCCTCCGAG Ανίχνευση μόλυνσης PSTVd 

 

 

 

Για την παραγωγή εκμαγείου για την πρωτεΐνη GFP έγινε πέψη πλασμιδίου pT20-

GFPm4 με τα περιοριστικά ένζυμα BamHI και SacI και καθαρισμός με κολώνα (Macherey 

Nagel). Για την ανίχνευση των DCL φουρκετών και των ενδογενών NbDCL πραγματοποιήθηκε 

πέψη των πλασμιδιακών κατασκευών pBL-NbDCL1239, pG-NbDCL2675, pBL-NbDCL3297 και pG-

NbDCL4356 (Βρεττός Νίκος μη δημοσιευμένα αποτελέσματα) με τα ένζυμα περιορισμού 

HindIII και  EcoRI. Τα ίδια εκμαγεία χρησιμοποιήθηκαν και για τις αναλύσεις κατά Southern 

ενδογενών NbDCL2 και NbDCL4. Για την ανάλυση κατά Southern με σκοπό την εξακρίβωση 

ενθέσεων χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα πλασμίδιο pk7GWIWG2 με τα ολιγονουκλεοτίδια του 

πίνακα. Προς παραγωγή DNA ανιχνευτή για PSTVd (ώριμα μόρια και siRNAs) 

χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές του πίνακα και ως μήτρα το πλασμίδιο pHa106. Το ίδιο 

πλασμίδιο χρησιμοποιήθηκε και για παραγωγή in vitro μεταγράφων και ραδιενεργού 
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ριβοανιχνευτή. Για την παραγωγή U6 DNA ανιχνευτή έγινε πέψη του πλασμιδίου pBKS-

mouse U6 με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI και XbaI. 
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2.19. Παράρτημα 4. 

 

Λοιποί εκκινητές και πλασμιδιακές κατασκευές 

  

Εκκινητής Αλληλουχία Σκοπός 

Sl.U1.F GCAAAATAAGCGTATGCCACA 

Sl.U1.R GAATTATGACGTAGGCTCGACT 

Απονόνωση τμήματος U1 από 

τομάτα 

 

 

pG=pGEM®- T Easy φορέας 
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Πλασμιδιακή κατασκευή  pGtomT1.  Το cDNA τμήμα U1 
απομονώθηκε από τομάτα με εκκινητές τους Sl.U1.F και 
Sl.U1.R και χρησιμοποιήθηκε για ποσοστικοποίηση 

δειγμάτων σε αναλύσεις κατά Northern. 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα 
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3. Αποτελέσματα. 

 

3.1. Kαταστολή των DCLs μέσω RNAi.  

 

3.1.1. Μελέτη DCLs στην οικογένεια Solanaceae.  

 

Στο είδος Arabidopsis thaliana, η δομή και ο ρόλος των DCLs έχουν διασαφηνιστεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό (Deleris et al., 2006; Margis et al., 2006). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

για είδη της οικογένειας Solanaceae (N.  benthamiana, N. tabacum, S.  tuberosum, L. 

esculentum) που δεν έχουν αλληλουχηθεί ακόμα. Τα τελευταία, και ιδιαίτερα η Ν. 

benthamiana,  αποτελούν εξαιρετικά συστήματα διελεύκανσης βασικών μηχανισμών του 

RNAi, καθώς είναι ξενιστές σε διάφορα σημαντικά παθογόνα που επάγουν μηχανισμούς 

σίγησης αλλά δεν πλήττουν άλλα φυτά μοντέλα όπως το είδος Arabidopsis. Συνεπώς, κρίθηκε 

απαραίτητη η ταυτοποίηση και η διελεύκανση του ρόλου των DCLs στα είδη αυτά.    

Σε προηγούμενη εργασία (Νίκος Βρεττός, μη δημοσιευμένα αποτελέσματα) 

πραγματοποιήθηκε μελέτη για την ύπαρξη, αλλά και συντήρηση των φυτικών DCLs σε είδη 

της οικογένειας Solanaceae, καθώς και της Α.thaliana της οικογένειας Brasicaceae, της 

κλάσης των δικοτυλήδονων. Στη μελέτη, η οποία περιελάμβανε ταυτοποίηση αριθμού 

παραορθόλογων γονιδίων, αλλά και ομόλογων τμημάτων της κάθε DCL, συμπεριλήφθηκε 

επιπλέον το ρύζι (Oryza sativa) που ανήκει στην κλάση των μονοκοτυλήδονων. Κατά τη 

διερεύνηση διαπιστώθηκε πως όλες οι DCLs (DCL1, DCL2, DCL3, DCL4) αντιπροσωπεύονται 

σε όλα τα προαναφερθέντα είδη. Εν συνεχεία, ταυτοποιήθηκαν και απομονώθηκαν τμήματα 

για κάθε μια από τις 4 DCLs του είδους N. benthamiana αλλά και για την τομάτα (L. 

esculentum). Έπειτα, τα τμήματα από το φυτό N. benthamiana  κλωνοποιήθηκαν σε 

πλασμιδιακούς φορείς  και η αντίδραση αλληλούχισης έδειξε μεγάλο βαθμό συντήρησης με 

το είδος Arabidopsis (πίνακας 3.1) (Kotakis et al., 2010). Ακολούθησαν αναλύσεις κατά 

Southern με σκοπό την ταυτοποίηση του αριθμού των παραορθόλογων γονιδίων για κάθε 

DCL (Καρακασιλιώτη, Ι., 2008). Οι συγκεκριμένες αναλύσεις έγιναν στα τέσσερα είδη 

Solanaceae που προαναφέθηκαν και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 1.1.  
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Πίνακας 3.1. Σύγκριση αλληλουχίας τμημάτων ΝbDCL με AtDCL σε αμινοξικό επίπεδο (Kotakis et al, 2010). 

 
 

Τα πειράματα αυτά έδωσαν σημαντικές πληροφορίες ως προς την ύπαρξη, αλλά και 

τη συντήρηση των DCLs, αλλά δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν τον ακριβή αριθμό των 

παραορθόλογων γονιδίων για κάθε DCL. Εφόσον δεν ήταν γνωστός ο περιοριστικός χάρτης 

για κάθε DCL, δεν ήταν επακολούθως γνωστό αν π.χ. δύο σήματα στην κατά Southern 

ανάλυση αντιστοιχούσαν σε δύο ανεξάρτητα γονίδια ή σε δύο τμήματα του ίδιου γονιδίου. 

Για λόγους επιβεβαίωσης των ανωτέρω αποτελεσμάτων,  

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1. Ανάλυση κατά Southern για τα παραορθόλογα NbDCL2 και NbDCL4 στο είδος N. 

benthamiana. Γονιδιακό DNA κόπηκε με τα περιοριστικά ένζυμα AseI, PstI, SstI και XbaI και αναλύθηκε σε 0,8% 

πήκτωμα αγαρόζης.  Ακολούθησε υβριδοποίηση αρχικά με cDNA ανιχνευτή για κομμάτι της NbDCL2 (A) και 

έπειτα από το πλύσιμο του σήματος (stripping) για το κομμάτι της NbDCL4 (B). Αριστερά με βέλη 

υποδεικνύονται τα μέγέθη μετανάστευσης του DNA στο πήκτωμα. 
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πραγματοποιήθηκαν επιπλέον αναλύσεις κατά Southern με διαφορετικά περιοριστικά 

ένζυμα (AseI, PstI, SstI, XbaI) για τις δύο ίσως πιο σημαντικές DCLs που θα μας 

απασχολήσουν αργότερα, την DCL2 και DCL4, στο φυτό Ν. benthamiana (Εικόνα 3.1). Tα 

αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών υποδεικνύουν ότι η NbDCL2 βρίσκεται κατά πάσα 

πιθανότητα σε ένα έως δύο αντίγραφα (δεν αποσαφηνίστηκε), ενώ η NbDCL4 σε δύο 

αντίγραφα, γεγονός που συνάδει με τα αποτελέσματα του Πίνακα 1.1.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η κατασκευή φουρκέτας για κάθε DCL τμήμα σε 

δυαδικό φορέα (Καρακασιλιώτη, Ι., 2008 και Βρεττός, Ν.,  μη δημοσιευμένα αποτελέσματα) 

στο φυτό N. benthamiana. Εκτός από τις παραγόμενες φουρκέτες για κάθε DCL χωριστά, 

επιτεύχθηκε και η κατασκευή μίας που φέρει ταυτόχρονα ομόλογες αλληλουχίες για την 

DCL2 και την DCL4. Οι DCL περιοχές που αντιστοιχούν στα τμήματα απομόνωσης 

παρουσιάζονται στην εικόνα 3.2. 

Επιπλέον, θελήσαμε να καταστείλουμε τις DCLs και στην τομάτα. Για τον σκοπό αυτό, 

απομονώθηκαν τμήματα LeDCL και τα αποτελέσματα της αλληλούχισης έδειξαν μεγάλο 

βαθμό συντήρησης μεταξύ τομάτας και N. benthamiana (εικόνα 3.3). Σε αντίθεση με την Ν. 

benthamiana, η παραγωγή διαγονιδιακών φυτών τομάτας είναι τεχνικά απαιτητική. Έτσι, 

προκειμένου να καταστείλουμε τις DCLs στην τομάτα επιλέξαμε την στρατηγική της 

επαγωγής της σίγησης μέσω ιικών φορέων (Virus Induced Gene Silencing, VIGS) (Ruiz et al., 

1998) (υποενότητα 3.1.3.). Ωστόσο η προσέγγιση αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, καθώς η τομάτα είναι φυτό που δεν είναι εύκολο στους χειρισμούς (π.χ. 

παραγωγή διαγονιδιακών σειρών ή αγροεμποτισμός). Πιθανότατα, η χρησιμοποίηση κενού 

για την εισαγωγή αγροβακτηρίων ή ακόμη κι η αλλαγή στελέχους αγροβακτηρίων θα 

βοηθούσε να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια στον εμποτισμό των κατασκευών. 

 
 

Εικόνα 3.2. Σχηματική απεικόνιση φυτικής DCL και αντιστοίχιση των τμημάτων που χρησιμοποίηθηκαν για 

την κατασκευή DCL φουρκέτας. Κάθε DCL (δεξιά) διακρίνεται με διαφορετικό χρώμα, όπως και η γραμμή 

κάτωθεν της σχηματικής απεικόνισης που αντιστοιχεί στο απομονωμένο τμήμα. Για τις NbDCL1, NbDCL2 και 

NbDCL4 απομονώθηκαν κομμάτια που εντοπίζονται στην περιοχή ριβονουκλεάσης ΙΙΙ και για  την NbDCL3 στη 

δεύτερη περιοχή πρόσδεσης δίκλωνου RNA. 
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ben dcl1 / tom dcl1 
 
 
Percent  Score  Length         ben dcl1           tom dcl1 
Matches                   Start     End        Start     End 
 
 
    92     195    239        1      239           1      239 
 
 
 
ben dcl1          1 
tgtgggtgatgcagtattagatcatctcatcacaaggcacttgttctttacatacacagatctcccccctggccgattaaccgacttgagagctgcagctgtgaacaatgagaattttgcacgtgttgcg 
tom dcl1          1 
.................................g.............................t.....a........g..t......c.......g.....c........a.................t 
 
ben dcl1        131 gttaaacatggccttcatttacaccttcgtcatggatccagtgctctagaaaagcagattcgtgacttcgtgagtgaggttaaaaatgaactatcaaaaccaggtttca 
tom dcl1        131 .....g..ca.t.........................................a..............t....a................................... 

 
 
ben dcl2 / tom dcl2 
 
 
Percent  Score  Length       ben dcl2             tom dcl2 
Matches                   Start     End        Start     End 
 
 
    89     301    450      224      673           1      450 
     
 
ben dcl2        224 
ccgggatttattcgtaatgaaccatttgatcttaaagggtggctcattcctggtgataattcccaagtttacaattttgatgaagaagtgctgatgccttcagtaaaaatgtatagtaggggaaggcaga 
tom dcl2          1 
.....................................ca.......................t...a..c.a.cc..c..c.....gt.c..a.ctt....t.at..............a....aa.... 
 
ben dcl2        354 
agactaaaagtaagagggtagctgatgttgttgaggcactaataggtgccttcctcagctcaggcggggaagtagcggctttgtcatttatgaaatggcttgggatcgacattgattttgtggatgcacc 
tom dcl2        131 
..tt..g.........a..........................t.......a............t.................a.....................g.g.....c........t........ 
 
ben dcl2        484 
ttcgccgaggcacttccctatgaatgctgagaagctagttaatgtccgatacttggaatcactgctacattacaagttccatgatccttctctgcttgtagaagctctaactcacggatcttacatgcta 
tom dcl2        261 
..t...a...a....t..c..................a.c......a.............c..................a...................t.....g..g..................... 
 
ben dcl2        614 cctgagattccacgatgctatcagcgcttggaatttcttggagatgtagtgctagattat 
tom dcl2        391 ............................................................ 
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ben dcl3 / tom dcl3 
 
 
Percent  Score  Length      ben dcl3          tom dcl3  
Matches                   Start     End        Start     End 
 
 
    89     193    256       42      297          11      266 
     
ben dcl3         42 
atcactttatgaactgtgcaaaaaactgcagtggcctatgcctagtttggagtcaacagagcgtaaatccaagtcacttgttgaatgcggtgaaggctctgataaaaggaaggtttacaacacttttgca 
tom dcl3         11 
......c.t......a.....g..............a...........t..a.............c......a......a.......t.......................................... 
 
ben dcl3        172 tctcaaatctcgttgactatacccgactacggtttgatagagcttactggggatgaaagagctgataagaaaagttcacaagattcggctgcacttctcatgctgtatgagctagaacgacagggg 
tom dcl3        141 ....g......tc....a.....t.....t.................c..........................c....tt.....a..a.......a....t.a..................... 
 
 
 
ben dcl4 / tom dcl4 
 
 
Percent  Score  Length         ben dcl4           tom dcl4 
Matches                   Start     End        Start     End 
 
 
    88     220    318       39      356          10      327 

     
 
ben dcl4         39 
acttctacgcagtaggccgtccgtgcccagaaatctgtaacaaacaaacagaaaacagcatacacggtcaatgtggtaatgtaacagatggtgcaaagactgaagttaggtgtagcaaatgtcatcagtg 
tom dcl4         10 
.......t.t.t....a........t..t.t..c.........g...........a.a......t....tg.......gc.g...........t......g...................a......c.. 
 
ben dcl4        169 
gttgcgtaagaaaacaatagctgatatagttgaagcccttgttggcgcttttgtagttgacagtggcttcaaagcggcaattgcatttcttaaatggattggtatctatacagatttcgaagaatcacaa 
tom dcl4        140 
.c................t..........................t...........g.................a..............................c...........a.....c..... 
 
ben dcl4        299 gtaaagagtatttgtgctgcaagcaaaatctttattccacttgctgatgaaatagatg 
tom dcl4        270 c....a.....c..ct...........g.......g...................... 

 
 

Εικόνα 3.3. Σύγκριση αλληλουχίας τμημάτων NbDCL και LeDCL. Για κάθε σύγκριση στο επάνω μέρος παρατίθεται το % ποσοστό, ο αριθμός όμοιων νουκλεοτιδίων και το 

μέρος της ομολογίας σε νουκλεοτιδική αλληλουχία. Πρόγραμμα : clone manager
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3.1.2 Παραγωγή διαγονιδιακών φυτών καταστολής των DCLs σε φυτά N. 

benthamiana μέσω DCL-φουρκετών (σειρές DCLi). 

 

Αγροβακτήρια μετασχηματισμένα με τις πλασμιδιακές κατασκευές pk7 – dcl1, pk7- 

dcl2, pk7 – dcl3 και pk7 – dcl4 (Καρακασιλιώτη, Ι., 2008) χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία διαγονιδιακών σειρών N. benthamiana, με τη διαδικασία μετασχηματισμού 

φυλλικών δίσκων (Υλικά και Μέθοδοι, υποενότητα 2.10). Οι μετασχηματισμένοι δίσκοι 

έδωσαν κάλλους, που με τη σειρά τους εξελίχθηκαν σε φυτάρια.  

 
Διαγονιδιακά φυτά 

 

Σειρές Ανίχνευση φουρκέτας  

DCL1i DCL1.3i 
DCL1.5i 
DCL1.7i 
DCL1.8i 
DCL1.9i 
DCL1.12i 
DCL1.13i 
 

 
 
 
 

+ 

DCL2i DCL2.1i 
DCL2.2i 
DCL2.7i 
DCL2.11i 
DCL2.41i 
DCL2.42i 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

DCL3i DCL3.1i 
DCL3.2i 
DCL3.5i 
DCL3.6i 
DCL3.8i 
DCL3.10i 
DCL3.11i 
DCL3.15i 
DCL3.16i 
DCL3.17i 
 

+ 
+ 
 
 
 

+ 

DCL4i DCL4.1i 
DCL4.3i 
DCL4.5i 
DCL4.7i 
DCL4.9i 
DCL4.11i 
DCL4.13i 
DCL4.16i 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

DCL2/4i DCL2/4.1i 
DCL2/4.2i 
DCL2/4.4i 
DCL2/4.5i 
DCL2/4.10i 
DCL2/4.11i 
DCL2/4.13i 
DCL2/4.15i 
DCL2/4.16i 
 

+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
 
 

+ 

Πίνακας 3.2. Διαγονιδιακών σειρές DCLi. Στη δεύτερη στήλη του πίνακα αναγράφονται οι προκύπτοντες 

σειρές, ενώ στην τρίτη η ανίχνευση της ειδικής DCL-φουρκέτας. 
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Ο μετασχηματισμός είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 7 διαγονιδιακών σειρών για 

την DCL1, 6 σειρών για την DCL2, 8 σειρών για την DCL3, 10 για την DCL4 και 9 την 

DCL2/DCL4 (πίνακας 3.2). H επιβεβαίωση της ύπαρξης του διαγονιδίου στις σειρές αυτές 

πραγματοποιήθηκε αρχικά με επιλογή σε κατάλληλο αντιβιοτικό και έπειτα με μοριακή 

ανίχνευσή του σε αναλύσεις κατά Southern και Northern (υποενότητα 3.2.2α και  3.2.2β). 

 

 

3.1.3. RNAi στόχευση των DCLs στο είδος  N. benthamiana μέσω VIGS. 

 

Στην περίπτωση των διαγονιδίων σε φυτικούς οργανισμούς μπορεί να προκληθεί η 

τοπική ή/και η διασυστηματική σίγηση τους, παρέχοντας στο φυτό ομόλογες αλληλουχίες με 

το διαγονίδιο – είτε σε νοηματική μορφή (sense PTGS) είτε σε μορφή φουρκέτας (IR-PTGS). 

Σε τοπικό επίπεδο οι ομόλογες αλληλουχίες θα αναγνωριστούν από ένζυμα του μηχανισμού 

σίγησης και θα προκαλέσουν σίγηση. Παράλληλα, θα παραχθεί όμως και το διασυστηματικό 

σήμα που θα προκαλέσει τη σίγηση του διαγονιδίου στα καινούρια αναπτυσσόμενα φύλλα. 

Δεν ισχύει το ίδιο για τα ενδογενή γονίδια, καθώς είτε δεν παράγεται διασυστηματικό σήμα 

για αυτά, είτε εάν παράγεται, δεν αποκρίνονται σε αυτό (Palauqui and Vaucheret, 1998; 

Wassenegger and Pelissier, 1999). Συνεπώς, προκειμένου να καταστείλουμε τις ενδογενείς 

DCLs, έπρεπε να ακολουθήσουμε εναλλακτική στρατηγική. 

Η Virus Induced Gene Silencing (VIGS) είναι μία εκδήλωση του RNAi μηχανισμού και 

έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο φυτό-μοντέλο N. benthamiana, στην A. thaliana και την 

τομάτα. Πρόκειται για μία μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της λειτουργίας 

ενός γονιδίου. Συνοπτικά, ολόκληρο ή μέρος του γονιδίου ενδιαφέροντος κλωνοποιείται σε 

ασυμπτωματικό ιικό φορέα με δυνατότητα διασυστηματικής μόλυνσης και σίγησης 

ομόλογων ενδογενών αλληλουχιών. Eφόσον ο ιικός φορέας πολλαπλασιάζεται μέσω 

δίκλωνων RNA μορίων, siRNAs που αντιστοιχούν στον φορέα αλλά και στο ένθεμα, θα 

παραχθούν. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε με τις πλασμιδιακές κατασκευές που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 (παράρτημα 2) για μόλυνση σε τομάτα και N. benthamiana. 

Ο ιικός φορέας που χρησιμοποίηθηκε είναι ο pTV00 που είναι μέρος του γονιδιώματος του 

ιού Tobacco Rattle Virus (TRV) (Brigneti et al., 2004). Τα τμήματα που κλωνοποιήθηκαν σε 

αυτό το φορέα προέρχονται από τις DCLs της τομάτας (LeDCLs) (εικόνα 3.3).  
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Εικόνα 3.4. Μόλυνση WT N. benthamiana με pTV00 φορέα που φέρει διάφορα τμήματα των LeDCLs. (Α) από 

αριστερά προς δεξιά: μη μολυσμένο WT φυτό, pTV00-PDS και pTV00. (Β) wt: αμόλυντο φυτό, dcl1: pTV00-

LeDCL1, dcl21: pTV00-LeDCL2, dcl3: pTV00-LeDCL3, dcl4: pTV00-LeDCL4, dcl2/4: ταυτόχρονη μόλυνση με μείγμα 

αγροβακρτηρίων που φέρουν pTV00-LeDCL2 & pTV00-LeDCL4, dcl2/3/4: ταυτόχρονη μόλυνση pTV00-LeDCL2 & 

pTV00-LeDCL4 & pTV00-LeDCL4, dcl all: ταυτόχρονη μόλυνση pTV00-LeDCL1 & pTV00-LeDCL2 & pTV00-LeDCL4 

& pTV00-LeDCL4 

 
 

Πραγματοποιήσαμε μολύνσεις για κάθε πλασμιδιακή κατασκευή χωριστά (pTV00-LeDCL1 = 

dcl1  χάριν συντομίας κ.ο.κ), αλλά και με τους παρακάτω συνδυασμούς: dcl2/4, dcl2/3/4 και 

dcl1/2/3/4. Ως θετικό πείραμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε VIGS ενάντια στο ενδογενές 

γονίδιο αποσατουράση του φυτοενίου (PHYTOENE DESATURASE, PDS). Το τελευταίο 

εμπλέκεται στη βιοσύνθεση καροτενοειδών, οπότε καταστολή του συνεπάγεται 

αποχρωματισμό των φύλλων (Gossele and Metzlaff, 2005). Ως αρνητικό πείραμα ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκε άδειος φορέας.  

