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Περιληψη

 Mύκητες της υποκλάσης των Ασκομυκητων, έχουν την ικανότητα να προκαλούν 
ασθένειες σε διάφορα είδη φυτών. Η εφευρεση νεων εργαλείων μοριακής 
γενετικής ανάλυσης αποτελει αναγκη για την διερεύνηση των μηχανισμών 
πρόκλησης των   ασθενειών από τους εν λόγω μύκητες και την καταπολεμηση τους.   
  Η γονιδιακή σίγηση, ως ενα σύγχρονο εργαλείο γενετικής ανάλυσης που επιτρέπει 
τη στοχευμένη καταστολή της έκφρασης γονιδίων σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο, 
έχει δώσει νεες προοπτικες στη γενετική ανάλυση  των ευκαρυωτων γενικά και ηδη 
χρησιμοποιείται ευρέως για τη διαλεύκανση της αλληλεπίδρασης φυτοπαθογονων 
μυκητων με φυτα-μοντελα.
 Η παρουσα διατριβη αφορά στην επαγωγη της σίγησης στο φυτοπαθογόνο 
ασκομύκητα Colletotrichum higginsianum. Για το σκοπό αυτό, επελέχθη το γονίδιο 
sgfp  που κωδικεύει την πράσινη φθορίζουσα πρωτεϊνη (GFP) σαν γονιδιο 
στόχευσης/αναφοράς. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε συνίστατο στο σχεδιασμο 
και την κατασκευη καταλληλων σιγητικών κασσετών οι οποίες φέρουν τμήμα του 
γονιδίου sgfp  υπο τον έλεγχο ευκαρυωτικού υποκινητή και την ενσωμάτωσή τους 
σε πλασμιδιακους φορεις ικανούς να εισαχθουν στο μυκητα και να επαγουν 
γονιδιακη σιγηση, και ακομα στην εισαγωγη μιας αντικωδικής κασέτας (antisense-
gfp, AS-gfp-cas), σε στέλεχος του μυκητα το οποιο ήδη εξεφραζε το γονιδιο sgfp, 
καθώς για την κατάδειξη της μετα-μεταγραφικης σιγησης του γονιδιου στο 
στέλεχος-δέκτη.
  Η κατασκευη των πλασμιδιων με σιγητικές κασσέτες (PminiGPDA-AS-gfp-nosT και 
PminiGPDA-S/AS-gfp-nosT -hairpin) περιελαμβανε την κλωνοποιηση τμήματος του 
γονιδίου sgfp σε καταλληλους πλασμιδιακούς φορείς υπό ευκαρυωτικό υποκινητη 
(PminiGPDA) και τερματιστη (nosT) της μεταγραφής  και τη μεταφορά τους σε 
δυαδικo φορέα αγροβακτηρίου (pBIG4) που έφεραν ως γονίδια επιλογής τα bar και 
nptΙI (για αντοχή στo ζιζανιοκτονο BASTA και στο αντιβιoτικό γενετισινη, 
αντίστοιχα) , υπο τον ελεγχο του υποκινητη που PminiGPDA. 
  Μια σιγητική κασσέτα (AS-gfp-cas) είσηχθη σε στέλεχος του μύκητα που ήδη 
εξέφραζε συστατικά τη φθορίζουσα πρωτεϊνη, με συνεπώαση σπορίων ενός 
σταθερού sGfp+ στελέχους του με καλλιέργεια Αγροβακτηριου (στέλεχος AGLI) 
στο οποίο ειχε προηγουμενως εισαχθεί το δυαδικό  πλασμιδιο/φορέας (pBIG-AS-gfp-
cas). 
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 Φαινοτυπικός έλεγχος των υφών του μετασχηματισμενου μυκητα μετά από 
διαδοχικές επανακαλλιέργειες θαλλών του μύκητα σε θρεπτικό μέσο επιλογής με 
αυξανόμενες συγκεντρώσεις BASTA έδειξε ότι σε ένα αριθμό θαλλών και σε αρχικά 
στάδια της επιλογής ένα ποσοστό των υφών του μήκητα  ειχε μειωμένα ή μηδενικά 
επίπεδα φθορισμου στο υπεριωδες φως (UV), σε σχεση με το μητρικο στελεχος-
δέκτη. Έγιναν προσπάθειες αυξησης του βαθμού σίγησης με επανακαλιέργειες 
θαλλών σε αυξημένες συγκέντρωσεις του ΒΑSΤΑ και με απομόνωση μονοσπορων 
θαλλών από θετικούς ως προς τη σίγηση θαλλους, και επίσης προσδιοριστηκαν τα 
επιπέδα του gfp-mRNA σε επιλεγμενους θαλλους του μύκητα.