Στην περίπτωση της τομάτας η μέθοδος αποδείχθηκε δυστυχώς μη αποτελεσματική, 

καθώς τα φυτά δε μολύνθηκαν, σε τρεις ανεξάρτητες επαναλήψεις του πειράματος. 
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Αντίθετα, σε φυτά N. benthamiana, παρατηρήθηκε ο αποχρωματισμός των φύλλων στο 

πείραμα ελέγχου και έτσι επιβεβαιώθηκε η λειτουργικότητα της μεθόδου. Ακολούθησε 

περαιτέρω φαινοτυπική ανάλυση που παρουσιάζεται στην εικόνα 3.4. Δεν παρατηρήθηκε 

ιδιαίτερος φαινότυπος για τις dcl2, dcl3, dcl4 και τους συνδυασμούς αν συνυπολογίσουμε το 

φαινότυπο που προκύπτει από το αρνητικό πείραμα ελέγχου. Αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η 

dcl1, όπου στα νέο-αναπτυσσόμενα φύλλα παρατηρήθηκαν έντονα δυσμορφικά φύλλα. Η 

δυσμορφία αυτή εξηγείται αν συνυπολογίσουμε την σημαντική  ομολογία (92%) μεταξύ των 

τμημάτων NbDCL1 και LeDCL1 σε νουκλεοτιδικό επίπεδο (εικόνα 3.3) και το ρόλο της DCL1 

στην ανάπτυξη. Καθώς δεν παρατηρείται δυσμορφία στα υπόλοιπα μολυσμένα φυτά 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως τουλάχιστον το τμήμα της DCL1 είναι λειτουργικό και 

δεν παρουσιάζει ομολογία με τις υπόλοιπες DCLs. Στην περίπτωση της τετραπλής μόλυνσης, 

δεν παρατηρείται κάποιος φαινότυπος, σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες ανάλυσης 

φαινοτύπων σε τετραπλά μεταλλάγματα στο είδος Arabidopsis (Bouche et al., 2006). 

 

 

3.2. Χαρακτηρισμός διαγονιδιακών σειρών DCLi. 

 

3.2.1. Φαινοτυπική ανάλυση.  

 

Στην Τ1 και Τ2 γενιά πραγματοποιήθηκε ανάλυση φαινοτύπων στις διαγονιδιακές 

σειρές DCLi. Φαινότυποι παρατηρήθηκαν κυρίως σε ορισμένες από τις DCL1i σειρές (εικόνα 

3.5), επιβεβαιώνοντας τα προαναφερθέντα πειράματα καταστολής των DCLs μέσω VIGS. Το 

γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο λόγω του σημαντικού αναπτυξιακού ρόλου που κατέχει η 

DCL1 στα φυτά (Bouche et al., 2006; Voinnet, 2009). Σε μεταλλάγματα DCL1 της A. thaliana 

έχει παρατηρηθεί πως πλήρως δυσλειτουργική DCL1 είναι θνησιγόνος (Bouche et al., 2006). 

Ετσι μόνο μεταλλάγματα που περιέχουν μη πλήρως λειτουργικές (hypomorphs) DCL1 

χρησιμοποιούνται. Στην εικόνα 3.5Α παραθέτονται δύο υποψήφιες διαφορετικές σειρές 

DCL1i που εμφανίζουν φαινότυπο. Επιπλέον παρατηρήθηκε έντονος φαινότυπος σε φυτά της 

σειράς DCL4.16i. Στην εικόνα 3.5Β παρουσιάζεται αντιπροσωπευτικό φυτό της 

συγκεκριμένης σειράς. Θα πρέπει να τονισθεί ότι μόνο ορισμένα από τα φυτά εμφάνισαν τον 

φαινότυπο, αλλά το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε κάθε σπορά της γενιάς Τ2.  
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Εικόνα 3.5. Φαινότυπος σε σειρές  DCLi. (Α) Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της σειρας DCL1.3ai στην Τ1 γενια. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται η από-αξονική και αξονική επιφάνεια φύλλων της σειράς DCL1.13i στην Τ2 γενιά σε 

σχέση με φυτό αγρίου τύπου (WT). Τέλος στην εικονα Β γίνεται σύγκριση φύλλων και βλαστού WT φυτού και 

της σειράς DCL4.16i στη γενιά Τ2. 
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3.2.2 Μοριακή ανάλυση. 
 

 

Οι σειρές που παρήχθησαν και περιγράφηκαν παραπάνω αναλύθηκαν επιπλέον ως 

προς το γενετικό τους υπόβαθρο. Συγκεκριμένα μας ενδιέφερε ο αριθμός των ενθέσεων, η 

παραγωγή της φουρκέτας που στοχεύει την κάθε DCL και τέλος το ποσοστό της καταστολής 

που επιτυγχάνεται σε κάθε σειρά. Για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε σε αναλύσεις κατά 

Northern, Southern και τέλος ποσοτικής και ημιποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

περιγράφονται στις υποενότητες που ακολουθούν. 

 

 

3.2.2
α
 Ανάλυση κατά Northern  

 

            Η ανάλυση κατά Northern έχει ως σκοπό την ανίχνευση ενδογενών ή διαγονιδιακών 

μεταγράφων. Για το χαρακτηρισμό των διαγονιδιακών φυτών DCLi, χρησιμοποιήθηκαν ως 

ανιχνευτές τα DCL cDNA τμήματα που κλωνοποιήθηκαν προς της παραγωγή των DCL-

φουρκετών, με σκοπό την ανίχνευση της έκφρασής τους. Οι αναλύσεις έγιναν στη γενιά του 

μετασχηματισμού (Τ0) αλλά και στην επόμενη γενιά (Τ1). Στην εικόνα 3.6 παρουσιάζονται 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για κάθε DCLi. H ανίχνευση ενός ενδογενούς μεταγράφου 

δεν είναι πάντα εύκολη με ανάλυση κατά Νorthern, ιδίως όταν βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ενδογενή DCL μετάγραφα ήταν ανιχνευσιμα 

(μπλε βέλος). Τα διαγονιδιακά μετάγραφα είναι συνήθως πολύ πιο εύκολα ανιχνεύσιμα 

λόγω αδρής μεταγραφής τους απο εξαιρετικά ισχυρούς υποκινητές.  Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ανίχνευση μιας φουρκέτας δεν είναι πάντα δυνατή καθώς ως μόριο 

αποτελεί στόχο αποικοδόμησης απο τις ενδογενείς DCLs. Παρ’ όλα αυτά, σε κάποιες 

περιπτώσεις η ανίχνευσή της DCL φουρκέτας ήταν εφικτή (κόκκινο βέλος). Ορατά είναι 

επίσης και τα ενδιάμεσα προϊόντα ενδονουκλεολυτικής αποδόμησης της (από τις ενδογενείς 

DCLs), καθώς και τα προϊόντα εξωνουκλεολυτικής αποδόμησης της αντίστοιχης ενδογενούς 

DCL (από τα DCL siRNAs). Πρέπει να αναφερθεί για την περίπτωση της DCL1.9i σειράς, πως 

ήταν η μοναδική από τις οχτώ DCL1i σειρές που αναλύθηκαν, στην οποία καταφέραμε να 

ανιχνεύσουμε εξωνουκλεολυτική αποικοδόμηση του ενδογενούς DCL1 mRNA, παρόλο που 
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Εικόνα 3.6. Ανίχνευση DCL-φουρκετών σε αντιπροσωπευτικά φυτά DCLi σειρών στη γενιά Τ1 σε ανάλυση 

κατά Northern. 20 μg συνολικού RNA αναλύθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης. Δεξιά από κάθε εικόνα 

αναγράφονται οι κιλοβάσεις του RNA σύμφωνα με RNA μάρτυρα. Η υβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε με το 

τμήμα της DCL που απομονώθηκε προς παραγωγή των DCL-φουρκετών, ενώ στην περίπτωση του διπλού 

μεταλλάγματος χρησιμοποιήθηκε πάντα το DCL4 τμήμα. Το κόκκινο βέλος υποδεκνύει το μετάγραφο της κάθε 

φουρκέτας ενώ το μπλε την αντίστοιχη DCL σε WT κατάσταση. LE: μικρή έκθεση (16-24 ώρες), HE: μεγαλύτερη 

έκθεση (6-10 ημέρες). 

 
 
 

 

 

δεν παρατηρήθηκε φαινότυπος, όπως φαίνεται στην εικόνα για τις σειρές DCL1.3ai και 

DCL1.13i. Στις υπόλοιπες σειρές DCLi η έκφραση της φουρκέτας, αλλά και προϊόντα 

αποικοδόμησης ανιχνεύθηκαν στις περισσότερες των περιπτώσεων (πίνακας 3.2). 

Αξιοσημείωτο είναι πως κατά κανόνα μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε την αντίστοιχη ενδογενή 

DCL σε αγρίου τύπου (wild type, WT) δείγμα όπου δε στοχεύεται από τις DCL-φουρκέτες.  

Στις αναλύσεις κατά Northern έγινε παράλληλα προσπάθεια ανίχνευσης siRNAs από 

την κάθε DCL με ανιχνευτή τον ίδιο που χρησιμοποιήθηκε και παραπάνω, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα που αποδίδεται σε τεχνικά προβλήματα.  
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3.2.2
β
 Ανάλυση κατά Southern. 

 

            Η ανάλυση κατά Southern δίνει πληροφορίες αρχικά για το κατά πόσο τα φυτά είναι 

διαγονιδιακά και επιπλέον για τον αριθμό των ενθέσεων ανά φυτό. Η πληροφορία για τον 

αριθμό των ενθέσεων είναι σημαντική, καθώς ο αριθμός επηρεάζει την έκφραση του 

διαγονιδίου. Επιπλέον, γνωρίζοντας τον αριθμό των διαγονιδίων ανά φυτό είναι πιο εύκολος 

ο χειρισμός για μόνιμη – σταθερή έκφραση του διαγονιδίου σε επόμενες γενιές. 

Η ανάλυση κατά Southern πραγματοποιήθηκε στη γενιά Τ1 για τις DCL1i, DCL3i, DCL4i 

καθώς και DCL2/4i και στη γενιά Τ2 για τις σειρές DCL2i. Τo περιοριστικό ένζυμο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η EcoRI.  Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε μέρος της αλληλουχίας του 

υποκινητή CaMV 35S. Στην εικόνα 3.7Α παρουσιάζονται οι πλασμιδιακές κατασκευές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή DCL-φουρκετών και υποδεικνύονται οι περιοριστικές 

θέσεις EcoRI. Επιπλέον, με ανοιχτό μπλε χρώμα αναπαριστάται το τμήμα του υποκινητή που 

χρησιμοποιήθηκε ως ανιχνευτής. Η πλασμιδιακή κατασκευή εισέρχεται με τις συνοριακές 

αλληλουχίες στο φυτό κατά τον μετασχηματισμό. Έτσι το περιοριστικό ένζυμο θα κόψει μία 

φορά στο γονιδίωμα του φυτού ανοδικά (upstream) του δεξιού συνοριακού (πράσινο 

χρώμα) - που είναι τυχαία και εξαρτάται από την περιοχή ένθεσης - και μία μετά τον 

υποκινητή μέσα στην κατασκευή. Με αυτό τον τρόπο ανιχνεύονται τα αντίγραφα ένθεσης 

του διαγονιδίου στο μετασχηματισμένο οργανισμό. 

Στην εικόνα 3.7Β δίδονται πληροφορίες για τον αριθμό των ενθέσεων. Η μικρότερη 

πιθανή ζώνη υβριδοποίησης του ανιχνευτή αναμένεται στις 584 βάσεις. Έτσι για την DCL1.9i 

σειρά παρατηρούμε μία ζώνη που αντιστοιχεί σε μία ένθεση του διαγονιδίου. Στη σειρά 

DCL1.13i ανιχνεύονται δύο ζώνες, μία περισσότερο έντονη από την άλλη. Έτσι η ζώνη που 

μεταναστεύει αργότερα στο πήκτωμα ίσως είναι σε ομόζυγη κατάσταση, ενώ η δεύτερη σε 

ημίζυγη. 

Στις σειρές DCL2i βλεπουμε περισσότερες από μία ενθέσεις και στις δύο περιπτώσεις. 

Ανάλυση κατά Northern έδειξε πως όσο περισσότερες ενθέσεις υπάρχουν, τόσο πιο έντονο 

είναι το σήμα αποικοδόμησης της φουρκέτας και της ενδογενούς DCL2, γεγονός που συνάδει 

και με τα αποτελέσματα της ποσοτικής PCR, όπου στην περίπτωση της DCL2.41i σειράς 

έχουμε 9 φορές περισσότερη καταστολή, συγκριτικά με τη σειρά DCL2.11i. 
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Εικόνα 3.7. Ανάλυση κατά Southern των σειρών DCLi. Α: σχηματική απεικόνιση πλασμιδιακών κατασκευών και 

υπόδειξη περιοριστικών θέσεων. Με βέλος χρώματος ανοιχτού μπλε υποδεικνύεται η περιοχή πρόσδεσης του 

ανιχνευτή (τμήμα του υποκινητή 35S), με κόκκινο κουτί τα τμήματα DCL και με πράσινο το δεξιό συνοριακό. Β: 

Χρησιμοποιήθηκε το περιοριστικό ένζυμο EcoRI για την πέψη συνολικού γονιδιακού DNA 15 μg. Ως μάρτυρας 

χρησιμοποίηθηκε DNA φάγου λάμδα (λ) έπειτα από πέψη με PstI. Δεξιά του στυπώματος υποδεικνύονται τα 

μεγέθη των ζωνών του μάρτυρα. Αναλύθηκε η Τ1 γενιά σε όλες τις σειρές, με εξαίρεση τις σειρές DCL2i. 

 

 

 

 

Στην σειρά DCL3.1i ανιχνεύεται μία πολύ έντονη μεγαλομοριακή ζώνη που εξηγείται ως 

γεγονός μίας ένθεσης που πλέον είναι σε ομόζυγη κατάσταση, ενώ στη σειρά DCL3.10i 

πιθανόν να έχουμε δύο ενθέσεις σε ημίζυγη κατάσταση. 

Η σειρά DCL4.9i φαίνεται να είναι προϊόν πολλαπλών ενθέσεων, εφόσον ανιχνεύονται  

τρεις ζώνες, με δύο από αυτές σε ομοζυγωτία, ενώ η σειρά DCL4.16i φαίνεται να έχει μία 

ένθεση, όπου δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι σε ομόζυγη ή ημίζυγη κατάσταση. 

Τελος, οι σειρές DCL2/4.5i και DCL2/4.16i φέρουν 2-3 και 3-4 ενθέσεις αντίστοιχα , με 

την τελευταία να είναι ενδεχομένως ομόζυγη για τις περισσότερες των ενθέσεων. 
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3.2.2
γ
 Ποσοτική και ημιποσοτική PCR. 

  

 

Η ποσοτική PCR συχνα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του επιπέδου 

έκφρασης ενός γονιδίου σε επίπεδο RNA σε διαφορετικές καταστάσεις χειρισμού. Για τον 

σκοπό αυτό ένα κομμάτι του γονιδίου που μας ενδιαφέρει, κατά προτίμηση όχι περισσότερο 

από 200 βάσεις, πολλαπλασιάζεται με PCR συνήθως παρουσία ενός φθοροφόρου μορίου 

που προσδένεται σε δίκλωνο DNA και ο φθορισμός μετράται με ειδικό καταγραφέα. 

Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι μέτρησης του πολλαπλασιασμού, όπως παραδείγματος χάρη 

φθοροφόροι εκκινητές, οι οποίοι εκπέμπουν φθορισμό μετά τη χρησιμοποίηση/πρόσδεσή  

τους (μέθοδος Taqman). Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται η έκφραση σε πραγματικό χρόνο, 

η οποία συγκρίνεται πάντοτε με ένα ή περισσότερα γονίδια αναφοράς. Στην περίπτωση μας 

θέλαμε να προσδιορίσουμε την ακριβή καταστολή των ενδογενών DCL. Θα ήταν 

αναποτελεσματικό να εκμεταλλευτούμε τα κλωνοποιημένα κομμάτια που 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της φουρκέτας, καθώς θα γινόταν πολλαπλασιασμός και 

αυτής με αποτέλεσμα τα δεδομένα που θα προέκυπταν να ήταν ανακριβή και αναξιόπιστα. 

Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια εκτός της στοχευμένης περιοχής. Για την περίπτωση 

των DCL1i και DCL2i κλωνοποιήθηκαν εκ νέου τμήματα από RNA υλικό N.  benthamiana με 

αντίστροφη μεταγραφή (κεφάλαιο 2, παράρτημα 1), ενώ για τις DCL3i και DCL4i 

χρησιμοποιήθηκαν τα τμήματα που περιγράφονται στη δημοσίευση Kotakis et al (Kotakis et 

al., 2010). 

Η ημιποσοτική PCR είναι επίσης μια μέθοδος που δίνει πληροφορίες για την έκφραση 

ενός γονιδίου. Η διαφορά είναι πως σε αυτή την περίπτωση τα πολλαπλασιασμένα κομμάτια 

δεν μελετώνται σε πραγματικό χρόνο (Ferre, 1992). Στην περίπτωση μας, έπειτα από λίγους 

κύκλους πολλαπλασιασμού, τα τμήματα αναλύθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης και 

μεταφέρθηκαν σε νάυλον μεμβράνη. Αυτή υβριδοποιήθηκε με ανιχνευτή όμοιο ως προς το 

πολλαπλασιασμένο τμήμα και εκτέθηκε σε κασέτα καταγραφής ραδιενεργού φωσφόρου 

(phosphorimager), όπου και μετράται το σήμα για να γίνει η ποσοτικοποίηση.  

Στην περίπτωση μελέτης της καταστολής των DCL2 και DCL4 χρησιμοποιήθηκε η 

ποσοτική PCR. Δύο γονίδια αναφοράς συστατικής έκφρασης χρησιμοποιήθηκαν, 

ELONGATION FACTOR 1 ΑLPHA (EF-1) και UBIQUITIN3 (UBI3), όπως έχουν ήδη περιγραφεί  
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Εικόνα 3.8. Ποσοτική (Α και Β) και ημιποσοτική PCR (C και D) για τις DCLi σειρές. Η κανονικοποίηση έγινε με 

τα γονίδια EF-1 και UBI3 στα Α και Β και με το γονίδιο της ακτίνης NbACTIN97 στα C και D. Κάτω από κάθε 

διαγονιδιακή σειρά παρατίθεται η τιμή καταστολής ή υπερέκφρασης για κάθε DCL που μελατάται. Ως 

ανιχνευτής στην ημιποσοστική PCR χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένο DNA της NbDCL1204 (C) και της ΝbDCL3 

(Κotakis et al, 2010). 

 
 

 

(Kotakis et al., 2010). Αναλύθηκαν δύο σειρές από κάθε DCLi, με σκοπό να παρατηρήσουμε 

και το βαθμό της καταστολής στην εκάστοτε σειρά, αλλά και πως η καταστολή μίας DCL (ή 

δύο στις σειρές DCL2/4i) επηρεάζει τα επίπεδα των υπολοίπων.  
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Στην εικόνα 3.8Α παρατηρεί κανείς πως οι σειρές DCL2.11i και DCL2.41i έχουν 

κατασταλεί για την DCL2 περίπου 8- και 13 φορές αντιστοίχως, ενώ οι σειρές DCL2/4.5i και 

DCL2/4.16i περίπου 14- και 23 φορές. Τα επίπεδα της DCL2 στις υπόλοιπες διαγονιδιακές 

σειρές φαίνονται ανεπηρέαστα.  

Όσον αφορά τα επίπεδα της DCL4, οι σειρές DCL4.9i και DCL4.16i, DCL2/4.5i και 

DCL2/4.16i έχουν κατασταλεί περίπου 7-, 8-, 4- και 5 φορές αντίστοιχα (εικόνα 3.8B). Στις 

σειρές DCL1.9i και DCL2.11i φαίνεται μια μικρή υπερέκφραση της τάξεως 2,9- και 2, 7 φορές. 

Η υπερέκφραση αυτή εξηγείται με τη πλεονασμό λειτουργικότητας (redundancy) μεταξύ των 

DCL, ιδίως στην περίπτωση της DCL2.11i σειράς, καθώς είναι γνωστό πως και οι δύο DCLs, 

DCL2 και DCL4, συμμετέχουν στα ίδια μονοπάτια (Deleris et al., 2006). Γεγονός όμως είναι 

πως η DCL2.41i, όπως και η DCL1.13i, δεν εμφανίζει υπερέκφραση της DCL2, επομένως 

ενδέχεται οι τιμές της ποσοτικής PCR να είναι τυχαίες. Θα ήταν ωστόσο ωφέλιμο να 

αναλυθεί μεγαλύτερος αριθμός σειρών DCL2i, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί, εάν η 

υπερέκφραση της DCL4 είναι γενική στις DCL2i σειρές.  

Στην περίπτωση των DCL1i και DCL3i η ποσοτική PCR αποδείχθηκε μη 

αποτελεσματική. Εικάζουμε ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στη μεγάλη διαφορά τιμών που 

παρατηρήθηκε στα γονίδια αναφοράς μεταξύ της κατάστασης αγρίου τύπου και των DCL 

κατασταλμένων σειρών (DCLi), παρόλο που είναι και τα δύο συστατικά εκφραζόμενα 

γονίδια. Συνεπώς, θα ήταν ενδιαφέρον να προσδιοριστούν εκ νέου γονίδια αναφοράς για 

περισσότερη ακριβή καταστολή. 

Προχωρήσαμε την ανάλυση για αυτές τις σειρές με ημιποσοτική PCR. Η 

κανονικοποίηση έγινε με το γονίδιο της ακτίνης NbACTIN97 (κεφάλαιο 2, παράρτημα 1). 

Αναλύθηκαν οι σειρές που χρησιμοποιήθηκαν και στην ποσοτική PCR (εικόνα 3.8C). Στις 

περιπτώσεις των DCL1.9i και DCL1.13i  παρατηρήθηκε μείωση της τάξης 0.7 φορές για την 

DCL1. Ήταν αναμενόμενο να παρατηρηθεί μικρή καταστολή συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

DCLs, λόγω του κυρίαρχου ρόλου που κατέχει η DCL1 στην ανάπτυξη μέσω ρύθμισης από 

miRNAs. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση στη σειρά DCL2/4.16i. Εφόσον όμως τα ίδια τμήματα 

χρησιμοποιήθηκαν και στις σειρές DCL2i και DCL4i, όπου δεν παρουσιάζεται σημαντική 

καταστολή, θεωρούμε πως η μέτρηση είναι ανακριβής, όπως αποδεικνύεται παρακάτω κι 

από την εικόνα 3.10. 

Τέλος, τα επίπεδα της DCL3 (εικόνα 3.8D) δείχνουν να καταστέλλονται 0,72- και 0,65 

φορές στις σειρές DCL3.1i και DCL3.10i, ενώ δεν έχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις υπόλοιπες 
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σειρές. Εξαίρεση αποτελεί σειρά DCL2/4.16i, όπου φαίνεται να έχει κατεσταλμένη τη DCL3 

0,75 φορές. Παρ’ όλα αυτά η σειρά αυτή έχει λειτουργική DCL3 (εικόνα 3.9C), ενώ οι DCL3.1i 

και DCL3.10i όχι (εικόνα 3.9B). Φαίνεται ότι αυτή η σειρά έχει χαμηλά επίπεδα έκφρασης σε 

σχέση με μία σειρά αγρίου τύπου, όπως έδειξαν και πειράματα για τα γονίδια EF-1 και UBI3 

με την ποσοτική PCR. 

 

 

3.2.3. Λειτουργική ανάλυσηDCLi  φυτών. 

 

3.2.3
α
 Ανάλυση πληθυσμού siRNAs του ιοειδούς PSTVd στις διαγονιδιακές 

σειρές DCLi. 

 

Στην Α. thaliana κάθε DCL παράγει συγκεκριμένου μεγέθους sRNAs. Έτσι, η DCL1 

παράγει κυρίως 21 ντ miRNAs, η DCL2 22 ντ siRNAs που σχετίζονται με τη μετάβαση της 

σίγησης σε γειτονικές περιοχές πέραν της αρχικής της εστίας, αλλά και ενδογενή siRNAs (nat-

siRNAs), η DCL3 παράγει 24 ντ siRNAs που εμπλέκονται με διαδικασίες μεθυλίωσης 

ομόλογων DNA περιοχών στον πυρήνα (RNA εξαρτώμενη DNA μεθυλίωση) και τέλος η DCL4 

που κατέχει κύριο ρόλο στη αντι-ιική άμυνα και σε IR-PTGS παράγοντας 21 ντ siRNAs.  

Πολλές μελέτες στην τομάτα έχουν δείξει πως η μόλυνση του φυτού με PSTVd 

συνοδεύεται με υψηλά επίπεδα siRNAs του ιοειδούς (Papaefthimiou et al., 2001; Itaya et al., 

2007; Di Serio et al., 2010). Ανάλυση του πληθυσμού σε πηκτώματα υψηλής ευκρίνειας 

έδειξε την παρουσία διαφόρων μεγεθών siRNAs. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε 

τα φυτά DCLi με σκοπό να δώσουμε απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα 

1) Είναι λειτουργικά ως προς την καταστολή των DCL τα παραγόμενα φυτά; 

2) Αν ναι, ποιες από τις DCLs εμπλέκονται στο βιολογικό κύκλο του ιοειδούς στο φυτό N. 

benthamiana; 

Πραγματοποιήθηκε μόλυνση διαφόρων DCLi σειρών (Τ1 γενιά) με το ιοειδές PSTVdNB 

(Wassenegger et al., 1996) με αγροεμποτισμό. Τα αγροβακτήρια φέρουν δύο φορές την 

αλληλουχία του PSTVdNB, καθώς έχει δειχθεί πως μεγαλύτερες της ώριμης περιοχής 

αλληλουχίες του ιοειδούς, μολύνουν πιο αποτελεσματικά (Qi and Wassenegger 2004).  

 

Αποτελέσματα 



___________________________________________________________________________ - 72 - 

 

 

Εικόνα 3.9. Ανάλυση κατά Northern των PSTVd-siRNAs σε διάφορες DCLi (Τ1 γενιά) σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης 15%. 20 μg ολικού RNA αναλύθηκε προς ανίχνευση PSTVd-siRNAs σε DCL1i (A), DCL3i (B), 

DCL4i και DCL2/4i (C) και DCL2i σειρές (D) Στις εικόνες Α – C αναλύεται η 5η εβδομάδα μετά τη μόλυνση, ενώ 

στην εικόνα D η 3η και η 4η εβδομάδα. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη DNA αλληλουχία του 

στελέχους PSTVd-pHa106. Ως ποσοτικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το U6 RNA. Η μόλυνση υποδεικνύεται με 

το σύμβολο *. 

 

Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση ως προς τα siRNAs 3-6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Στην εικόνα 

3.9 παρουσιάζεται ενδεικτικά η 3η και 4η εβδομάδα για τα DCL2i φυτά, ενώ για τις υπόλοιπες 

σειρές η 5η εβδομάδα . Στις DCL1i σειρές που αναλύονται (εικόνα 3.9Α) δεν παρατηρείται 

σημαντική διαφορά στον πληθυσμό των μικρών RNAs του PSTVd (νd-siRNAs) συγκριτικά με 

τα WT, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες DCLi. Στην εικόνα 3.9D παρουσιάζεται η 3η και 4η 

εβδομάδα μετά τη μόλυνση για όλες τις σειρές DCL2i. Για αμφότερες τις εβδομάδες 

παρατηρούμε την απουσία ανίχνευσης της ζώνης των 22 ντ. Ταυτόχρονα, παρατηρείται 

αύξηση των siRNAs της τάξης των 21 ντ, αλλά πολύ περισσότερο των 24 ντ σε σχέση με τα 

WT. Στην εικόνα 3.9B διαφορετικές σειρές DCL3i μολυσμένες με το ιοειδές παρουσιάζουν 

διαφορές στα νd-siRNAs. Συγκεκριμένα, στις σειρές DCL3.1i και DCL3.10i δεν ανιχνεύεται η 

ζώνη που αντιστοιχεί στα 24 ντ, ενώ οι ζώνες των 22 και 21 ντ έχουν παρόμοια ένταση με 

αυτές του WT δείγματος. Στη σειρά DCL3.2i όμως, η ζώνη των 24 ντ παρ’ ότι σε μικρότερη 

ένταση, ανιχνεύεται. Έτσι, υποδεικνύεται πως η ανίχνευση της φουρκέτας σε αναλύσεις κατά 

Northern, δεν επαρκεί πάντα για την αποτελεσματική καταστολή των DCLs, κάτι που έχει 

παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο εργαστήριο μας (Dalakouras et al., 2011). Τέλος, στην 
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εικόνα 3.9C παρουσιάζονται DCL2/4i σειρές και η σειρά για DCL4.9i. Παρατηρούμε ότι στις 

πρώτες απουσιάζει εντελώς η ζώνη των 22 ντ, η ζώνη των 21 ντ είναι αχνή σε σχέση με τα 

WT, ενώ η ένταση της ζώνης των 24 ντ είναι σαφώς αυξημένη. Στη σειρά DCL4.9i η ζώνη των 

21 ντ είναι μειωμένη σε σχέση με το WT δείγμα, αλλά και με τα DCL2/4i φυτά, ενώ οι ζώνες 

των 22 και 24 ντ φαίνονται αυξημένες. Στη συγκεκριμένη ανάλυση για το DCL4.9i δεν μπορεί 

η ένταση των ζωνών να συγκριθεί, αλλά να συσχετισθεί με το WT δείγμα, καθώς ο τίτλος του 

ιοειδούς, άρα και τα νd-siRNAs, είναι μειωμένος στα DCL4.9i φυτά.  

 Γενικό συμπέρασμα από αυτή την ανάλυση είναι πως στις σειρές που αναλύθηκαν, με 

εξαίρεση τη σειρά DCL3.2i, δεν ανιχνεύεται η αντίστοιχη ζώνη λόγω καταστολής της 

αντίστοιχης DCL, ή ανιχνεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα WT. Επομένως, οι 

DCL-φουρκέτες είναι ειδικές για την κάθε DCL που σχεδιάστηκαν να στοχεύουν και με αυτό 

το πείραμα  υποδεικνύεται η μη καταστολή των υπολοίπων παραορθόλογων γονιδίων. Στις 

σειρές DCL2/4i, όπου ανιχνεύεται ζώνη στα 21 ντ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την 

πιθανότητα παραγωγής τους από μόρια DCL4 που διέφυγαν την καταστολή. Επιπλέον, σε 

αυτή την εργασία και σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των ακριβών αντιγράφων της κάθε 

DCL σε διάφορους οργανισμούς της οικογένειας Solanaceae (Καρακασιλιώτη, Ι., 2008), 

ανιχνεύθηκαν δύο αντίγραφα για την NbDCL4. Συνεπώς, ενδέχεται η DCL4-φουρκέτα να 

στοχεύει με περισσότερη συγγένεια το ένα από τα δύο μετάγραφα αυτών των γονιδίων. 

Τέλος, είναι γνωστό πως οι DCL1 και DCL4 παράγουν μικρά RNAs της τάξης των 21 ντ και 

επιπλέον, ο ενδεχόμενος ρόλος της DCL1 στην αναγνώριση και κοπή των ιοειδών δεν έχει 

χαρακτηρισθεί. Υπάρχει η άποψη πως καθώς το ώριμο μόριο PSTVd μοιάζει με πρόδρομο 

miRNA  μόριο, θα μπορούσε το ιοειδές να είναι υπόστρωμα της DCL1 (Wang et al., 2004; Di 

Serio et al., 2010). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ζώνη των 21 ντ ενδέχεται να είναι προϊόν 

κοπής της DCL1. Τη τελευταία θεωρία υπαινίσσεται, χωρίς να αποδεικνύει, η διαφορά στην 

ένταση ζώνης των DCL2/4i και DCL4i φυτών. Στην πρώτη περίπτωση που θεωρητικά έχουν 

κατασταλεί δύο DCLs, η DCL2 και DCL4, η DCL1 υπερλειτουργεί και έτσι παράγονται 

περισσότερα 21 ντ PSTVd -siRNAs. 

 Ένα από τα σημαντικότερα όμως αποτελέσματα αυτής της πειραματικής προσέγγισης 

είναι πως γίνεται πλέον σαφές πως το PSTVd αποτελεί υπόστρωμα τουλάχιστον για τις DCL2, 

DCL3 και DCL4, κάτι που δεν είχε διευκρινιστεί πλήρως στο παρελθόν. 
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3.2.3
β
 Ανίχνευση miRNAs στις DCLi σειρές. 

 
 

Στην υποενότητα 3.2.2γ η ημιποσοτική ανάλυση για τα επίπεδα της DCL1 έδειξε μικρή 

καταστολή για τις σειρές που ελέχθησαν. Επιπλέον, τα στοιχεία που υποδεικνύουν πως το 

τμήμα DCL1 που απομονώθηκε από το φυτό N. benthamiana είναι όντως μέρος της ΝbDCL1 

είναι η σχετικά μεγάλη ομολογία (πίνακας 3.1 και εικόνα 3.3) και σε μικρότερο βαθμό οι 

αναλύσεις κατά Southern (πίνακας 1.1). Η μόλυνση με ιοειδές και η ανάλυση των PSTVd-

siRNAs δεν έδωσε σαφή απάντηση στο ερώτημα, καθώς δεν είναι γνωστό, εάν το PSTVd είναι 

υπόστρωμα της DCL1. Επομένως, προέκυψε η ανάγκη για μία πιο ουσιαστική ανάλυση των 

σειρών.  

Oι σειρές που αναλύθηκαν ποσοτικά και ημιποσοτικά για την έκφραση των DCL, 

αναλύθηκαν επιπλέον με ανάλυση κατά Northern ως προς την έκφραση του miR159. To 

συγκεκριμένο miRNA είναι συντηρημένο στους δύο οργανισμούς (Chen et al., 2010) και 

ελέγχει την έκφραση της οικογένειας των μεταγραφικών παραγόντων MYB (Reyes and Chua, 

2007). Χρησιμοποιήθηκε η ίδια πηγή φυτικού ιστού για τις δύο αναλύσεις – ποσοτική / 

ημιποσοτική PCR και Northern. Όπως προκύπτει από την εικόνα 3.10, η σειρά DCL1.9i έχει 

μειωμένα επίπεδα ώριμου miR159, ενώ εμφανίζεται και μία μεγαλομοριακή ζώνη. Η μείωση 

αυτή προσδιορίζεται 3,59 φορές έπειτα από ποσοτικοποίηση σε λογισμικό καταγραφέα 

ραδιενεργού φωσφόρου (phosphorimager). Επιπλέον, εμφανίζεται και μία αχνή 

μεγαλομοριακή ζώνη (περίπου στα 200 ντ) που πιθανότατα αντιστοιχεί στο δευτερογενές 

(πρόδρομο miR159) και δεν εμφανίζεται σε καμία άλλη σειρά. Όσον αφορά τη σειρά 

DCL1.13i, δεν παρατηρείται καμία αλλαγή στα επίπεδα του ώριμου, παρόλο που 

παρατηρείται αναπτυξιακή ανωμαλία στα φύλλα του ώριμου φυτού (εικονα 3.4) και 

μειωμένα επίπεδα έκφρασης (εικόνα 3.8C). Έτσι, σε συνδυασμό με την ανίχνευση της 

φουρκέτας (εικονα 3.6), οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως 0,72 φορές καταστολή της  

DCL1 για τη σειρά DCL1.9i, είναι επαρκής και δεν οδηγεί στην πλήρη βιογένεση του miR159, 

ενώ η ίδια καταστολή στη σειρά DCL1.13i δεν οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Πιθανότατα η 

διαφορά των δύο σειρών να οφείλεται σε διαφορετική ένθεση του διαγονιδίου, σε διαφορά 

αριθμού διαγονιδιακών αντιγράφων και συνεπώς διαφορετική μεταγραφικότητα, ή σε εναν 

συνδυασμό των ανωτέρω.  Επιπλεόν, έχει παρατηρηθεί πως για την αξιοσημείωτη μείωση 

των επιπέδων του ώριμου miR159 σε μεταλλάγματα knock down N. benthamiana που 

σχετίζονται με την ωρίμανση των miRNAs, απαιτείται μεγάλη καταστολή αυτών 
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(Κρυοβρυσανάκη, Ν., μη δημοσιευμένα αποτελέσματα). Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη και η 

ανάλυση περισσοτέρων miRNAs. Στην παρούσα εργασία, δυστυχώς, ανάλυση για την 

ανίχνευση του miR162 δεν έδωσε αποτελέσματα λόγω τεχνικών δυσκολιών. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.10. Ανίχνευση miR159 σε DCLi σειρές ανάλυση κατά Northern. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 

30 μγ ολικού RNA σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 15%. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιενεργό LNA 

miR159. Ως ποσοτικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το U6 RNΑ. 

 
 
 
 
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν πως πιθανότατα υπάρχουν δύο λειτουργικές 

σειρές DCL1i και κυριότερα, πως το κομμάτι DCL1 που επιλέξαμε στοχεύει μόνο την DCL1 και 

όχι άλλες DCLs. 
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3.2.3
γ
 Διερεύνηση εξάπλωσης σήματος πέραν της αρχικής εστίας  (transitivity) 

σε επιλεγμένα DCL2i φυτά.  

 

Τα μονοπάτια της σίγησης περιλαμβάνουν παραγωγή δευτερογενών siRNAs με σκοπό 

τον πολλαπλασιασμό του σήματος της σίγησης (transitivity) (Moissiard et al., 2007).  Στα 

φυτά, στην παραγωγή αυτή έχει δεχθεί πως εμπλέκεται το ένζυμο RDR6, ενώ τα RDR6-

εξαρτώμενα δευτερογενή siRNAs, προκύπτουν από την κοπή miRNA/siRNA-στοχευόμενων 

διαγονιδιακών μεταγράφων (Moissiard et al., 2007). Επιπλέον, η DCL2 παίζει σημαντικό ρόλο 

στην παραγωγή των δευτερογενών siRNAs, ενώ πιο πρόσφατα δείχθηκε ότι το ρόλο αυτό 

παίζουν τα 22 ντ siRNAs (Cuperus et al., 2010).  

 

 

 

Εικόνα 3.11. Σχηματική απεικόνιση πειράματος για μελέτη της μεταβατικότητας στο φυτικό μοντέλο N. 

benthamiana. Ο επαγωγέας Α αναφέρεται στον επαγωγέα Fi ενώ ο Β στον επαγωγέα Fs.  

 

 

Στην ανάλυση PSTVd-siRNAs στις DCL2i σειρές δείξαμε πως η NbDCL2, όπως και η 

AtDCL2, είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των 22 ντ siRNAs. Ένας επιπλέον στόχος μας είναι 

να δειχθεί κατά πόσο ο ρόλος της DCL2 είναι συντηρημένος και στην Ν. benthamiana. Για το 

λόγο αυτό θέλαμε να εξετάσουμε μετά από επαγωγή της σίγησης, την παραγωγή 

πρωτογενών και δευτερογενών siRNAs σε φυτό που εκφράζει ένα διαγονίδιο και ταυτόχρονα 
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είναι κατεσταλμένο για την DCL2. Εάν η NbDCL2 παράγει τα δευτερογενή siRNAs, τότε θα 

μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε μόνο τα πρωτογενή siRNAs. 

Προς διερεύνηση αυτής της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε διασταύρωση σειρών DCL2 

με τις διαγονιδιακές σειρές 16c (Voinnet et al., 1998) και 6.4 που υπερπαράγουν την πράσινη 

φθορίζουσα πρωτεΐνη, Green Fluorescent Protein (GFP) (Kalantidis et al 2006). Η σειρά 16c 

εκφράζει συστατικά GFP υπό τον έλεγχο του του ισχυρού υποκινητή CaMV 35S, ενώ η 6.4 

που αρχικά εκφράζει τη GFP, σε επόμενα αναπτυξιακά στάδια εμφανίζει αυθόρμητη σίγηση 

μέσω PTGS (Kalantidis et al., 2006). Βρισκόμενο υπό τον έλεγχο του 35S, το GFP mRNA 

εκφράζεται σε μη αποδεκτά για το κύτταρο υψηλά επίπεδα ή/και δεν εμφανίζει λόγω της 

διαγονιδιακής του φύσης βασικά χαρακτηριστικά, όπως το 5’-κάλυμμα η 3’-ουρά 

πολυαδενυλίωσης (Voinnet, 2008a). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να αναγνωρίζεται 

πιθανότατα το παραγόμενο GFP mRNA ως έκτροπο (Gazzani et al., 2004), και αφού 

μετατραπεί σε dsRNA από την RDR6 (Luo and Chen, 2007) και έπειτα σε 21-24 ντ siRNAs από 

τις DCL4 και DCL3 αντίστοιχα (Fusaro et al., 2006), τα πρώτα να οδηγήσουν σε PTGS και τα 

δεύτερα σε RdDM ομόλογων αλληλουχιών (Brodersen and Voinnet, 2006).  Η PTGS της GFP 

παρατηρείται μακροσκοπικά υπό υπεριώδη φωτισμό. Επιλέξαμε δύο τρόπους επαγωγής της 

σίγησης - τη νοηματική PTGS (sense PTGS – Fs επαγωγέας) και PTGS  οφειλόμενη σε μόριο με 

ανεστραμμένη αλληλουχία – φουρκέτα (ΙR-PTGS- Fi επαγωγέας)  (εικόνα 3.11). Στην πρώτη 

εμπλέκεται το ενζυμο RDR6 και παράγει αντινοηματική αλυσίδα, ενώ στη δεύτερη το RNA 

είναι ήδη δίκλωνο. Στοχεύοντας την κεντρική περιοχή της GFP για σίγηση (F περιοχή, εικόνα 

3.11), είτε μέσω Fs είτε μέσω Fi, θα παραχθούν αρχικά τα πρωτογενή siRNAs που θα 

στοχεύσουν αποκλειστικά την F περιοχή κι έπειτα τα δευτερογενή που θα στοχεύσουν και τις 

ακραίες περιοχές (G και Ρ περιοχές). Σε υπόβαθρο DCL2i αναμένουμε πως δε θα 

ανιχνευθούν ή θα ανιχνευθούν πολύ λιγότερα siRNAs για τις G και Ρ περιοχές. 