Abstract

 Fungi form a large and diverse group of eukaryotic organisms, including about 100,000 
known species. As a group, fungi have enormous impact on human affairs and in the 
functioning of ecosystems as primary decomposers. Certain groups of fungi (e.g., 
mycorrhizal fungi) have symbiotic association with plants or algae, from which they obtain 
carbohydrates and in turn, they provide mineral ions and water. Over 90% of land plants 
are considered to have a fungus associated on their roots and many would not survive 
without their fungal partner. Fungi consider to be important agents for the production of 
fermented foods (e.g., wine, bread, cheese and soy sauce), and for the industrial 
manufacture of enzymes and antibiotics. Some fungi have parasitic life cycles and cause a 
wide variety of diseases in animals, humans, and plants. 
 Fungi are the most important group of plant pathogens, causing serious losses in crop 
yield and marketability worldwide. Several species, e.g., Neurospora crassa, 

Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe and Aspergillus nidulans, have 
provided sophisticated genetic systems for basic science, since their cellular structures, 
metabolic mechanisms and gene organization are similar to those of higher eukaryotes 
such as plants and animals. Their advantages as model organisms include the ease with 
which fungi can be genetically  and molecularly manipulated, because of their small haploid 
genome (compared to other higher eukaryotes) and their short life cycles. 
 Colletotrichum is a large genus of Ascomycete fungi, containing many species which 
cause anthracnose or blight diseases on a wide range of crop  and ornamental plants. 
Species from this genus have been used in studies concerning fungal differentiation and 
fungal–plant interactions. During the colonization of plant hosts, fungal pathogens exhibit 
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two main modes of nutrition: biotrophy, where nutrients are obtained from living host cells, 
and necrotrophy, where nutrients are obtained from dead host cells which have been killed 
by the fungus. Both of these nutritional strategies are exhibited by  species from the genus 
Colletotrichum.

  Research on fungi is at the cutting edge of many scientific fields including population and 
Molecular Genetics, Cell Biology, Developmental Biology,  Photobiology,  Evolution, and 
gene silencing.
 Quelling is a gene silencing phenomenon which is believed to belong to the broad 
category of RNA-mediated gene silencing mechanisms including post-transcriptional gene 
silencing (PTGS). Quelling was originally described in N. crassa as the reversible 
inactivation of gene expression by the transformation of the organism, with repeated 
homologous sequences affecting both transgenes and endogenous genes (6).
 RNA silencing and gene knock-out approaches have different advantages; thus, a 
combined approach of RNA silencing and gene knock-out technologies would greatly 
facilitate exploring gene function in fungi in the post-genomics era.
 Concerning the mechanism of RNAi-related pathways, when a double-stranded RNA 
(dsRNA) trigger is introduced into the cell, it is processed by an RNaseIII family enzyme 
called the Dicer. This processing produces dsRNA fragments known as small interfering 
RNAs (siRNAs) that are of 21 nucleotides in length. These siRNAs are then incorporated 
in into an effector complex called the ‘RNA-induced silencing complex’, or ‘RISC’ which is 
defined by two components: an Argonaute protein and the siRNA or miRNA sequence 
which guides the RISC complex to its target through base complementarity.

  The purpose of this study was to construct plasmids, capable of inducing post-
transcriptional gene silencing of the expression of the gfp  gene on the fungus Col. 

higginsianum. The fungal strain that was used already expressed the (sense) gfp  gene. 
The purpose of the silencing cassettes AS-gfp  and S/AS-gfp  (hairpin), which were 
constructed on the backbone of the binary vector pBIG4, was to introduce antisense 
dsRNA into the fungal cell that would trigger post-transcriptional gene silencing (PTGS).
  The sgfp  gene was selected as the reporter of expression. Resistance genes have been 
used for the selection of the transformants. Strains that carry the plasmid, provide the 
resistance. The bar gene encodes an acetyl-transferase protein which catalyses the 
acetylation of the active metabolite of bialaphos and renders it inactive. Bialaphos is a 
herbicide that inhibits glutamine synthase, resulting in glutamine deficiency. Geneticin 
(G418) blocks polypeptide synthesis by  inhibiting the elongation step in both prokaryotic 