Στην εικόνα 3.12 παρουσιάζεται η ανάλυση της διασταύρωσης (γενιά F2) της σειράς 

DCL2.7i με 16c και 6.4 αντίστοιχα. Αναλύθηκαν δύο φυτά για κάθε γενιά και για κάθε 

διασταύρωση. Έγινε ανίχνευση του μεταγράφου της GFP, αλλά και του μεταγράφου της 

φουρκέτας για την DCL2 και των προϊόντων αποικοδόμησης. Παρατηρούμε πως στη γραμμή 

3 και 4 για τη διασταύρωση  DCL2.7i x 16c ανιχνεύονται το GFP mRNA, αλλά και τα προϊόντα 

αποικοδόμησης του DCL2 μεταγράφου. Στις γραμμές 1 και 2 ανιχνεύονται  αμφότερα το GFP 

αλλά και το DCL2 mRNA. Αντίστοιχα ανιχνεύονται και τα δύο μετάγραφα στις γραμμές 1 και 

4 διασταύρωση DCL2.7i x 6.4, ενώ στις γραμμές 2 και 3 ανιχνεύεται η DCL2 – φουρκέτα. Από 
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τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως οι διασταυρώσεις ήταν επιτυχείς, και τουλάχιστον κάποια 

φυτά της γενιάς F2 περιείχαν και τα 2 διαγονίδια.  

 

 

 

Εικόνα 3.12. Ανάλυση κατά Northern στις διασταυρώσεις DCL2.7i (♀) x 16c (♂) και DCL2.7i x 6.4 (F2 γενιά) για 

την ανίχνευση των διαγονιδίων GFP και της DCL2-φουρκέτας. Επάνω ανιχνεύεται το GFP mRNA, ενώ κάτω η 

ενδογενής NbDCL2, η NbDCL2-φουρκέτα και προϊόντα αποικοδόμησης της NbDCL2. Ως ανιχνευτές 

χρησιμοποιήθηκαν ραδιοσημασμένο GFP DNA (πάνω) και ραδιοσημασμένο DCL2 τμήμα που χρησιμοποιήθηκε 

στην κατασκευή της φουρκέτας (κάτω). 

  

 

Εφόσον οι διασταυρώσεις επιτεύχθηκαν ακολούθησε στα φυτά DCL2.7i x 16c 

επαγωγή της σίγησης με Fi και Fs επαγωγείς. Η παροχή των Fi και Fs έγινε με αγροεμποτισμό. 

Έπειτα από τον αγροεμποτισμό δεν παρατηρήθηκε όμως σίγηση της GFP στα περισσότερα 

από τα φυτά και έτσι δεν ακολούθησε περαιτέρω διερεύνηση. Η αποτυχία επαγωγής 

σίγησης οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις επικρατούσες χαμηλές θερμοκρασίες 

(Kalantidis et al., 2002), συνθηκες χαμηλου φωτισμου (Kotakis et al., 2010) και/ή στη χαμηλή 

συγκέντρωση αγροεμποτισμένων αγροβακτηρίων (Koscianska et al., 2005). Ολοι οι 

παραπανω παραγοντες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επαγωγή της σίγησης και θα πρέπει 

να ρυθμίζονται κατάλληλα. 

 

3.2.3
δ
 Λειτουργική ανάλυση DCL3.1i σειράς.  

 

           H AtDCL3 εμπλέκεται σε μονοπάτια πυρηνικής RNA σίγησης (Wassenegger, 2005). 

Είναι υπεύθυνη για την παραγωγή 24 ντ siRNAs, τα οποία κατέχουν κύριο ρόλο στη 

μεθυλίωση ομόλογων τμημάτων DNA (RNA-κατευθυνόμενη-DNA μεθυλίωση, RdDM) (Chan 

Αποτελέσματα 



___________________________________________________________________________ - 79 - 

et al., 2004). Στο μονοπάτι αυτό επιπλέον εμπλέκονται τα ένζυμα, RDR2,  AGO4, αλλά και οι 

πολυμεράσες Pol IV και Pol V (Wierzbicki et al., 2009). Προκειμένου να μελετήσουμε την 

λειτουργικότητα των DCL3i σειρών μας, επιδιώξαμε να αναλύσουμε την μεθυλίωση μιας 

αλληλουχίας DNA σε αυτό γενετικό υπόβαθρο. Εάν τα 24 ντ siRNAs είναι υπεύθυνα για την 

εκ νέου RdDM (Chan et al., 2004; Daxinger et al., 2009) και εάν η DCL3 είναι υπεύθυνη για 

την παραγωγή τους (Deleris et al., 2006), τότε η εκ νέου RdDM (δηλαδή τουλάχιστον η CHH 

μεθυλίωση) πρεπει να διαταραχθεί στις DCL3i σειρές. Προς τον σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιήσαμε τη σειρά N. benthamiana GFP 6.4. Όπως αναφέρθηκε η 6.4 σειρά 

 

 

Εικόνα 3.13. Ανάλυση κατά Northern στις διασταυρώσεις DCL3.1i (♀) x 6.4 (♂) (F2 γενιά) για την ανίχνευση 

της DCL3-φουρκέτας. Ανίχνεύται η NbDCL3-φουρκέτα και προϊόντα αποικοδόμησης της NbDCL3. Ως ανιχνευτές 

χρησιμοποιήθηκαν ραδιοσημασμένο DNA του DCL3 τμήματος που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της 

φουρκέτας. Η ύπαρξη της GFP παρατηρήθηκε υπό υπεριώδες φως. 

 

εμφανίζει αυθόρμητη PTGS (Kalantidis et al., 2006).  Παρ’ όλο που η μεθυλίωση της κωδικής 

περιοχής της GFP δεν είχε αναλυθεί στις σειρές GFP 6.4, είχαμε βάσιμους λόγους να 

υποθέσουμε ότι θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα CG, CHG και CHH μεθυλίωση, καθώς έχει 

παρατηρηθεί ότι μια αλληλουχία μεθυλιώνεται όταν το μετάγραφο της έχει υποστεί PTGS  

(Jones et al., 1999). Η υπόθεση μας ήταν ότι ενώ στην GFP 6.4 σειρά θα παρατηρούσαμε CG, 

CHG και CHH μεθυλίωση, στη διασταύρωση DCL3.1i x 6.4,  θα παρατηρούσαμε μόνο τις CG 

και CHG να διατηρούνται, ενώ την CHH να εξαφανίζεται.  

Έπειτα από την επίτευξη της διασταύρωσης (εικόνα 3.13) παρατηρήσαμε υπό 

υπεριώδες φως πως οι σειρές 6.4 παρουσίαζαν, όπως ήταν αναμενόμενο (Kalantidis et al., 

2006), σιγημένα σημεία (κόκκινος χρωματισμός υπό υπεριώδες λόγω φθορισμού της 

χλωροφύλλης), ενώ οι διασταυρωμένες σειρές με DCL3.1i δεν εμφάνισαν καθόλου στη γενιά 

F1, μην επιτρέποντας έτσι την ανάλυση της μεθυλίωσης στις περιοχές αυτές. Το αναπάντεχο 
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αυτό αποτέλεσμα υποδηλώνει πιθανόν ενεργό συμμετοχή της DCL3 στην αυθόρμητη σίγηση, 

υπενθυμίζοντας έτσι εξίσου αναπάντεχα ευρήματα εμπλοκής άλλων RdDM-σχετιζόμενων 

ενζύμων στην μεταφορά του σήματος σίγησης (Dunoyer et al., 2007). 

 

 

3.2.3
ε
 Λειτουργική ανάλυση των σειρών DCL4i και DCL2/4i. 

 

Ο ρόλος των DCLs στα φυτά έχει επανειλημμένως αποδειχθεί πως είναι 

αλληλεπικαλυπτόμενος (Bouche et al., 2006; Deleris et al., 2006). Έτσι, η DCL4 κατέχει κύριο 

ρόλο στην αντι-ική άμυνα στους φυτικούς οργανισμούς με τη DCL2 να κατέχει δευτερεύοντα 

ρόλο. Παρεμπόδιση της δράσης της  DCL4 με καταστολείς της σίγησης έχει ως αποτέλεσμα 

τη στρατολόγηση της DCL2 στον αντι-ιικό μηχανισμό, ενώ απενεργοποίηση και των δύο DCL 

έχει ως αποτέλεσμα την υπερευαισθησία στην ιική μόλυνση (Bouche et al., 2006; Deleris et 

al., 2006). 

 

 

 

Εικόνα 3.14. Παρατήρηση PDS φαινοτύπου σε DCL2i, DCL4i και DCL2/4i σειρές 20 μέρες μετά τη μόλυνση. 

Αριστερά παρατίθενται αντιπροσωπευτικά φύλλα, ενώ δεξιά βλαστοί. 
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Έχοντας ως βάση αυτά τα δεδομένα προχωρήσαμε σε μολύνσεις των σειρών DCL4.9i, 

DCL2.41i και DCL2/4.16i  με τον ιικό φορέα TRV (pTV00) που είναι μέρος του γονιδιώματος 

του ιού TRV και φέρει τμήμα της αλληλουχίας του γονιδίου PDS. Το σύστημα επαγωγής της 

σίγησης μέσω των ασυμπτωματικού αυτού φορέα περιγράφηκε στην υποενότητα 3.1.3. Σε 

αυτή την πειραματική προσέγγιση στοχεύεται για σίγηση (VIGS) το ενδογενές γονίδιο PDS με  

αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό των φύλλων και την εμφάνιση άσπρων κηλίδων που είναι 

ανάλογες με το ιικό φορτίο. Στην περίπτωση που ο ρόλος των NbDCL2 και ΝbDCL4 συνάδει 

με αυτές του φυτού Arabidospis, αναμένουμε τον πιο έντονο αποχρωματισμό των φύλλων 

στις σειρές DCL2i, DCL4i και DCL2/4i. 

Στην εικόνα 3.14 παρατηρούμε την πρόοδο του αποχρωματισμού σε 

αντιπροσωπευτικά φυτά για τις σειρές που προαναφέρθηκαν σε σχέση με φυτά WT, 20 

ημέρες μετά από μόλυνση με αγροεμποτισμό. Στη σειρά DCL2.41i ο αποχρωματισμός (εικονα 

3.14Α) είναι ελαφρώς πιο έντονος σε σχέση με το φύλλο φυτού WT, ενώ στη σειρά DCL4.9i 

είναι πολύ πιο εμφανής η διαφορά. Τέλος, στο διπλό μετάλλαγμα παρατηρούμε έντονα 

σημάδια νέκρωσης που σηματοδοτούν τον επερχόμενο θάνατο του φυτού, προφανώς λόγω 

μειωμένης αντι-ιικής άμυνας – έλλειψης αντι-ιικών DCLs. Από τα παραπάνω δεδομένα 

προκύπτει πως ο ρόλος των DCL2 και DCL4 είναι συντηρημένος μεταξύ A. thaliana και N. 

benthamiana. 

 

 

3.2.3
στ

 Παρατήρηση σίγησης της GFP έπειτα από αγροεμποτισμό στις DCLi 

σειρές. 

 

Για την παροδική έκφραση ενός γονιδίου σε μεγάλες ποσότητες in planta 

χρησιμοποιείται η μέθοδος του αγροεμποτισμού που περιγράφηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι πολλά, κυρίως λόγω του εύκολου 

χειρισμού, αλλά και της πληροφορίας που προκύπτει άμεσα (Helm et al., 2011). Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της λειτουργικότητας μιας πλασμιδιακής κατασκευής 

εκφραζόμενης σε φυτά, ή σε φυτά που ο μετασχηματισμός τους είναι δύσκολος, ενώ 

ταυτόχρονα αποφεύγονται παράπλευρα φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα ένθεσης σε 

λειτουργικές DNA περιοχές και οδηγούν σε περίπλοκα αποτελέσματα. Με τη διαδικασία 

αυτή το επιθυμητό γονίδιο εκφράζεται σε μεγάλες ποσότητες για μικρό χρονικό διάστημα 
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που κυμαίνεται σε ~3-10 μέρες, ανάλογα με τον ξενιστή. Έπειτα από μία σύντομη περίοδο 

έκφρασης του γονιδίου στα ανώτερα εφικτά επίπεδα, αρχίζει η φθίνουσα πορεία της 

έκφρασης. Το γεγονός αυτό οφείλεται α)  στην εξωχρωμοσωμική φύση του 

αγροβακτηριακού DNA που γίνεται στόχων DNασών και β) σε μηχανισμούς σίγησης του 

παραγόμενου μεταγράφου.  

Στο δεύτερο λόγο βασίστηκε το παρακάτω πείραμα, όπου εκφράσαμε GFP in planta 

στις διαγονιδιακές σειρές και παρακολουθήσαμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την 

έκφραση της GFP αρχικά, και έπειτα τη σταδιακή της μείωση υπό υπεριώδες φως. Σκοπός 

ήταν να μελετήσουμε τη σίγηση της GFP σε DCLi σειρές και να τη συγκρίνουμε με WT 

καταστάσεις, αλλά και μεταξύ τους,  καθώς όλες οι DCLs εμπλέκονται σε μονοπάτια της 

σίγησης. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.15. Παρατήρηση σίγησης GFP σε DCLi σειρές 11 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό. Υπό υπεριώδες φως 

το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί στην πρωτεΐνη GFP (περιοχή αγροεμποτισμού) και το κόκκινο σε μη 

αγροεμποτισμένες περιοχές φύλλου όπου φθορίζει η χλωροφύλλη.  

 
Παρατηρήσαμε ότι αρκετές μέρες μετά τον αγροεμποτισμό, ενώ στα WT φύλλα είχε 

αρχίσει ήδη η φθίνουσα πορεία έκφρασης, σε κάποιες σειρές η GFP εξακολουθούσε να 

βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην εικόνα 3.15 παρουσιάζεται αντιπροσωπευτικά η 

ενδέκατη μέρα. Αυξημένα επίπεδα έκφρασης παρατηρούνται κυρίως σε φύλλα DCL2/4i και 
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DCL2i επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά το ρόλο που παίζουν οι δύο DCLs στην άμυνα 

του οργανισμού. Τα επίπεδα της GFP σε DCL4i φύλλα είναι παρόμοια με αυτά από WT φυτά, 

ενώ τα επίπεδα της DCL1i και DCL3i εμφανίζονται σαφώς μειωμένα. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να αναφερθεί πως στατιστικά η υψηλότερη έκφραση διαγονιδίου στο είδος N. benthamiana 

παρατηρείται τρεις έως τέσσερις μέρες μετά τον αγροεμποτισμό (Koscianska et al., 2005). 

Παρακολούθηση της έκφρασης της GFP ακόμη και 14 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό έδειξε 

αυξημένη έκφραση της πρωτεΐνης στη σειρά DCL2/4.16i, όταν στα φυτά WT και στις 

υπόλοιπες σειρές δεν υπήρχαν ίχνη έκφρασης.  

 
 

3.3 Γενετικές διασταυρώσεις των DCLi φυτών. 

 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διατριβής, ορισμένες από τις  σειρές DCLi 

διασταυρώθηκαν μεταξύ τους με απώτερο σκοπό τη δημιουργία διαγονιδιακών σειρών που 

είναι κατεσταλμένες για περισσότερες από μία DCL. Η επιτυχία αυτών των διασταυρώσεων, 

αλλά και η λειτουργικότητα των DCL-φουρκετών αναμενόταν σε χαμηλά ποσοστά. Ο λόγος 

είναι πως για την καταστολή των DCLs, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές φουρκέτες, που είναι 

υπόστρωμα των DCLs. Επομένως, για να υπάρξει καταστολή, πρέπει να υπάρξει πρωτεΐνη 

DCL – και αντίστροφα. Παρ’ όλα αυτά κατέστη εφικτή διασταύρωση που ταυτόχρονα να 

εκφράζει 1) φουρκέτα DCL2/4 και DCL1 και 2) φουρκέτα DCL1 και DCL4. 

Στην εικόνα 3.16 (Α-C) παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της πρώτης διασταύρωσης 

(DCL1.9i (♀) x DCL2/4.5i (♂)) και αναλύονται απόγονοι της πρώτης γενιάς (F1). Η 

υβριδοποίηση με DCL2-ειδικό ανιχνευτή δείχνει πως οι απόγονοι της διασταύρωσης 

περιέχουν προϊόντα αποικοδόμησης για την DCL2, αν και το σήμα είναι αχνό (εικόνα 3.16). 

Σε προηγούμενες μελέτες (εικόνα 3.6) ως ανιχνευτής χρησιμοποιούνταν πάντα το τμήμα της 

DCL4-φουρκέτας. Εικάζουμε πως γι’ αυτό το λόγο σε συνδυασμό με την ημίζυγη κατάσταση 

των απογόνων το σήμα είναι λιγότερο έντονο από ότι στην εικόνα 3.6. Περαιτέρω 

υβριδοποίηση με DCL1-ειδικό ανιχνευτή δίνει μη ειδικό σήμα. Για τους παραπάνω λόγους 

μεταγενέστερα πραγματοποιήθηκε η ανάλυση σε διαφορετικά φυτά της ίδιας γενιάς και 

στην εικόνα 3.16C παρατηρούμε πως το αποτέλεσμα της υβριδοποίησης είναι μόνο  DCL1-

ειδικό σήμα. Στην ίδια εικόνα (3.16 D-E) παρατηρούμε πως επιτεύχθη διασταύρωση που 

ταυτόχρονα εκφράζει φουρκέτα ενάντια στo DCL1 και DCL4 μετάγραφο. Θα πρέπει να 

τονιστεί όμως πως δεν πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ποσοτικής/ημιποσοτικής PCR ούτως 
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ώστε να προσδιοριστούν επακριβώς τα επίπεδα έκφρασης. Τέλος απόγονοι της 

διασταύρωσης DCL1.9i (♀) x DCL2/4.5i (♂) δεν εμφανίζουν κάποιο φαινότυπο, ούτε 

αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην ανάπτυξη, γεγονός που συνάδει με τα μεταλλάγματα του 

φυτικού οργανισμού Arabidopsis. Αντίθετα, απόγονοι της διασταύρωσης DCL4.9i (♀) x 

DCL1.9i (♂) επιβιώνουν και αναπτύσσονται με κανονικούς ρυθμούς σε αντίθεση με το είδος 

Arabidopsis, όπου μεταλλάγματα dcl1 dcl4 είναι θνησιγόνα (Bouche et al, 2006), γεγονός που 

οι μελετητές αποδίδουν σε δηλητηριώδη δράση της DCL2. Θα πρέπει να τονιστεί όμως πως 

στο είδος Arabidopsis τα φυτά φέρουν T-DNA ενθέσεις, ενώ στη δική μας περίπτωση 

στοχέυονται σε επίπεδο RNA. 

 

 

Εικόνα 3.16. Ανάλυση κατά Northern των διασταυρώσεων DCL1.9i (♀) x DCL2/4.5i (♂) [Α-C (F1 γενιά)] και 

DCL4.9i (♀) x DCL1.9i (♂) [D-E (F1 γενιά)] για την ανίχνευση των DCL-φουρκετών. 20 μg ολικού RNA 

αναλύθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης προς ανίχνευση μεταγράφου φουρκέτας και προϊόντων αποικοδόμησης της 

DCL1 (A), (C) και (D), DCL2 (Β) και DCL4 (E). Τμήμα της DCL1, DCL2 και DCL4 που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή των αντίστοιχων φουρκετών, χρησιμοποιήθηκε  ως ραδιενεργός ανιχνευτής στην (Α) και (Β) 

αντίστοιχα.  

 

 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διασταυρώσεις με σκοπό τη μελέτη 

διαφόρων μονοπατιών της σίγησης, όπου εμπλέκονται διαγονιδία: 16c (♀) x DCL1i (♂), DCL4i 
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(♀)x 6.4 (♂), DCL1i (♀) x 6.4 (♂), DCL2/4i (♀) x 16c (♂), 6.4 (♀) x DCL2/4i (♂). Οι σειρές 16c 

και 6.4 περιγράφονται αναλυτικά σε προηγούμενη υποενότητα (3.2.3γ). Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η ανάλυση των παραπάνω σειρών πραγματοποιήθηκε μόνο υπό υπεριώδη 

φωτισμό στην πρώτη γενιά μετά τη διασταύρωση. Ελέχθησαν επτά φυτά από κάθε 

διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο. Όλες οι σειρές βρέθηκαν θετικές ως προς την έκφραση της 

πρωτεΐνης GFP σε υπεριώδες φως. 

 

 

3.4. Επίδραση των DCL στον πολλαπλασιασμό και στη μολυσματικότητα PSTVd 

 

3.4.1 Μελέτη επίδρασης του ιοειδούς PSTVd  σε εδραιωμένη και μη 

εδραιωμένη σίγηση.  

 

Όπως αναφέρθηκε στo κεφάλαιο 1, σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη 

του πολλαπλασιασμού και της μολυσματικότητας του ιοειδούς PSTVd  σε διαφορετικά DCLi 

γενετικά υπόβαθρα. Πριν το πειραματικό σχεδιασμό για την απάντηση των παραπάνω 

ερωτημάτων, κρίθηκε απαραίτητο να μελετηθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο ιοειδές 

παρεμβαίνει (ή παρεμβάλλεται) στους μηχανισμούς της σίγησης. Έχει προταθεί πως το 

ιοειδές α) μπορεί να διαφεύγει από τα siRNAs που παράγονται από το ίδιο εναντίον του 

κατά την άμυνα του φυτικού οργανισμού και είναι ικανό να αντιγράφεται και β) μπορεί να 

δρα σαν καταστολέας της σίγησης, είτε σε τοπικό, είτε σε διασυστηματικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τους Itaya και συνεργάτες (Itaya et al., 2007) η δευτεροταγής του δομή είναι 

υπεύθυνη για τη διαφυγή του από τους μηχανισμούς σίγησης.  

Θέλοντας να διευκρινίσουμε ότι το ιοειδές δεν είναι καταστολέας της σίγησης  

προχωρήσαμε σε δύο παρόμοιες πειραματικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη σε ήδη σιγημένα 

φυτά για το γονίδιο PDS, μέσω του ασυμπτωματικού ιικού φορέα TRV που έχει αναφερθεί, 

μολύναμε με ιοειδές και παρακολουθήσαμε την πορεία της σίγησης. Στη δεύτερη 

πειραματική προσέγγιση η μόλυνση με ιοειδές έλαβε χώρα πριν τη μόλυνση με το φορέα 

TRV-PDS. Με τον τρόπο αυτό προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε εάν το ιοειδές παρεμβάλλει 

στη μετάδοση του διασυστηματικού σήματος, εφόσον αυτό έχει παραχθεί ή η παρουσία του 

εμποδίζει την παραγωγή του. 
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Η μελέτη σε ήδη εδραιωμένη σίγηση αναλύεται στην εικόνα 3.17. Φυτά στα οποία 

έχει εδραιωθεί η μόλυνση με το φορέα TRV-PDS και εμφανίζουν ήδη τον αποχρωματισμό 

των φύλλων παρουσιάζονται στις εικόνες 3.17Α και 3.17C. Στο εικονίδιο 3.17Β παρατηρούμε 

πως 55 μέρες μετά τη μόλυνση με PSTVd ο αποχρωματισμός όχι μόνον διατηρείται, αλλά 

εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Επιπλέον, είναι απόλυτα συγκρίσιμος σε φαινοτυπικό 

επίπεδο με φυτά τα οποία δεν έχουν μολυνθεί με ιοειδές. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.17. Παρατήρηση προόδου PDS φαινοτύπου έπειτα από μόλυνση με PSTVd. (Α) και (C): 

αντιπροσωπευτικά φυτά μολυσμένα με TRV-PDS (20 ημέρες μετά τη μόλυνση) πριν από οποιοδήποτε χειρισμό 

με PSTVd. (Β) και (D) ίδια φυτά με (Α) και (C) 55 μέρες μετά την TRV-PDS μόλυνση. Στην εικόνα (D) το φυτό είναι 

επιπλέον μολυσμένο με PSTVd (35 μέρες). 

 
Στη δεύτερη πειραματική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε πρωταρχικά μόλυνση με 

ιοειδές (5 φυτά). Έπειτα από 30 μέρες και εφόσον διαπιστώθηκε η εδραίωσή της 

φαινοτυπικά, προχωρήσαμε σε μόλυνση με τον ιικό φορέα. Παρατηρήσαμε ότι η μόλυνση με 

TRV-PDS καθυστερούσε συστηματικά συγκριτικά με φυτά στα οποία δεν είχε προηγηθεί 

μόλυνση με ιοειδές, σε δύο ανεξάρτητες επαναλήψεις του πειράματος (εικονα 3.18Α). Η 

καθυστέρηση της εμφάνισης του χαρακτηριστικού φαινοτύπου στα φυτά κυμαινόταν 

περίπου 3-6 ημέρες. Σε μοριακό επίπεδο εξετάσαμε τον τίτλο του ιικού φορέα και 
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διαπιστώσαμε πως κατά μέσο όρο τα φυτά με PSTVd έφεραν λιγότερο TRV τίτλο (εικόνα 

3.18Β). Έπειτα 6 ημέρες από την πρώτη εμφάνιση του αποχρωματισμού σε φυτά χωρίς 

ιοειδές, όλα τα φυτά  (PSTVd μολυσμένα και μη) εμφάνιζαν τον χαρακτηριστικό φαινότυπο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το PSTVd δεν μπορεί να αναιρέσει την ήδη 

υπάρχουσα σίγηση, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την εδραίωσή της.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.18. Σύγκριση προόδου ΤRV-PDS σε μη PSTVd μολυσμένα και σε PSTVd μολυσμένα φυτά. (A) 

πρόοδος PDS φαινοτύπου σε μη μολυσμένο φυτό με ιοειδές (αριστερά) και (δεξιά) σε φυτό στο οποίο έχει 

προηγηθεί μόλυνση. (Β αριστερά) τίτλος TRV στο σύνολο των φυτών που απεικονίζονται στην εικόνα Α 

αριστερά. (Β δεξιά) τίτλος TRV στο σύνολο των φυτών που απεικονίζονται στην εικόνα Α δεξιά. 

 

 

3.4.2 Μελέτη πολλαπλασιασμού και μολυσματικότητας ιοειδούς σε DCLi 

υπόβαθρο στο είδος  N. benthamiana.  

 

To PSTVd είναι από τα πιο μελετημένα ιοειδή, τόσο δομικά όσο και λειτουργικά. Η 

μελέτη της σχέσης αλληλουχίας – μολυσματικότητας έχει δείξει πως απλές μεταλλάξεις 

σημείου μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της μολυσματικότητας του. Το στέλεχος 

PSTVdKF 440-2 είναι μολυσματικό σε τομάτες, αλλά όχι στον καπνό. Ωστόσο, μια απλή 

μετάλλαξη σημείου (C259U) έδειξε πως υπάρχει ικανότητα μόλυνσης καπνού σε 

ικανοποιητικά επίπεδα (Wassenegger et al., 1996). Το στέλεχος αυτό ονομάστηκε PSTVdNT. 

Έπειτα από διατήρηση μολυσμένων φυτών σε ιστοκαλλιέργεια παρατηρήθηκε πως τα φυτά 
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αυτά έχουν αυξημένα επίπεδα ιοειδούς, ενώ το μόλυσμα τους μολύνει πολύ πιο 

αποτελεσματικά τον καπνό. Αλληλούχισή τους έδειξε πως προέκυψε ένα καινούριο στέλεχος 

με 5 μεταλλάξεις σημείου (G201U, A309U, A47U, U313A και U315C) που ονομάστηκε 

PSTVdNΒ (Qi et al., 2004). Στην εικόνα 3.19 παρατηρούμε τη διαφορά τους. Επιπλέον in situ 

υβριδοποιήσεις έδειξαν πως το στέλεχος PSTVdNT περιορίζεται στο φλοίωμα, ενώ το στέλεχος 

PSTVdNΒ διασκορπίζεται στο μεσόφυλλο κάνοντας πιο αποτελεσματική τη μόλυνση. Θα 

πρέπει να αναφερθεί πως το στέλεχος PSTVdKF 440-2 αντιγράφεται σε πειράματα 

μολυσματικότητας πρωτοπλαστών (Kalantidis et al., 2007). Τα παραπάνω στελέχη 

χρησιμοποιήθηκαν για τις παρακάτω μολύνσεις με σκοπό τη μελέτη της αντιγραφής και της 

μολυσματικότητας του ιοειδούς. 

 

 

Εικόνα 3. 19. Σύγκριση στελεχών PSTVd
NT 

και PSTVd
NΒ

. Υποδεικνύονται οι διαφορές στην αλληλουχία. Πηγή Qi 

et al, 2004. 

 

 

3.4.2
α
 Πολλαπλασιασμός ιοειδούς σε DCLi υπόβαθρο 

 

Για τη μελέτη του πολλαπλασιασμού του ιοειδούς πραγματοποιήσαμε πειράματα σε 

πρωτοπλάστες. Οι πρωτοπλάστες είναι φυτικά κύτταρα, τα οποία μετά από επεξεργασία δε 

φέρουν κυτταρικό τοίχωμα που αφαιρείται μηχανικά ή κατόπιν πέψης με ειδικά ένζυμα.  

Έτσι, περιβάλλονται μόνον από την κυτταρική μεμβράνη και διατηρούνται σε κατάλληλο 

ωσμωτικό περιβάλλον για να αποφευχθεί η λύση τους. Τα «γυμνά» πλέον κύτταρα, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές. Παραδείγματος χάρη μπορεί με τη βοήθεια 
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πολυαιθυλεν-γλυκόλης δύο πρωτοπλάστες διαφορετικού γενετικού υποβάθρου να ενωθούν 

και να παραχθεί ένα υβρίδιο με χαρακτηριστικά και των δύο μητρικών κυττάρων. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούνται συχνά για την εισαγωγή γονιδίων με τη βοήθεια του αγροβακτηρίου και 

την παραγωγή διαγονιδιακών φυτών. Το PSTVd αρχικά μολύνει κάποιο/α κύτταρα κι αφού 

ολοκληρώσει τον κύκλο του πολλαπλασιασμού του, μεταφέρεται σε γειτονικά κύτταρα μέσω 

των πλασμοδεσμάτων (Tabler and Tsagris, 2004). Έπειτα με τη βοήθεια διαφόρων πρωτεϊνών 

τού φλοιώματος,  μολύνει διασυστηματικά τον οργανισμό (Tabler and Tsagris, 2004). Σε 

διάλυμα πρωτοπλαστών, καθώς λείπει το κυτταρικό τοίχωμα, δεν υπάρχει επικοινωνία 

μεταξύ των κυττάρων – είτε μέσω πλασμοδεσμάτων στα γειτονικά κύτταρα, είτε μέσω του  

 

 

Εικόνα 3.20. Μόλυνση πρωτοπλαστών με (-) PSTVd RNA. Δύο διαφορετικές πειραματικές αναλύσεις σε (Α) 

πήκτωμα αγαρόζης (1.4%) και (Β) ακρυλαμίδης (5%). Η μόλυνση έγινε είτε (Α) με διμερές PSTVdNB (-) είτε (Β) με 

μεγαλύτερο της ώριμης αλληλουχίας PSTVdKF 440-2 στέλεχος (406 ντ). Η διάρκεια επώασης στο σκοτάδι 

κυμαίνεται από 3 μέρες (Α) έως 6 μέρες (Β). Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη (-) RNA 

αλληλουχία του στελέχους PSTVd-pHa106.Τα βέλη υποδεικύουν την περιοχή εντοπισμού του (+) PSTVd RNA. 
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φλοιώματος σε επίπεδο φυτού. Έτσι, μπορεί να μελετηθεί η πορεία που ακολουθεί το 

ιοειδές σε κυτταρικό επίπεδο – και καθώς δεν υπάρχει δίοδος επικοινωνίας, αντικατοπτρίζει 

τα γεγονότα που συμβαίνουν στα κύτταρα που έγινε η πρωταρχική μόλυνση. 

Έχοντας χαρακτηρίσει τα DCLi φυτά και με τη βοήθεια του συστήματος των 

πρωτοπλαστών, προχωρήσαμε σε μελέτες αντίστροφης γενετικής (reverse genetics), 

θέλοντας να μελετήσουμε την πιθανότητα κάποια/ες από τις NbDCLs να εμπλέκονται στα 

αρχικά στάδια του πολλαπλασιασμού του ιοειδούς. Έρευνες που εμπλέκουν μηχανισμούς 

σίγησης σε πρωτοπλάστες με PSTVd έχουν αποδείξει πως ο μηχανισμός είναι λειτουργικός 

στους πρωτοπλάστες (Itaya et al., 2007). RNA αλληλουχία ιοειδούς, μεγαλύτερη της ώριμης : 

(αλληλουχία PSTVd μήκους 406 ντ), χρησιμοποιήθηκε για τη μόλυνση πρωτοπλαστών, καθώς 

έχει δειχθεί πως η μόλυνση επιτυγχάνεται πιο εύκολα (Kalantidis et al., 2007). 

Πραγματοποιήθηκε μόλυνση πρωτοπλαστών με (+) και (-) PSTVd RNA (μεγαλύτερο 

της ώριμης αλληλουχίας) και έπειτα από επώαση 3-6 ημερών στο σκοτάδι (για την αποφυγή 

φωτοσύνθεσης και σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος), αναλύθηκε ολικό RNA σε πήκτωμα 

αγαρόζης ή πολυακρυλαμίδης. Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία (Tabler and Sanger, 

1984) PSTVd DNA (-) πολικότητας δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στη μόλυνση όσο το (+). 

Έτσι, ανιχνεύθηκαν ελάχιστες ποσότητες (+) PSTVd RNA και στο δείγμα ελέγχου WT και στους 

περισσότερους DCLi πρωτοπλάστες (εικόνα 3.20). Δε συνέβη όμως το ίδιο με τους 

πρωτοπλάστες σειρών DCL4i και κυριότερα DCL2/4i όπου το ειδικό σήμα για (+) PSTVd είναι 

πολύ έντονο. Καθώς η μόλυνση πρωτοπλαστών στην εικόνα 3.20Α έγινε με διμερές στέλεχος 

PSTVdΝΒ (-) PSTVd RNA (~720 ντ), η ζώνη που ανιχνεύεται στα ~360 ντ είναι προϊόν 

αντιγραφής του PSTVd κι όχι παραπροϊόν υβριδοποίησης (cross-hybridization). Επιπλέον 

δείγμα ελέγχου μεγαλύτερου των 359 ντ που δεν υποδιεκνύεται στην εικόνα 3.20Α, όπως και 

RNA μάρτυρας, επιβεβαιώνει πως η ζώνη μεταναστεύει στο σωστό μέγεθος. Επανάληψη του 

ίδιου πειράματος με (-) RNA του στελέχους ΚF 440-2 και ανάλυση του σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης υποστηρίζει επιπλέον τη μη μολυσματικότητα του διμερούς στελέχους 

PSTVdΝΒ αρνητικής πολικότητας (εικόνα 3.20Β). Επιπρόσθετα, παρατηρείται μια μικρή 

διαφορά στην ένταση του σήματος μεταξύ του DCL2/4i και των υπόλοιπων δειγμάτων 

παρόλο που δεν είναι τόσο έντονη όσο στην εικόνα 3.20Α.  
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Εικόνα 3.21. Μόλυνση πρωτοπλαστών με (+) PSTVd RNA. Δύο διαφορετικές πειραματικές αναλύσεις σε (Α) 

πήκτωμα αγαρόζης (1.4%) και (Β) ακρυλαμίδης (5%). Η μόλυνση έγινε είτε (Α) με διμερές PSTVdNB (+) είτε (Β) με 

μεγαλύτερο της ώριμης αλληλουχίας PSTVdKF 440-2 στέλεχος (406 ντ). Η διάρκεια επώασης στο σκοτάδι 

κυμαίνεται από 3 μέρες (Α) έως 6 μέρες (Β). Στην εικόνα (Α) τα μεγέθη προκύπτουν από RNA μάρτυρα 

(Fermentas) και από την ανίχνευση του διμερούς ΝΒ και RNA μεγαλύτερο της ώριμης αλληλουχίας PSTVdKF 440-2 

(+). Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη (+) και (-) RNA αλληλουχία του στελέχους PSTVd-pHa106. 

 
 

Η μόλυνση με (+) PSTVd RNA πραγματοποιήθηκε δύο φορές (εικόνα 3.21). Στην 

εικόνα 3.21Α οι πρωτοπλάστες μολύνθηκαν με διμερές στέλεχος PSTVdΝΒ. Στο πάνω μέρος 

της εικόνας παρουσιάζεται η ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης με ανίχνευση της (-) μορφής, 

όπου δίνεται έμφαση μόνο στις περιοχές ανίχνευσης του ιοειδούς (718 ντ το διμερές και 359 

το μονομερές). Είναι αξιοσημείωτο ότι ανιχνεύεται το μονομερές στέλεχος PSTVdΝΒ (-) στα 

359 ντ, γεγονός που δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Το (-) PSTVd RNA είναι πολυμερές 

και συμπληρωματικό του (+) κατά τη διάρκεια της αντιγραφής με ασύμμετρο κυλιόμενο 

κύκλο. Προφανώς δεν πρόκειται για παραπροϊόν της υβριδοποίησης (λόγω υψηλού 

ποσοστού συμπληρωματικότητας (+) και (-) PSTVd RNA), καθώς κατά την υβριδοποίηση με 
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(+) RNA δεν ανιχνεύεται (-) RNA στη ζώνη μετανάστευσης των 720 ντ, όπου μεταναστεύει το 

(υψηλής συγκέντρωσης) μετασχηματισμένο (+) RNA. Πολύ σημαντικό είναι πως 

παρατηρούμε ότι τα επίπεδα του (-) RNA στις σειρές DCL4i και κυριότερα DCL2/4i είναι 

αυξημένα σε σχέση με το δείγμα WT και τις υπόλοιπες DCLi σειρές.  

Στην κάτω εικόνα (3.21Α) έγινε ανίχνευση του (+) PSTVd RNA. Παρατηρούμε πως 

γίνεται ανίχνευση του διμερούς PSTVdΝΒ, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η διαμόλυνση. Το 

γεγονός αυτό υποδεικνύει πως τα επίπεδα (+) PSTVd RNA που μεταναστεύουν στα 359 

περίπου νουκλεοτίδια είναι προϊόν αντιγραφής. Τέλος, οι διαφορές στο (+) αντιγραφόμενο 

PSTVd RNA είναι πολύ μικρότερες συγκριτικά με το (-) αντιγραφόμενο PSTVd RNA στις σειρές 

DCLi και στο δείγμα WT. Για περαιτέρω υποστήριξη του γεγονότος αυτού πραγματοποιήσαμε 

υβριδοποίηση με σκοπό την ποσοτικοποίηση δείγματος, η οποία δε λειτούργησε σε κανένα 

από τα δείγματα πρωτοπλαστών. Εικάζουμε πως το γεγονός αυτό οφείλεται στη χαμηλή 

ποσότητα RNA που αναλύθηκε στα πηκτώματα.  

Στην εικόνα 3.21Β η ανάλυση έγινε σε πολυακρυλαμίδη και η μόλυνση με 

μεγαλύτερο της ώριμης αλληλουχίας (+) RNA του στελέχους ΚF-440-2. Η διαφορά σήματος 

για (-) αντιγραφόμενο PSTVd RNA, όπως και στην ανάλυση της αγαρόζης, είναι πολύ έντονη 

για τη σειρά DCL2/4i, κάτι που δεν ισχύει για το (+) RNA. Καθώς η μόλυνση έγινε με 

μεγαλύτερο της ώριμης αλληλουχίας RNA, άρα μεταναστεύει πιο αργά στο πήκτωμα, κι 

εφόσον το (-) με το (+) συμπίπτουν, το σήμα που παρουσιάζεται και στις δύο περιπτώσεις 

είναι προϊόν αντιγραφής κι όχι το RNA που εισήχθη κατά τη μόλυνση. Θα πρέπει να 

αναφερθεί πως κι εδώ μη αναμενόμενα παρατηρήθηκε (-) μονομερές RNA. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως ο ρόλος της DCL4 κυρίως, αλλά και της DCL2 

είναι αρνητικός όσον αφορά τις ενδιάμεσες μορφές του ιοειδούς [(-)RNA]. Ενδιαφέρον είναι 

πως η ενδιάμεση μορφή (-) είναι αυξημένη απουσία και των δύο DCLs κι όχι τόσο της 

καθεμιάς χωριστά. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η παραγωγή (+) και (-) RNA έγινε με μεταγραφή από 

πλασμίδιο και παρατηρήθηκαν περισσότερες από μία ζώνες στο πήκτωμα αγαρόζης. Ίσως 

είναι διαφωτιστικό να χρησιμοποιηθεί συνθετικό RNA (+) και (-) πολικότητας, για την 

επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων. 
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3.4.2
β
 Μολυσματικότητα ιοειδούς σε DCLi υπόβαθρο 

 

•  Ανάλυση PSTVd-siRNAs σε σειρές DCLi 

 

Υπάρχουν αρκετές εργασίες που έχουν ασχοληθεί με το σύστημα RNAi – ιοειδή, όπως 

αναφέρθηκε εκτενέστερα σε άλλο κεφάλαιο (Wassenegger et al., 1994; Papaefthimiou et al., 

2001; Denti et al., 2004; Itaya et al., 2007; Di Serio et al., 2010). Είναι γνωστό πως το PSTVd  

κατά τη μόλυνση του επάγει τα μονοπάτια της RNA σίγησης, εφόσον παράγονται siRNAs. 

Παρ’ όλα αυτά ο ρόλος των DCLs παραμένει αδιευκρίνιστος. Έχοντας ως στόχο να 

μελετήσουμε αυτή τη σχέση μολύναμε με PSTVd τις DCLi σειρές και παρακολουθήσαμε την 

εξέλιξη της μόλυνσης. 

 

 

Εικόνα 3.22. Ανάλυση κατά Northern των (-) και (+) PSTVd-siRNAs σε σειρές DCLi. 12 μg συνολικού 

συνδυασμένου RNA (RNA pool) από 5 φυτά, αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 15% για την ανίχνευση 

(-) PSTVd-siRNAs (Α) και (+) PSTVd-siRNAs (Β) σε DCL1.13i, DCL2.11i, DCL3.10i, DCL4.16i και DCL2/4.16i την 3η 

εβδομάδα μετά τη μόλυνση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στην γενιά Τ2 για όλες τις σειρές εκτός της 

DCL2.11i, όπου πραγματοποιήθηκε στη γενιά Τ3. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη (+) RNA 

αλληλουχία του στελέχους PSTVd-pHa106 για την εικόνα Α και αντίστοιχα (-) για την εικόνα Β. Ως ποσοτικός 

μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το U6 RNA. Η μόλυνση υποδεικνύεται με το σύμβολο *. 
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Όπως αναφέρθηκε, πιο αποτελεσματική μόλυνση προκύπτει για τον καπνό με το 

στέλεχος PSTVdΝΒ. Το ίδιο ισχύει και για το συγγενικό φυτό Ν. benthamiana. Η μόλυνση 

επιτεύχθηκε με τη βοήθεια αγροβακτηρίου που φέρει διμερή αλληλουχία PSTVdΝΒ. Έπειτα 

πραγματοποιήθηκαν συλλογές μία έως και έξι εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Για τις σειρές 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα έως πέντε φυτά και έγινε σύγκριση του τίτλου του ιοειδούς με 

πέντε φυτά WT. 

Ανάλυση κατά Northern την πρώτη εβδομάδα μετά τη μόλυνση δεν έδειξε ίχνη 

ιοειδούς, σε αντίθεση με τη δεύτερη εβδομάδα που η μόλυνση είχε εγκαθιδρυθεί (εικόνα 

3.23Α). Την τρίτη εβδομάδα αναλύθηκε ο πληθυσμός των μικρών siRNAs του PSTVd, όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 3.22. Η επιλογή της συγκεκριμένης εβδομάδας έγινε, με γνώμονα 

τα αποτελέσματα προηγούμενης εργασίας που δείχνει πως η ανίχνευσή των PSTVd siRNAs 

σε αναλύσεις κατά Northern γίνεται περίπου μία εβδομάδα αργότερα από την ανίχνευση 

του ώριμου μορίου (Machida et al., 2007). Για κάθε DCLi σειρά όπως και για φυτά WT, 

αναμείχθηκαν ισόποσα RNA (RNA pools) από κάθε μολυσμένο φυτό της σειράς σε τελικό 

σύνολο 12 μg. Παρατηρούμε, όπως και στη γενιά Τ1, πως για κάθε DCLi σειρά δεν 

ανιχνεύεται η αντίστοιχη ζώνη siRNA που παράγει η κατεσταλμένη DCL, ενώ οι υπόλοιπες 

ζώνες εμφανίζονται ελαφρώς ενισχυμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ζώνη 24 

ντ στη σειρά DCL2.11 (εικόνα 3.22Α και 3.22Β), όπου ανιχνεύεται πολύ πιο έντονα από την 

αντίστοιχη στο WT φυτό.  Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

στην γενιά Τ1 καθώς οι συγκεκριμένες αναλύσεις έγιναν σε μεταγενέστερες γενιές (Τ3 για 

DCL2i και Τ2 για τις υπόλοιπες σειρές).  

Στην ανάλυση αυτή προχωρήσαμε περισσότερο σε βάθος, καθώς μας ενδιέφερε να 

μελετήσουμε το πρότυπο του πληθυσμού των (+) και (-) και να τα συγκρίνουμε τόσο μεταξύ 

τους, όσο και με το πρότυπο στην κατάσταση WT.  Θα πρέπει να τονίσουμε πως η συσχέτιση 

αυτή είναι περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική, καθώς διαφέρει και στην περίοδο και στον 

τρόπο έκθεσης του (-) και (+) ραδιοσημασμένου ανιχνευτή. Παρατηρούμε στα φυτά WT τα 

(+) 21 ντ siRNAs εμφανίζονται σαφώς ενισχυμένα σε σχέση με τα (+) 22 ντ siRNAs, ενώ τα (-) 

21 ντ έχουν παρόμοια ένταση με τα (-) 22 ντ. Αντίστοιχα σε όλες τις σειρές η ζώνη των (+) 21 

ντ, όπου αυτή εμφανίζεται και είτε εμφανίζεται σε χαμηλότερα ή σε πιο υψηλά επίπεδα, 

είναι πάντα η πιο έντονη σε ένταση σε σχέση με τις υπόλοιπες, κάτι που δεν ισχύει για την 

περίπτωση των (-)  siRNAs. Στην περίπτωση της σειράς DCL4.16i, όπου δεν ανιχνεύονται τα 

21 ντ siRNAs, η ένταση των (+) 22 ντ siRNAs είναι πιο έντονη από την αντίστοιχη των 24 ντ 
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siRNAs, ενώ στην εικόνα 22Α τα (-) 22 ντ και 24 ντ siRNAs είναι παρόμοιας έντασης. Ομοίως, 

στο διπλό μετάλλαγμα DCL2/4.16i, όπου δεν ανιχνεύονται τα 21 και 22 ντ siRNAs, τα (+) 24 ντ 

είναι πιο έντονα από τα (-),  στα πλαίσια που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση.  

Τέλος, σημαντική παρατήρηση είναι, πως σε όλες  τις σειρές, εκτός της σειράς 

DCL2.11i, τα PSTVd siRNAs ανιχνεύονται σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι τα PSTVd siRNAs στα 

WT φυτά. 

 

•  Ανάλυση ώριμου ιοειδούς 

 

Έχοντας επιβεβαιώσει τη λειτουργικότητα του συστήματός μας μέσω ανάλυσης 

προτύπου των PSTVd siRNAs, προχωρήσαμε σε περαιτέρω αναλύσεις που αφορούν τη 

συσσώρευση του ώριμου ιοειδούς, αλλά και των διάφορων ισομορφών του, όπου ήταν 

δυνατό. Στην εικόνα 3.23 παρουσιάζεται η ανάλυση της δεύτερης εβδομάδας σε αγαρόζη (Α) 

και σε πολυακρυλαμίδη (Β) του πειράματος της προηγούμενης υποενότητας. Έγινε σύγκριση 

του τίτλου του ιοειδούς με πέντε φυτά WT, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η χαρακτηρισμένη 

σειρά 20-1A1, που εκφράζει φουρκέτα για το γονίδιο ΝΙΒ του ιού Plum Pox virus (PPV) (φυτά 

ΝΙΒ) (Kotakis et al., 2010). Τα φυτά ΝΙΒ εκφράζουν τμήμα του γονιδίου NIB από τον ιό της 

ευλογιάς της δαμασκηνιάς (Plum Pox Virus, PPV) και χρησιμοποιήθηκαν ως πείραμα ελέγχου, 

ώστε να αποκλείσουμε το φαινόμενο μια διαγονιδιακή σειρά που εκφράζει μία φουρκέτα 

(όπως οι DCLi) να επιδρά αρνητικά στη μολυσματικότητα/συσσώρευση του ιοειδούς. 

Όπως παρατηρούμε από την εικόνα 3.22Α, σε ανάλυση κατά Northern, το ιοειδές δείχνει 

ανεπηρέαστο απουσία της DCL2 στη σειρά DCL2.11i. Μικρή επίδραση παρατηρείται στη 

σειρά DCL3.10i, όπου τα επίπεδα του ιοειδούς ανιχνεύονται μειωμένα. Σαφής όμως μείωση 

του PSTVd παρατηρείται στις σειρές DCL1.13i, DCL4.16i και DCL2/4.16i. Στη σειρά DCL1.13i  

σε ένα φυτό παρατηρούμε ελάχιστα ίχνη ιοειδούς, ενώ και τα υπόλοιπα φυτά δε δείχνουν 

σταθερότητα στα επίπεδα μόλυνσης. Για τα φυτά DCL4.16i και DCL2/4.16i οι τίτλοι 

παρουσιάζουν μικρότερες διακυμάνσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο διπλό μετάλλαγμα 

DCL2/4.16i, υπερισχύει η επίδραση της έλλειψης της DCL4, όπου συσσωρεύεται σε 

μικρότερα επίπεδα το ιοειδές κι όχι της DCL2 που τα επίπεδα φαίνονται ανεπηρέαστα. Τα 

αποτελέσματα ανάλυσης των φυτών ΝΙΒ δείχνουν πως δεν παρατηρείται διαφορά στον τίτλο 

του PSTVd μεταξύ WT και αυτών των φυτών. Έτσι φυτά που εκφράζουν διαγονίδιο 

φουρκέτας δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη μόλυνση με το ιοειδές.  
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Εικόνα 3.23. Ανάλυση κατά Northern συσσώρευσης ιοειδούς σε σειρές DCLi δύο εβδομάδες μετά την 

πραγματοποίηση της μόλυνσης σε πήκτωμα αγαρόζης 1.4% (A) και πολυακρυλαμίδης 5% (Β). (Α) 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ή πέντε φυτά από κάθε σειρά για την ανάλυση πολλαπλασιασμού του ιοειδούς. (Β) 

Αντιπροσωπευτικά μολυσμένα φυτά από κάθε σειρά της εικόνας Α αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 
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Η σειρά 20-1Α1 (ΝΙΒ) χρησιμοποιήθηκε ως αρνητικό πείραμα ελέγχου. Η μόλυνση υποδεικνύεται με το 

σύμβολο *. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη DNA αλληλουχία του στελέχους PSTVd-pHa106. 

Ως ποσοτικός μάρτυρας στην εικόνα Α χρησιμοποιήθηκε το 25S rRNA έπειτα από χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο 

και 18S rRNA έπειτα απο υβριδοποίηση, ενώ στην εικόνα Β για την ποσοκοτικοποίηση πραγματοποίηθηκε 

υβριδοποίηση με 18S και U6 RNA ή χρώση της μεμβράνης με κυανό του μεθυλενίου (methylene blue). 
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Εικόνα 3.24. Ανάλυση κατά Northern συσσώρευσης ιοειδούς σε σειρές DCLi τρεις εβδομάδες μετά την 

πραγματοποίηση της μόλυνσης σε πήκτωμα αγαρόζης 1.4% (A) και πολυακρυλαμίδης 5% (Β). (Α) 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ή πέντε φυτά από κάθε σειρά για την ανάλυση πολλαπλασιασμού του ιοειδούς. (Β) 

Αντιπροσωπευτικά μολυσμένα φυτά από κάθε σειρά της εικόνας Α αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 

Η μόλυνση υποδεικνύεται με το σύμβολο *. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη DNA αλληλουχία 

του στελέχους PSTVd-pHa106. Ως ποσοτικός μάρτυρας στην εικόνα Α χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένο 18S 

rRNA, ενώ στην εικόνα Β για την ποσοκοτικοποίηση χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο (a-d) και χρώση της 

μεμβράνης με κυανό του μεθυλενίου (e). 

 

 

Την ίδια εικόνα παρατηρούμε και στην ανάλυση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

(εικόνα 3.23Β). Υπάρχει σαφής μείωση στα επίπεδα του ιοειδούς στις σειρές DCL1.13i και 

DCL4.16i, όπως και στο διπλό μετάλλαγμα. Η διαφορά στα επίπεδα στην περίπτωση της DCL3 

είναι λιγότερο διακριτή σε σχέση με την ανάλυση στην αγαρόζη, ενώ για τα φυτά DCL2.11i τα 

επίπεδα του PSTVd που ανιχνεύονται δείχνουν να είναι ελάχιστα αυξημένα συγκριτικά με το 

WT δείγμα. Στην εικόνα 3.24 αναλύονται τα ίδια φυτά τρεις εβδομάδες μετά τη μόλυνση. 

Όπως και στη δεύτερη εβδομάδα, η μόλυνση στη σειρά DCL2.11i είναι σε συγκρίσιμα 

επίπεδα με τα WT φυτά και οι σειρές DCL1.13i, DCL4.16i και DCL2/4.16i έχουν μειωμένο 

τίτλο ιοειδούς. Η διαφορά του ιοειδικού φορτίου όμως δεν είναι τόσο εμφανής, όσο τη 

δεύτερη εβδομάδα. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε πως στη σειρά DCL3.10i, η μικρή 

επίδραση που καταγράφηκε τη δεύτερη εβδομάδα μετά τη μόλυνση, τώρα είναι διακριτή σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Ομοίως και για την εικόνα 3.24Β, όπου τα ίδια φυτά αναλύονται σε 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 

Τα πειράματα που περιγράφηκαν παραπάνω επαναλήφθηκαν τουλάχιστον δύο 

φορές για τις σειρές που αναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα, για περαιτέρω υποστήριξη των 

δεδομένων, μελετήθηκε μία επιπλέον ελαττωματική σειρά ως προς την παραγωγή της DCL4 

και της DCL1. 

Στην εικόνα 3.25Α αναλύεται σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης η σειρά DCL1.9i την 

τρίτη εβδομάδα μετά τη μόλυνση. Παρατηρούμε ότι, όπως και η σειρά DCL1.13i, ο τίτλος του 

PSTVd παρουσιάζει διακυμάνσεις συγκριτικά με τις καταστάσεις WΤ. Στην εικόνα 3.25Β 

παρατηρούμε πως και η σειρά DCL4.9i εμφανίζει μειωμένα επίπεδα τίτλου. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποτελούν μία περαιτέρω επιβεβαίωση του ρόλου των DCL1 και της 

DCL4 στη διασυστηματική μόλυνση του ιοειδούς PSTVd. 
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Εικόνα 3.25. Ανάλυση κατά Northern συσσώρευσης ιοειδούς στις σειρές DCL1.9i (Α) και DCL4.9i (Β) τρεις (Α) 

και δύο (Β) εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της μόλυνσης σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 5%. Η 

μόλυνση υποδεικνύεται με με το σύμβολο *. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη DNA 

αλληλουχία του στελέχους PSTVd-pHa106. Ως ποσοτικός μάρτυρας στην εικόνα Α χρησιμοποιήθηκε το 18S 

rRNA έπειτα απο υβριδοποίηση, ενώ στην εικόνα Β για την ποσοκοτικοποίηση χρησιμοποιήθηκε χρώση του 

πηκτώματος με βρωμιούχο αιθίδιο. 

 

 

Συμπερασματικά, κυρίως οι DCL1 και η DCL4 φαίνεται να κατέχουν επικουρικό ρόλο 

στη διασυστηματική μόλυνση του φυτικού οργανισμού που μελετήθηκε. Το γεγονός αυτό 

παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο έχουν ένα κοινό σημείο, την παραγωγή 

21 ντ siRNAs. Μέχρι σήμερα  δεν είναι γνωστό εάν το PSTVd είναι υπόστρωμα της DCL1. Παρ’ 

όλα αυτά φαίνεται πως η DCL1 έχει βοηθητικό ρόλο ως προς τη διασυστηματική μόλυνση 

του ιοειδούς.  Το ίδιο ισχύει και για την DCL3, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Η DCL2 φαίνεται 

πως δεν παίζει κάποιο προφανή ρόλο στη διασυστηματική μόλυνση, παρόλο που στοχεύει 

το ιοειδές (ανίχνευση 22 ντ siRNAs), καθώς τα επίπεδα του ιοειδικού φορτίου σε DCL2i 

κατάσταση παραμένουν ανεπηρέαστα. Τέλος, η απουσία της DCL4 είναι επιστατική της 

απουσίας της DCL2, καθώς στο διπλό μετάλλαγμα ανιχνεύονται μειωμένα επίπεδα ιοειδούς, 

όπως και σε DCL4i καταστάσεις. 
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Εάν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα αυτά με της υποενότητας (3.4.2
β) «Ανάλυση 

PSTVd-siRNAs σε σειρές DCLi», παρατηρούμε πως ο πληθυσμός των συνολικών siRNAs των 

σειρών, βρίσκεται σε αναλογία με τον τίτλο του ιοειδούς – ώριμο PSTVd, όπως ακριβώς και 

στην κατάσταση WT. 

 

 

3.4.3. Ρόλος των 21 ντ siRNAs στη διασυστηματική μόλυνση του PSTVd. 

 

3.4.3
α
 Ανάλυση μολυσματικότητας ιοειδούς σε διαγονιδιακά φυτά N. 

benthamiana που εκφράζουν τον καταστολέα της σίγησης p19 του ιού AMCV. 

 

Η στρατηγική των ιών να κωδικοποιούν πρωτεΐνες που καταστέλλουν το μηχανισμό της 

σίγησης είναι πλέον ευρέως γνωστή (Wang and Metzlaff, 2005). Οι καταστολείς της σίγησης 

είναι συνήθως πρωτεΐνες μικρού μοριακού βάρους που στοχεύουν το μηχανισμό σε διάφορα 

στάδιά του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πρωτεΐνη HC-Pro των Potyviruses που 

δεσμεύει τα μικρά RNAs (Lakatos et al., 2006), ενώ αλληλεπιδρά και με τη ΗΕΝ1 (Jamous et 

al., 2011), τη μεθυλτρανσφεράση που μεθυλιώνει τα μικρά RNAs και τα προστατεύει από 

πολυ-ουριδινιλίωση και κατά συνέπεια καταστροφή τους. Ο καταστολέας Cmv2b, 

εντοπίζεται στον πυρήνα και έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά με την AGO1 και την AGO4 (Zhang 

et al., 2006; Hamera et al., 2012). Ένας επιπλεόν γνωστός καταστολέας είναι ο p19 των 

Tombusviruses (Lakatos et al., 2004). 

 Οι Tombusviruses είναι θετικής πολικότητας RNA ιοί με γραμμικό γονιδίωμα που 

αποτελείται από πέντε ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs). Το ORF5 κωδικοποιεί μία 

πρωτεΐνη χαμηλού μοριακού βάρους, 19 kDa, η οποία απο νωρίς συνδέθηκε με την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων των ιών της οικογενείας. Αργότερα επιβεβαιώθηκε πως η 

συγκεκριμένη πρωτεΐνη (πρωτεΐνη p19) αποτελεί καταστολέα του μηχανισμού της σίγησης 

που παρεμποδίζει την έναρξη της τοπικής και διασυστηματικής μετα-μεταγραφικής σίγησης 

και επιπλέον δεν παρεμποδίζει την τοπική VIGS, αλλά τη διασυστηματική. Σε πειράματα in 

vitro βρέθηκε πως ο καταστολέας p19 δεσμεύει τα μικρά RNAs που παράγονται κατά τη 

μετα-μεταγραφική σίγηση εναντίον του ιού αλλά και συνθετικά 21 ντ siRNAs με προεξέχοντα 

5’ και 3’ άκρα (Lakatos et al., 2004). 
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Κατά τη δημοσιευμένη εργασία των Silhavy και συνεργατών (Silhavy et al., 2002) 

παρήχθησαν φυτά N. benthamiana που εκφράζουν  την πρωτεΐνη p19 του ιού Artichoke 

mottled crinkle virus (AMCV). Τα φυτά αυτά χρησιμοποιήθηκαν (Μπούτλα Α. και 

Τζωρτζακάκη Σ., μη δημοσιευμένα αποτελέσματα) για να μελετήσουμε την επίδραση που 

έχουν στη μολυσματικότητα του ιοειδούς PSTVd. 

 

 

 

Δρ. Μπούτλα Αλεξάνδρα και Τζωρτζακάκη Σεργία, μη δημοσιευμένα αποτελέσματα 

 

Εικόνα 3.26. Ανάλυση κατά Northern συσσώρευσης ιοειδούς σε φυτά WT και διαγονιδιακά φυτά που 

εκφράζουν την πρωτεΐνη-καταστολέα p19. Α) ανάλυση 10 μg ολικού RNA σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 7% 

για την ανίχνευση ώριμου ιοειδούς και C) 20 μg ολικού RNA σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 15% για την 

ανίχνευση siRNAs. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη DNA αλληλουχία του στελέχους PSTVd-

pHa106. Ως ποσοτικός μάρτυρας στην εικόνα Α χρησιμοποιήθηκε αλληλουχία του γονιδίου UBI3 έπειτα απο 

υβριδοποίηση, ενώ στην εικόνα Β για την ποσοκοτικοποίηση χρησιμοποιήθηκε U6 RNA. M: μάρτυρας μικρών 

RNAs.  Το σύμβολο «*» υποδηλώνει μόλυνση με PSTVd. 

 

 

 Μολύνθηκαν δέκα φυτά WT και δέκα φυτά που εκφράζουν τον καταστολέα p19. Η 

μόλυνση των φυτών πραγματοποιήθηκε μηχανικά με RNA θετικής πολικότητας (+) του 

στελέχους KF 440-2. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τακτικές συλλογές δειγμάτων από τη 

δεύτερη έως και την έκτη εβδομάδα μετά τη μόλυνση. Στην εικόνα 3.26 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης ενός αντιπροσωπευτικού φυτού για κάθε κατάσταση ως προς 

την ανίχνευση του ώριμου μορίου και των ισομορφών του, αλλά και των siRNAs του PSTVd. 

Παρατηρούμε στην εικόνα 3.26Α πως ο τίτλος του ιοειδούς ανιχνεύεται σε πολύ χαμηλά 
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επίπεδα την τρίτη εβδομάδα μετά τη μόλυνση στο φυτό WT, ενώ η μόλυνση έχει ήδη 

εγκαθιδρυθεί στα διαγονιδιακά φυτά p19. Σε αντίστοιχη αναλογία βρίσκονται και οι 

πληθυσμοί των νd-siRNAs. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τέταρτη εβδομάδα, όπου ο 

τίτλος του ιοειδούς στην κατάσταση WT είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα από αυτόν στη 

διαγονιδιακή κατάσταση, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της τρίτης εβδομάδας. Τα νd-

siRNAs όμως είναι περισσότερα στα φυτά που εκφράζουν τον καταστολέα p19. Το ίδιο ισχύει 

και για τις επόμενες εβδομάδες. Ο τίτλος του ιοειδούς είναι μειωμένος στα διαγονιδιακά 

φυτά σε σχέση με το WT, ενώ τα siRNAs είναι αυξημένα.  

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα: 

1) ελλείψει σωστής λειτουργίας του μηχανισμού της σίγησης, η μόλυνση 

επιτυγχάνεται πιο γρήγορα και 

2) η δέσμευση των PSTVd siRNAs από τον καταστολέα p19 σε μεταγενέστερα στάδια 

οδηγεί σε μειωμένο τίτλο ιοειδούς, συνεπώς καταλήγουμε πως το ιοειδές χρειάζεται τα 

siRNAs για πιο αποτελεσματική μόλυνση. 

 

 

3.5. Παρατήρηση εκδήλωσης φαινοτύπου του PSTVd στις σειρές DCLi σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες ανάπτυξης. 

 

Έχει παρατηρηθεί πως φυτά WT N. benthamiana μολυσμένα με ιοειδές PSTVd 

εμφανίζουν χαρακτηριστικό φαινότυπο. Συγκεκριμένα, τα φυτά παρουσιάζουν νανισμό, 

μικρότερα μεταμεσογονάτια διαστήματα και μικρότερα φύλλα σε σχέση με φυτα WT (Di 

Serio et al., 2010).  

Θέλοντας να παρατηρήσουμε το φαινότυπο του ιοειδούς στις σειρές DCLi, μολύναμε 

με PSTVd δύο φυτά από κάθε σειρά και τα τοποθετήσαμε σε θαλάμους ανάπτυξης με 

διαφορετικές θερμοκρασίες. Είναι γνωστό πως με την άυξηση της θερμοκρασίας ο 

μηχανισμός της σίγησης είναι πιο αποτελεσματικός (Kalantidis et al., 2002), όπως επίσης και 

η μόλυνση με το ιοειδές. Έτσι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία θεωρούμε πως αυξάνεται το 

ποσοστό της σίγησης, άρα οι σειρές καταστέλλονται πιο αποτελεσματικά για τις DCLs, αλλά 

επιπλέον αυξάνεται και η μολυσματικότητα του ιοειδούς. 

Στην εικόνα 3.27 παρουσιάζονται φαινότυποι φυτών WT και DCLi που μετά τη 

μόλυνση αναπτύχθηκαν στους 18°C, 24°C και 28°C. Στο διάγραμμα της εικόνας 3.28Β  
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Εικόνα 3.27. Παρακολούθηση εξέλιξης φαινοτύπου ως συνέπεια μόλυνσης με ιοειδές σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. (A) Φωτογραφίες μη μολυσμένων και μολυσμένων με  PSTVd (40 μέρες μετά τη μόλυνση) 

φυτών DCLi. Όλα τα φυτά -μολυσμένα και μη- αναπτύχθηκαν τις πρώτες 60 μέρες αρχικά σε υπόστρωμα από 

άγαρ και έπειτα σε συνθήκες θερμοκηπίου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε θαλάμους με τρεις διαφορετικές 

θερμοκρασίες (18°C, 24°C και 28°C). Τα μολυσμένα φυτά υποδεικνύονται με κόκκινο βέλος. (Β) στάδιο 

ανάπτυξης φυτών κατά τη στιγμή της μόλυνσης. (C) διάγραμμα κατηγοριοποίησης της έντασης των φαινοτύπων 

στις σειρές DCLi, όπως προέκυψε από δύο ανεξάρτητες επαναλήψεις. 

 

C 

B 
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δίνονται πληροφορίες για τη χρονική στιγμή της μόλυνσης. Καθώς, τα φυτά από τις διάφορες 

DCLi σειρές δεν αναπτυσσόταν με τον ίδιο ρυθμό, δεν είχαμε τη δυνατότητα της 

ταυτόχρονης μόλυνσης. Έτσι οι σειρές DCL2.41i, DCL3.10i  και DCl2/4.16i μολύνθηκαν 10 

ημέρες αργότερα (στάδιο ανάπτυξης: 8 φύλλα). 

Γενικό συμπέρασμα της εικόνας 3.27Α είναι πως, όπως ήταν αναμενόμενο, τον πιο 

ισχυρό φαινότυπο είχαν φυτά που αναπτύχθηκαν στους 28°C. Έχοντας ως μέτρο σύγκρισης 

μη μολυσμένα φυτά που αναπτύχθηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, καταλήγουμε πως τον 

πιο ισχυρό φαινότυπο εμφανίζουν φυτά της σειράς DCL2.41i και ακολουθούν αυτά της 

σειράς  DCL2/4.16i. Έπειτα ακολουθούν τα φυτά WT κι αμέσως μετά σε δριμύτητα τα φυτά 

DCL4.16i. Τελευταία δε είναι τα φυτά DCL3.10i και DCL1.9i. Σε επανάληψη του ίδιου 

πειράματος παρατηρήθηκαν τα ίδια αποτελέσματα με φυτά της σειρών DCL4i να εμφανίζουν 

επίσης έντονο φαινότυπο. Από τη διεξαγωγή του πειράματος σε δύο επαναλήψεις, σε 

γενικές γραμμές συμπεραίνουμε πως φυτά κατεσταλμένα για την DCL2, DCL4 και DCL2/4 

ταυτόχρονα εμφανίζουν πιο έντονο φαινότυπο από τα WT, ενώ η καταστολή της DCL1 και 

DCL3 δε δίνει σχεδόν καθόλου φαινότυπο.  

Ανάπτυξη των φυτών στους 24°C δείχνει μηδαμινές διαφορές στις περισσότερες 

σειρές με τα μη μολυσμένα φυτά, με μεγάλη εξαίρεση τη σειρά DCL2.41i, όπου παρατηρείται 

έντονος νανισμός. Επιπλέον παρατηρείται μία μικρή διαφορά και στη σειρά DCL4.16i. 

Τέλος στους 18°C παρατηρείται ίσως μία διαφορά στη σειρά DCL1.9i. Θα πρέπει να 

αναφερθεί πως τα φυτά σε αυτή τη θερμοκρασία δεν ήταν εύρωστα και είχαν πολύ 

χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Στην εικόνα 3.27C συνοψίζονται τα αποτελέσματα των δύο επαναλήψεων.  Να 

σημειωθεί πως στα πειράματα συμπεριλήφθησαν όλες οι λειτουργικές σειρές DCL2i, στις 

οποίες δεν ανιχνεύεται η ζώνη των 22 ντ μετά από μόλυνση με PSTVd (εικόνα 3.9) και 

επιπλέον ανιχνεύεται η φουρκέτα και τα προϊόντα αποικοδόμησης της DCL2. Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως τα φυτά φαίνεται να επηρεάζονται από το στάδιο στο οποίο γίνεται η 

μόλυνση. Επιπλέον, για τη διεξαγωγή ορθότερων συμπερασμάτων, θα ήταν διαφωτιστικό, η 

μόλυνση να πραγματοποιηθεί στο ίδιο ακριβώς στάδιο ανάπτυξης σε όλες τις σειρές και να 

συμπεριληφθεί μεγαλύτερος αριθμός φυτών ανά σειρά. Επιπλέον, ίσως είναι χρήσιμο τα 

φυτά να αναλυθούν και μοριακά για τα επίπεδα του τίτλου του ιοειδούς, ούτως ώστε να 

συσχετισθεί ο τίτλος του με την ανάπτυξη του φαινοτύπου. 
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4. Συζήτηση. 

 

4.1 Διαγονιδιακές σειρές DCLi. 

 

Ένας από τους στόχους της παρούσας διατριβής ήταν η καταστολή των DCL των ειδών 

L. esculentum και N. benthamiana της οικογένειας Solanaceae με τη χρήση του μηχανισμού 

της σίγησης. Προηγήθηκε in silico μελέτη σε διάφορους φυτικούς οργανισμούς για την 

ταυτοποίηση και απομόνωση τμημάτων που να στοχεύουν αποκλειστικά την κάθε DCL 

(Βρεττός, Ν., μη δημοσιευμένα αποτελέσματα), καθώς στο φυτό μοντέλο A. thaliana 

εντοπίζονται τέσσερις DCLs. Κάθε μία από αυτές έχει συνδεθεί με συγκεκριμένη λειτουργία 

(Deleris et al., 2006). Έτσι στους  μερικώς αλληλουχημένους οργανισμούς L. esculentum και 

N. benthamiana (χρησιμοποιώντας Expressed sequence tags, ESTs και unigenes) έπρεπε να 

επιλεχθούν τμήματα που θα στόχευαν ειδικά κάθε DCL κι όχι τα παραορθόλογα μετάγραφα. 

Τα τμήματα αυτά ενσωματώθηκαν είτε σε δυαδικούς φορείς (για την παραγωγή 

διαγονιδιακών φυτών) είτε σε ιικό φορέα (για την επαγωγή VIGS). Οι προκύπτουσες 

διαγονιδιακές σειρές χαρακτηρίστηκαν σε μοριακό επίπεδο για τον αριθμό των ενθέσεων 

(Southern blot) και την παρουσία της εκάστοτε ενδογενούς DCL αλλά και της διαγονιδιακής 

φουρκέτας (Northern blot).   

Ωστόσο στην προσέγγισή μας υπήρξαν διάφορες προκλήσεις. Ο τρόπος που 

επιλέχθηκε για να κατασταλθούν οι πρωτεΐνες ήταν με τη χρήση του μηχανισμού της 

σίγησης. Έτσι με το μηχανισμό θέλαμε να στοχεύσουμε πρωτεΐνες κλειδιά του ίδιου του 

μηχανισμού, δηλαδή μέσω της λειτουργίας των DCL, να στοχεύσουμε τις ίδιες τις DCLs. 

Ιδανικά, αν η καταστολή π.χ. της DCL4 ήταν πλήρης, τότε δεν θα επεξεργάζοταν πλέον η 

διαγονιδιακή φουρκέττα DCL4 από την DCL4 προς 21 ντ siRNAs, με αποτέλεσμα τη μερική 

αναίρεση πλέον της σίγησης της ενδογενούς DCL4! Προφανώς όμως, η knockdown και όχι 

knockout στρατηγική μας δεν θα επέτρεπε τη δημιουργία του παραπάνω φαινομένου. Υπό 

αυτό το πρίσμα, μπορέσαμε με τη χρήση ποσοτικής και ημιποσοτικής PCR να 

προσδιορίσουμε τα επίπεδα έκφρασης της κάθε DCL σε όλες τις σειρές που επιλέξαμε. Έτσι, 

παρατηρήσαμε πως καταφέραμε να επιτύχουμε καλή καταστολή στην περίπτωση της DCL2 

και DCL4, ενώ λιγότερο αποτελεσματική για τις DCL1 και DCL3. Δεν είναι παράλογο να 

υποθέσουμε ότι ειδικά για την DCL1, ο αναπτυξιακός ρόλος της οποίας είναι καταλυτικός 

(Voinnet, 2009), αναγκαστικά επιλέχθησαν/επιβίωσαν φυτά που δεν εξέφραζαν σε υψηλό 
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βαθμό την ομόλογη φουρκέτα. Πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα 

μας δείχνουν πως κάθε DCL-φουρκέτα στοχεύει ειδικά την DCL για την οποία έχει παραχθεί. 

Επίπρόσθετα, η στόχευση αυτή φαίνεται να επάγει το φαινόμενο «πλεονασμού» 

(redundancy), σύμφωνα με το οποίο  απουσία μίας DCL, οι υπόλοιπες υπερλειτουργούν, άρα 

ίσως και υπερεκφράζονται, για να καλύψουν τις ανάγκες του κυττάρου (Deleris et al., 2006).  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η DCL1 κατέχει σημαντικότατο ρόλο σε 

ενδογενή μονοπάτια, παράγοντας τα miRNAs και ελέγχοντας έτσι αναπτυξιακά μονοπάτια 

και περιβαλλοντικές του φυτικού οργανισμού. Σε μεταλλάγματα ένθεσης T-DNA στο γονίδιο 

DCL1 της Arabidospis, βιώσιμα είναι τα φυτά στα οποία δε διακόπτεται πλήρως η λειτουργία 

της DCL1 (Bouche et al., 2006). Το γεγονός αυτό συνάδει με τα δικά μας αποτελέσματα όπου 

παρόλο που διπλάσιος αριθμός φυλλικών δίσκων N. benthamiana μετασχηματίστηκε με 

σκοπό τη στόχευση της DCL1 συγκριτικά με τις υπόλοιπες DCLs, καταφέραμε να έχουμε δύο 

μόνο χαρακτηρισμένες λειτουργικές σειρές, στις οποίες παρατηρείται μερική καταστολή 

ή/και ανιχνεύεται η DCL1-φουρκέτα και επίσης μειωμένα επίπεδα ώριμου miR159. 

Πιθανότατα, μετασχηματισμένοι κάλλοι που παρουσίαζαν σημαντική καταστολή της DCL1 

δεν επιβίωσαν και άρα δεν επιλέχθησαν. Στην περίπτωση μας, κάποιες υποψήφιες DCL1i 

σειρές (ανάλυση κατά Northern για ανίχνευση φουρκέτας δεν έδωσε αποτέλεσμα) 

παρουσίασαν φαινότυπο, ίσως λόγω διατάραξης των επιπέδων συγκεκριμένων miRNAs. Οι 

υπόλοιπες DCLi σειρές δεν παρουσίασαν σημαντικό φαινότυπο, πλην της DCL2/4.16i, που 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και πιθανώς να οφείλεται σε φαινόμενα ένθεσης, 

σε συμφωνία με αντίστοιχες παρατηρήσεις στο είδος Arabidopsis (Gasciolli et al., 2005). 

 

 

4.2. Λειτουργικότητα σειρών DCLi.  

 

Η στρατηγική της καταστολής ενός γονιδίου μέσω εκφραζόμενης ομόλογης 

φουρκέτας είναι ευρέως διαδεδομένη. Έχει παρατηρηθεί όμως πως η έκφραση μόνο της 

φουρκέτας κάποιες φορές ενδέχεται να μην επαρκεί για την αποτελεσματική επαγωγή 

σίγησης (Dalakouras 2011). Οι λόγοι για τη διαφυγή του ομόλογου μεταγράφου από τη 

στόχευση δεν είναι κατανοητοί. Πιθανόν ο στόχος να αποφεύγει τη σίγηση λόγω ιδιαίτερης 

δευτεροταγούς δομής του (Itaya et al., 2007). Εναλλακτικά, η φουρκέτα μπορεί να μην 

εκφράζεται πάνω από ένα κρίσιμο σημείο (Kalantidis et al., 2006) ή να αποικοδομείται μετά-
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μεταγραφικά (Fruscoloni et al., 2003). Συνεπώς προέκυψε η ανάγκη για λειτουργικό, πέραν 

του μοριακού, χαρακτηρισμό των φυτών. Επιλέξαμε να μολύνουμε τις σειρές DCLi με το 

ιοειδές PSTVd, καθώς έχει παρατηρηθεί πως στους ξενιστές του (συνεπώς και στο φυτό N. 

benthamiana) η μόλυνση συνοδεύεται με PSTVd-siRNAs μεγέθους 24 ντ, 22 ντ και 21 ντ 

(Papaefthimiou et al., 2001; Itaya et al., 2007). Παρατηρήσαμε πως σε κάθε μετάλλαγμα δεν 

ανιχνεύεται, ή ανιχνεύεται αμυδρά, μία από τις ζώνες των siRNAs που εμφανίζονται στο 

δείγμα WT. Επιπλέον, από το πρότυπο των ζωνών αντιλαμβανόμαστε πως οι DCLs του είδους 

N. benthamiana πιθανότατα έχουν την ίδια λειτουργικότητα με αυτές του φυτού 

Arabidopsis. Τέλος, παρατηρούμε πως η κάθε φουρκέτα στοχεύει αποκλειστικά την DCL, για 

την οποία κατασκευάστηκε να στοχεύει κι όχι παραορθόλογα μετάγραφα.  

Για πρώτη φορά γίνεται πειραματική συσχέτιση των DCL της οικογένειας Solanaceae 

με αυτές του είδους Arabidopsis. Έτσι παρατηρούμε πως οι DCLs είναι λειτουργικά 

συντηρημένες μεταξύ των δύο οικογενειών. Επιπλέον, μεγάλη συντήρηση υπάρχει και 

μεταξύ των ειδών N. benthamiana και L. esculentum (τουλάχιστον για την DCL1) γεγονός που 

αποδεικνύεται από τα πειράματα VIGS στο φυτό N. benthamiana, όπου κομμάτι της LeDCL1 

στοχεύει την NbDCL1 και παρατηρείται φαινότυπος δυσμορφικών φύλλων. Παρ’ όλα αυτά 

φέρουν περιοχές μοναδικές για κάθε DCL που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στόχευση 

και σίγηση. Τέτοιες περιοχές χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα RNAi στις DCLs. 

Εφόσον κάθε AtDCL συνδέεται με συγκεκριμένη λειτουργία και εφόσον 

παρατηρήσαμε πως οι NbDCLs δίνουν τα ίδια προϊόντα κοπής, θελήσαμε να δούμε και κατά 

πόσο είναι συνηρημένες και οι λειτουργίες τους. Έτσι, εκτός από τη μελέτη με το miR159, 

όπου αποδεικνύεται πως NbDCL1, όπως και η AtDCL1, εμπλέκονται στη βιογένεση των 

miRNAs, θελήσαμε να εξετάσουμε και τις λειτουργίες των υπολοίπων NbDCLs. Συγκεκριμένα, 

για την NbDCL2 θελήσαμε να μελετήσουμε την πιθανή εμπλοκή της σε πειράματα 

μεταβατικότητας, για την NbDCL3 αν είναι υπεύθυνη για εκ νέου μεθυλιώση,  ενώ στις 

σειρές DCL4i και DCL2/4i ελέγξαμε την ευαισθησία στον ιό TRV.  

Όπως περιγράφηκε και στo κεφάλαιο 3, το πείραμα μεταβατικότητας δεν έδωσε 

αποτέλεσμα. H αποτυχία επαγωγής της σίγησης μέσω αγροεμποτισμού στις σειρές αυτές 

επισημαίνει την ανάγκη για την προσεκτική επιλογή των συνθηκών που ευνοούν τη σίγηση. 

Αυτοί είναι 1) υψηλή θερμοκρασία (Kalantidis et al., 2002), 2) συνθηκες υψηλού φωτισμού 

(Kotakis et al., 2010; Kotakis et al., 2011), 3) αρκετή συγκέντρωση εντεθειμένων 

αγροβακτηρίων (Koscianska et al., 2005) και 4) αναπτυξιακό στάδιο του φυτού. Λαμβάνοντας 
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υπόψιν τα παραπανω, θα είχε ενδιαφέρον να επαναληφθεί το πείραμα σε συνθήκες 

ευνοϊκές για σίγηση για να απαντηθεί κατά πόσο επηρεάζεται η μεταβατικότητα στις DCL2i 

σειρές (Mlotshwa et al., 2008) και κατ’ επέκταση κατά πόσο συντηρημένες είναι οι 

λειτουργίες της DCL2 σε Solanaceae και Brasicaceae.  

Mε τη βοήθεια της επιτυχούς διασταύρωσης DCL3.1i (♀) x 6.4 (♂), θελήσαμε να 

μελετήσουμε την εμπλοκή της NbDCL3 σε πυρηνικά μονοπάτια σίγησης. Δυστυχώς, δεν 

παρατηρήσαμε στους απογόνους της διασταύρωσης σημεία σίγησης. Το μη αναμενόμενο 

όσο και ενδιαφέρον αυτό αποτέλεσμα μπορεί να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη την ημίζυγη 

κατάσταση του GFP διαγονιδίου της σειράς DCL3.1i x 6.4 και το γεγονός ότι η μεταγραφική 

υπέρβαση ενός κρίσιμου σημείου είναι απαραίτητη για την επαγωγή της σίγησης (Kalantidis 

et al., 2006). Σε μετέπειτα γενιές που θα είναι ομόζυγες και για τα δύο διαγονίδια θα 

μπορούσε να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Εναλλακτικά, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί 

αν σημεία σίγησης θα παρατηρούνταν σε μια διασταύρωση της σειράς 6.4 με φυτό αγρίου 

τύπου. Αν στον ημίζυγο (για τη GFP) απόγονο αυτής της διασταύρωσης δεν παρατηρηθεί 

αυθόρμητη σίγηση, τότε θα υπάρξει σοβαρή ένδειξη ότι τα επίπεδα έκφρασης είναι τα 

αποκλειστικά υπέθυνα για τις παρατηρήσεις μας. Αν όχι, τότε θα πρέπει να παραδεχτούμε 

ότι η μερικώς λειτουργική DCL3 στις σειρές DCL3i, είναι υπεύθυνη για το φαινόμενο αυτό, 

καθώς θα μπορούσε η DCL3 να εμπλέκεται σε μονοπάτια μετάδοσης του διασυστηματικού 

σήματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι και άλλα ένζυμα που παραδοσιακά σχετίζονται κυρίως με 

τη μεθυλίωση του DNA (όπως η RDR2 και η Pol IV) βρέθηκαν να έχουν σημαντικό ρόλο στη 

μεταφορά του σήματος σίγησης μέσω πλασμοδεσμάτων σε γειτονικά κύτταρα (Dunoyer et 

al., 2007). 

Eπιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα κατά πόσο η NbDCL3 εμπλέκεται στην RdDM, 

εναλλακτικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να επιχειρηθούν. Για παράδειγμα, πέψη ολικού 

γονιδιακού DNA με διαφορετικά περιοριστικά ένζυμα, ευαίσθητα στη μεθυλιώση, θα έδινε 

διαφορετικο πρότυπο κοπής (πιο μετατοπισμένο προς μικρότερου μεγέθους κομμάτια) από 

αυτό του δείγματος WT (αλλά και των υπολοίπων DCLs).  

 Η μελέτη μολυσματικότητας με τον ασυμπτωματικό ιό TRV, που στοχεύει το 

ενδογενές γονίδιο PDS, έδειξε πως τα φυτά DCL4i και κυρίως τα DCL2/4i είναι πολύ πιο 

ευαίσθητα στη μόλυνση. Η κύρια αντι-ική DCL στο φυτό Arabidopsis είναι η DCL4 με 

δευτερεύοντα ρόλο την DCL2 (Deleris et al., 2006). Συνεπώς η μόλυνση με το φορέα TRV-

PDS, σε συνδυασμό με πειράματα του αγρίου τύπου μολυσματικού ιού σε άλλο εργαστήριο 
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(συνεργασία με Δρ. Μπούτλα Αλεξάνδρα, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, μη 

δημοσιευμένα αποτελέσματα) που δείχνουν μεγαλύτερα επίπεδα ιικού τίτλου σε DCL4i και 

DCL2/4i σειρές, υποδεικνύει συντήρηση λειτουργικότητας μεταξύ των DCLs των ειδών 

Arabidopsis thaliana και N. benthamiana.  

 

4.3. Πιθανός επικουρικός ρόλος του μηχανισμού της σίγησης στη 

μολυσματικότητα του ιοειδούς. 

 

Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας εργασίας ήταν η διελεύκανση του 

ρόλου της σίγησης στη μολυσματικότητα του ιοειδούς. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την 

επαναλαμβανόμενη πειραματική εμφάνιση του εξής παράδοξου: Tα ιοειδή (ώριμα μόρια 

ή/και ενδιάμεσα μόρια πολλαπλασιασμού) αποτελούν στόχο για τις DCLs του ξενιστή αλλά 

τα παραγόμενα siRNAs φαίνεται να μην είναι ικανά να στοχεύσουν τα ιοειδή προς 

αποικοδόμηση. Βέβαια, σε διαγονιδιακές τομάτες που εξέφραζαν φουρκέτα εναντίον του 

PSTVd παρατηρήθηκε μερική ανθεκτικότητα κατά του ιοειδούς (Schwind et al., 2009). Το  

σύστημα  αυτό, όμως ήταν τεχνητό και δεν είναι γνωστό κατά πόσο βιοχημικά όμοια είναι τα 

siRNAs που προέρχονται από διαγονιδιακή φουρκέτα (που εκφράζεται και εντοπίζεται στο 

κυτταρόπλασμα) και αυτά που προέρχονται από το πυρηνικά εντοπισμένο ιοειδές. Σε κάθε 

περίπτωση, σε φυτά WT, τα PSTVd siRNAs δε φαίνεται να στοχεύουν το ώριμο ιοειδές προς 

αποικοδόμηση, και σε αντίθεση με τους ιούς, δεν παρατηρούνται φαινόμενα ανάρρωσης 

στους νεοεμφανιζόμενους ιστούς στο είδος N. benthamiana και ελάχιστων εξαιρέσεων στην 

τομάτα. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες. Ως πρώτη, θα πρέπει να 

υπενθυμίσουμε ότι τα pre-miRNAs, (πρόδρομα ssRNA μόρια των miRNAs με δευτεροταγή 

δομή όμοια με αυτή του ώριμου ιοειδούς) αποτελούν στόχο για τις DCLs αλλά τα 

παραγόμενα miRNAs δε φαίνεται να τα στοχεύουν in cis προς αποικοδόμηση, αλλά 

επιλέγουν άλλους in trans στόχους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί τα ενεργά miRNAs έχουν 

πιθανόν διαφορετικό υποκυτταρικό εντοπισμό από αυτόν των pre-miRNAs, καθώς τα 

δεύτερα εντοπίζονται στον πυρήνα, αλλά τα πρώτα ίσως στα κυτταροπλασματικά σωματίδια 

P  (P-bodies) (Kulkarni et al., 2010). Παρόμοια λοιπόν, στην περίπτωση του ιοειδούς, τα 

παραγόμενα PSTVd siRNAs συσσωρεύονται στο κυτταρόπλασμα αλλά όχι στον πυρήνα (Denti 

et al., 2004). Σε αντίθεση, το PSTVd πολλαπλασιάζεται στον πυρήνα και πιο ειδικά 

Συζήτηση 



___________________________________________________________________________ - 112 - 

εντοπίζεται στον πυρηνίσκο (Tabler and Tsagris, 2004). Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το 

ιοειδές κάποια στιγμή θα εξέλθει στο κυτταρόπλασμα και θα έρθει σε επαφή με τα PSTVd 

siRNAs, είτε για να μεταφερθεί στα γειτονικά κύτταρα είτε λόγω ρήξης της πυρηνικής 

μεμβράνης κατά την κυτταρική διάιρεση. 

Συνεπώς, ίσως άλλοι λόγοι ευθύνονται για την μη αποικοδόμηση του ιοειδούς από τα 

siRNAs του. Δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι δεν ευνοείται θερμοδυναμικά ή κινητικά 

η ξεδίπλωση μονόκλωνου ώριμου PSTVd μορίου (που δευτεροταγώς πτυχώνεται σε κυκλικό, 

όμοιο με δίκλωνο RNA), ώστε να σχηματιστούν Watson-Crick δεσμοί με τα πολύ μικρότερα 

siRNAs του. Δορυφορικά ιικά μόρια που μοιάζουν πολύ δομικά και εξελικτικά με το ιοειδές, 

είναι επίσης ανθεκτικά στην αποικοδόμηση από τα siRNAs τους (Wang et al., 2004). Τέλος, 

όπως προκύπτει και από την διάφορες πειραματικές προσεγγίσεις, τα τεχνητά, διαγονιδιακά, 

κυτταροπλασματικού εντοπισμού dsRNA μόρια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην 

τεχνολογία της RNA σίγησης, παράγουν siRNAs και σίγηση in trans, αλλά τα ίδια δε φαίνεται 

να στοχεύονται in cis από τα siRNAs τους.  

 Εναλλακτικά, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι το ιοειδές μπορεί να καταστέλει τη 

σίγηση, όπως κάνουν και οι ιοί. Βέβαια, οι τελευταίοι παράγουν ειδικές πρωτεΐνες-

καταστολείς, ενώ το ιοειδές δεν κωδικοποιεί καμία πρωτεΐνη (Tsagris et al., 2008). Θα 

μπορούσε όμως ένας κατασταλτικός μηχανισμός της σίγησης να μην είναι άμεσος αλλά 

έμμεσος, στην υποθετική περίπτωση για παράδειγμα που τα PSTVd siRNAs στοχεύουν 

ενδογενείς στόχους, η αποικοδόμηση των οποίων θα συντελούσε επαγωγικά στην 

καταστολή της σίγησης. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν γίνει μελέτες της πιθανής 

μεταγραφικής ή/και μετα-μεταγραφικής τροποποίησης ενδογενών γονιδίων (σχετιζομένων 

με τη σίγηση) κατά τη μόλυνση με το PSTVd, αλλά υπάρχουν έρευνες σε δορυφορικά RNAs 

και στο Peach latent mosaic viroid (PLMVd) (Shimura et al, 2011; Navarro et al, 2012) που 

υποστηρίζουν μία τέτοια λειτουργία. 

  Προηγούμενα πειράματα με αγροεμποτισμό έδειξαν ότι το ιοειδές δεν παρεμποδίζει 

τη σίγηση σε τοπικό και διασυστηματικό επίπεδο (Itaya et al., 2007). Εμείς θελήσαμε να 

επεκτείνουμε την ανάλυση χρησιμοποιώντας διαφορετική πειραματική προσέγγιση 

θεωρώντας σκόπιμο να μελετήσουμε την επίδραση του ιοειδούς α) σε εγκαθιδρυμένη και β) 

σε μη εγκαθιδρυμένη διασυστηματική VIGS σίγηση στο είδος N. benthamiana. 

Παρατηρήσαμε πως το ιοειδές δεν αναιρεί την ήδη εγκαθιδρυμένη σίγηση. Αντίθετα,  

φαίνεται να καθυστερεί την εξάπλωση της. Το κατά πόσον η πορεία εξάπλωσης του ιοειδούς 
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στο φυτό συνέπεσε με αυτή του TRV φορέα (VIGS) δεν είναι γνωστό, οπότε δεν μπορούμε να 

εξάγουμε ακριβείς ερμηνείες για αυτά τα αποτελέσματα. Αν όμως και το ιοειδές και ο ιικός 

φορέας ακολούθησαν την ίδια πορεία, μεταβολική πηγή προς μεταβολικό αποδέκτη 

(Tournier et al., 2006), μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η καθυστέρηση της εξάπλωσης της 

σίγησης οφείλεται στον κορεσμό του μηχανισμού από την πληθώρα ώριμων PSTVd μορίων 

και siRNAs.  

Έπειτα από μόλυνση στατιστικά σημαντικού αριθμού φυτών αγρίου τύπου αλλά και 

DCLi με ιοειδές με τη βοήθεια του αγροεμποτισμού (Helm et al., 2011), παρατηρήσαμε στην 

ανάλυση προτύπου θετικής (+) και αρνητικής (-) πολικότητας των PSTVd siRNAs κάποιες 

διαφορές, κυρίως στην αντιπροσώπευση των 21 ντ (+) πολικότητας σε σχέση με τα (-). Γενικά 

όμως το πρότυπο των siRNAs συμφωνεί με δεδομένα της εργασίας των Itaya και συνεργατών 

(Itaya et al., 2007) και Di Serio και συνεργατών (Di Serio et al., 2010), όπου παρατηρούνται 

περισσότερα PSTVd siRNAs της τάξης των 21- και 22 ντ και ακολουθούν τα 24 ντ σε 

ποσότητα. Αλληλούχιση των siRNAs του ιοειδούς στην N.benthamiana έδειξε πως αυτά είναι 

κυρίως θετικής πολικότητας και προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές (hotspots), 

υπαινίσσοντας πως το υπόστρωμα των DCLs είναι μάλλον το ώριμο PSTVd παρά οι 

ενδιάμεσες (-) και (+) μορφές (Itaya et al., 2007; Tsagris et al., 2008). Στη δική μας ανάλυση 

είναι ξεκάθαρο πως τα PSTVd siRNAs των σειρών DCL1.13i, DCL3.1i, DCL4.16i και  DCL2/4.16i 

είναι ποσοτικά λιγότερα από τα δείγματα WT, υποδηλώνοντας ότι τα παραπάνω ένζυμα 

επεξεργάζονται το ιοειδές. Παρολα αυτά, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

(+) ή (-) πολικότητας ή μεγέθους, γεγονός που ίσως οφείλεται στην μικρότερη ευαισθησία 

του συστήματος ανίχνευσης μας (Northern ανάλυση) σε σχέση με την αλληλούχιση siRNAs. 

Σε διασυστηματικό επίπεδο σε δύο συλλογές που αναλύθηκαν παρατηρήσαμε πως ο 

τίτλος του ιοειδούς είναι αισθητά χαμηλότερος στις περισσότερες σειρές DCLi, όπως επίσης 

το πρότυπο που ακολουθούν και τα PSTVd-siRNAs. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε 

στις σειρές DCL1.13i, DCL4.16i και DCL2/4.16i. Επιπρόσθετες αναλύσεις σε σειρές DCL1i και 

DCL4i έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα. Οι σειρές αυτές έχουν ένα κοινό στοιχείο, την 

ελαττωματική παραγωγή των 21 ντ siRNAs (προϊόντα κοπής είτε της DCL1 είτε της DCL4). Σε 

συνδυασμό με τα πειράματα σε φυτά που εκφράζουν τον καταστολέα p19, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα πως το PSTVd πιθανώς να χρειάζεται τα siRNAs του για πιο αποτελεσματική 

μόλυνση και ιδίως τα 21 ντ siRNAs. Σύμφωνα με την εργασία των Machida (Machida et al., 

2007) και συνεργατών τα πρώτα siRNAs που ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια της μόλυνσης 
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του PSTVd στην τομάτα είναι τα 21 ντ. Ενδέχεται λοιπόν τα 21 ντ siRNAs να εμφανίζονται 

πρώτα, ώστε να βοηθήσουν με κάποιο άγνωστο τρόπο τη διασυστηματική μόλυνση και την 

εγκαθίδρυσή της. Είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται τα siRNAs ως εκκινητές για την 

μεταγραφή του ιοειδούς (Daros et al., 2006). Είναι επίσης πιθανό τα siRNAs του ιοειδούς να 

στοχεύουν κάποιο ενδογενή στόχο-καταστολέα του πολλαπλασιασμού ή της μεταφοράς του. 

Ή ο πολύ υψηλός αριθμός τους, περίπου 50.000 μόρια ανά κύτταρο (Harders et al., 1989), να 

απασχολεί τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με αυτά (π.χ. AGOs) και να μην είναι έτσι 

διαθέσιμες για ενδογενή μόρια που πιθανόν θα κατέστειλαν άμεσα ή έμμεσα το ιοειδές.  

Εαν κάτι από τα παραπάνω λοιπόν ισχύει, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε το μειωμένο 

τίτλο στα DCL1i και DCL4i φυτά, στη δέσμευση ή στην μειωμένη αντιπροσώπευση/απουσία 

των 21 ντ  siRNAs. 

Στην περίπτωση που η κοπή από DCLs βοηθά την αντιγραφή του ιοειδούς, δεν 

μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι σε DCLi υπόβαθρο, το ιοειδές θα αντιγράφεται 

λιγότερο αποτελεσματικά (όπως στις σειρές DCL1i, DCL4i και DCL2/4i). Η παρατήρηση αυτή 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος της DCL4 είναι ‘’επιστατικός’’ της DCL2 έως και τη 

δεύτερη εβδομάδα μετά τη μόλυνση, καθώς η DCL2 δε φαίνεται να επηρεάζει την αντιγραφή 

και εξάπλωση του ιοειδούς, παρόλο που τα 22 ντ vd-siRNAs υπεραντιπροσωπεύονται στην 

τομάτα και στο φυτό N. benthamiana. Ενδέχεται η DCL2 να στοχεύει δομημένες περιοχές του 

ιοειδούς και όχι τις ενδιάμεσες δίκλωνες μορφές. 

 

 

4.4. Πολλαπλασιασμός ιοειδούς σε DCLi γενετικό υπόβαθρο. 

 

 

Το PSTVd πολλαπλασιάζεται στον πυρήνα. Η (-) μορφή του εντοπίζεται αποκλειστικά 

στο πυρηνόπλασμα, ενώ τα θετικής πολικότητας μόρια εντοπίζονται στο πηρυνόπλασμα και 

στον πυρηνίσκο (Qi and Ding, 2003). Επιπλεόν, τα vd-siRNAs έχουν βρεθεί στο 

κυτταρόπλασμα κι όχι στον πυρήνα (Denti et al., 2004). Για την παραγωγή λοιπόν των vd-

siRNAs θα πρέπει να συνεντοπίζονται οι DCLs και το άγνωστο μέχρι στιγμής υπόστρωμά 

τους. Οι περισσότερες των DCLs, όπως περιγράφηκε και στο κεφάλαιο 1, εντοπίζονται στον 

πυρήνα, με τη DCL3 να οργανώνεται και να λειτουργεί μαζί με άλλα ένζυμα στα σωματίδια 

Cajal (Cajal bodies) του πυρηνίσκου (Li et al., 2006). Συνεπώς, είτε τα vd-siRNAs παράγονται 
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στον πυρήνα και αμέσως μεταφέρονται στο κυτταρόπλασμα (εφόσον δεν εντοπίζονται στον 

πυρήνα), είτε παράγονται στο κυτταρόπλασμα από τις DCLs κατά την διάρρηξη της 

πυρηνικής μεμβράνης κατά την μίτωση και την μετακίνηση του ιοειδούς από τον πυρήνα σε 

διπλανά κύτταρα. Βέβαια, αυτά ισχύουν πάντα με την προϋπόθεση ότι τα vd-siRNAs δεν 

εντοπίζονται στον πυρήνα, κάτι παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς τη δυνατότητα τους να 

μεθυλιώσουν (πυρηνικό) DΝΑ (Wassenegger, 2000). Όποια και αν είναι η περίπτωση, ο 

πολλαπλασιασμός του ιοειδούς από τις DCLs έπρεπε να μελετηθεί σε ενα σύστημα 

αυτόνομου κυττάρου. 

Πολλές εργασίες έχουν δείξει πως οι πρωτοπλάστες αποτελούν ένα καλό σύστημα 

μελέτης του πολλαπλασιασμού του ιοειδούς (Qi and Ding, 2002). Εκμεταλλευτήκαμε αυτό το 

σύστημα θέλοντας να διερευνήσουμε το υπόστρωμα των DCLs όσον αφορά το PSTVd και τα 

ενδιάμεσα μόρια του πολλαπλασιασμού του. Έχει δειχθεί πως (-) DNA PSTVd μόρια δεν είναι 

τοσο αποτελεσματικά στη μόλυνση όσο τα (+) (Tabler and Sanger, 1984). Στις μολύνσεις 

πρωτοπλαστών με (-) PSTVd αναμέναμε να ανιχνεύσουμε μικρότερα επίπεδα μόλυνσης 

σχετικά με (+) πολικότητας RNA μόρια PSTVd. Παρ’ όλα αυτά στην περίπτωση (-) μόλυνσης, η 

ανίχνευση θετικής πολικότητας ιοειδούς έδειξε πως οι πρωτοπλάστες από φυτό WT, αλλά 

και οι περισσότεροι από DCLi σειρές δεν έδειξαν ίχνη μόλυνσης. Εξαίρεση σε δύο 

ανεξάρτητα πειράματα αποτελούν πρωτοπλάστες σειρών DCL4i  και DCL2/4i. 

Στη δεύτερη περίπτωση θελήσαμε να ανιχνεύσουμε αμφότερα (-) και (+) μόρια 

ιοειδούς. Εφόσον το PSTVd αντιγράφεται με ασύμμετρο κυλιόμενο κύκλο (Tsagris et al., 

2008), αναμένεται τα (-) να είναι πολυμερή και άρα μεγαλομοριακά και να μεταναστεύουν 

πιο αργά σε πηκτώματα (Daros and Flores, 2004). Ωστόσο, στη δική μας περίπτωση 

παράδοξα παρατηρήσαμε πως ανιχνεύονται στη ζώνη μετανάστευσης του ώριμου ιοειδούς, 

κάτι που αντιβαίνει στην ιδέα της ασυμμετρίας του κυλιόμενου κύκλου. Ενδιαφέρον είναι 

πως τα επίπεδα του (-) μονομερούς ήταν σε υψηλότερα επίπεδα στις σειρές DCL4i και 

DCL2/4i από τις υπόλοιπες και από τους πρωτοπλάστες από φυτό WT. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια απαραίτητη διευκρίνηση. Κατά το τεχνικό 

μέρος του πειράματος, που περιελάμβανε μεταγραφή PSTVd RNA (+) ή (-) πολικότητας και 

χρησιμοποίησή τους για μόλυνση πρωτοπλαστών ή ανίχνευση υβριδισμού, 

χρησιμοποιήθηκε όλο το παραγόμενο μετάγραφο. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε από το 

πρότυπο μετανάστευσης σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης, το παραγόμενο 

μετάγραφο δεν αποτελούταν μόνο από ένα είδος μορίων αλλά από πολλά. Τα υψηλότερου 
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μοριακού μεγέθους μόρια πιθανόν να αντιστοιχούν σε προϊόντα συνεχίζουσας μεταγραφής 

(readthrough transcription), γεγονός που θα μπορούσε να προκύψει από ατελή πέψη του 

πλασμιδίου πριν τη μεταγραφή ή σε διάφορες μορφές του ιοειδούς λόγω δευτεροταγούς 

πτύχωσης. Στην πρώτη περίπτωση, το παραγόμενο μετάγραφο θα αποτελούταν από ενα 

μείγμα καθαρού PSTVd RNA και υβριδικού RNA (PSTVd και πλασμιδιακες αλληλουχίες). 

Εφόσον όμως και στις 2 περιπτώσεις θα συνιστούσαν μόρια ίδιας πολικότητας, δεν θα 

αλλοίωνε την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας. Παρομοίως και για την περίπτωση 

ισομορφών ίδιας πολικότητας.  

Όπως όμως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν (Fire et al., 1998) τα επιπλέον μόρια ίσως 

έχουν και αντίθετη πολικότητα από την επιθυμητή, προφανώς λόγω ατελούς εξειδίκευσης 

της βακτηριακής πολυμεράσης που χρησιμοποιήθηκε. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων μας γίνεται πιο πολύπλοκη. Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο 

μετάγραφο θα πρέπει πάντα να απομονώνεται από το πήκτωμα αγαρόζης προτού 

χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω διαδικασίες. 

Τέλος, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τo φαινόμενο της μη ειδικής υβριδοποίησης, 

ιδίως για ένα μόριο, όπως το PSTVd, με μεγάλη συμπληρωματικότητα. Στην περίπτωση αυτή 

η υβριδοποίηση σε υψηλότερες θερμοκρασίες ή η επιλογή ανιχνευτή από περιοχή μικρής 

συμπληρωματικότητας (π.χ. σε θηλειές), θα ήταν διαφωτιστική. 

 

 

4.5. Συμπεράσματα. 

 

Το πρώτο σκέλος της παρούσας μελέτης περιελάμβανε την παραγωγή διαγονιδιακών 

σειρών N. benthamiana κατεσταλμένων για τις ενδογενείς DCLs και τον μοριακό και 

λειτουργικό χαρακτηρισμό τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καταστολή ενζύμων (όπως 

οι DCLs) απαραίτητων για σίγηση μέσω σίγησης είναι εφικτή, καθώς επιτυγχάθηκε 

καταστολή (σε διαφορετικό βαθμό) της κάθε DCL, και αυτή η καταστολή επέδρασε στην 

απόκκριση του φυτού σε φαινόμενα σίγησης.   

Στο δεύτερο σκέλος της μελέτης έγινε χρήση αυτών των φυτών για την μελέτη του 

ρόλου των ενδογενών DCLs (αλλά και του μηχανισμού της σίγησης γενικότερα) στον 

πολλαπλασιασμό του PSTVd. Τα ευρήματα μας υποδεικνύουν ότι το ιοειδές αποτελεί στόχο 

για τις DCLs και ίσως χρειάζεται τη σίγηση για τον επιτυχή πολλαπλασιασμό του. Αν το 
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τελευταίο ευσταθεί, τότε ίσως αποτελεί έναν από τους πιο κομψούς όσο και περίπλοκους 

μηχανισμούς που έχει υιοθετήσει ο μοριακός αυτός μινιμαλιστής κατά την εξέλιξή του από 

τον RNA κόσμο στο σήμερα. 
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