                                                                                                                                                                    6



and eukaryotic cells. Resistance to G418 is conferred by  the neo gene (nptII) from Tn5 
encoding an amino-glycoside 3‘-phospho-transferase.
 Several plasmid vectors have been constructed and one of them, pBIG4-AS-gfp-cas was 
used for the transformation of a stable C. higginsianum strain that expresses the sgfp 
gene, using the Agrobacterium tumefaciens mediated transformation protocol. The pBIG4-
ASgfp-cas plasmid carries the silencing cassette of the sgfp  gene in an antisense 
orientation relatively to the vector’s promoter, PminiGPDA. The antisense gfp cassette 
included two regulatory sequences, the PminiGPDA  promoter (from A.nidulans) as well as 
the nosT  terminator (nopaline synthase from A.nidulans). The pBIG4-AS-gfp-cas, also 
carries the bar gene. 
  For the construction of this plasmid, pBIG4-AS-gfp-cas, the sgfp  gene was amplified with 
PCR with Taq polymerase and a pair of specific primers (M13), using the pHPH plasmid as 
a template. Then, it was ligated to a pGEM-T-Easy  vector (using T4 DNA ligase) which 
carried suitable restriction sites (EcoRI). Finally, the sgfp  gene was transfered along with 
the EcoRI sites (on both edges), on the pBluesctipt-SK-PminiGPDA-nosT vector, which 
already carried the PminiGPDA  promoter and the nosT terminator, in an antisense 
orientation relative to the promoter. This cassette, was sequentially transfered 
enzymatically to the binary vector pBIG4, to acquire the pBIG4-AS-gfp-cas vector. 
(Diagram I).
  Also, different vectors have been constructed. The plasmid pBIG4-nptII-cas, carries the 
nptII gene (see the Diagram), while the pBIG4-S/AS-gfp  (hairpin) plasmid, contains the 
sense sgfp gene followed by a spacer and the antisense gfp  gene, as the silencing 
cassette.
 Each cloning step was tested with test digestions. Agarose gel electrophoresis revealed 
the DNA fragments derived from each enzymatic digestion. Moreover, plasmid clones were 
routinely sequenced using suitable primers to confirm the test digestions and ensure the 
correct plasmid/cassette structure.
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   Diagram  :  Clonning procedure of pBIG4-AS-gfp-cas and pBIG4-nptII-cas

                  

  After the plasmids carrying the desired cassettes, have been constructed,  Agrobacterium 
mediated transformation was used to obtain the C. higginsianum transformated strains. 
Binary vectors were first transfered to the A. tumefaciens AGL1 strain either by the freeze-
thraw transformation method or by triparental mating using E.coli DH5a (pRK2013) as a 
conjugational helper strain. Then, the Agrobacterium that carried the pBIG4-AS-gfp-cas 
plasmid, was used for the transformation of C. higginsianum. The procedure included the 
co-cultivation of the fungus in appropriate nutrient media (Induction medium and Selection 
medium), together with the Agrobacterium, to obtain the transformated fungal spores. 
Sequentially, the transformated fungus was cultivated in ANM medium. ANM medium 
provides rich nutritional conditions, favoring mycelia formation, while the Bannerot 
medium, providing poor nutritional conditions, favors spore formation. Hygromycin (50 μl/
ml), Geneticin (25 μl/ml) or Bialaphos-BASTA (50 μl/ml), were added as selection agents 
for the positive transformants. 
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 Colletotrichum that expresses the sgfp gene and carries the pBIG4-AS-gfp-cas silencing 
vector, produces dsRNA which trigger the PTGS phenomenon. The phenotypic change, 
which involves the partial loss of fluorescence activity  of the fungal hyphae, was visible 
with microscopy, under UV light. Furthermore, molecular analysis of the RNA from the 
fungus, would confirm the silencing effect.

                                                                                                                                                                    9



Κεφαλαιο  - Α Εισαγωγη

Α. Μυκητες

   Αν και μεχρι προσφατα, οι μυκητες θεωρειτο οτι αποτελουν ξεχωριστο βασιλειο 
(κατα Whittaker, 1960) (Εικονα 1), συμφωνα με την πιο προσφατη καταταξη των 
οργανισμων σε τρια υπερ-βασιλεια (domains), οι μυκητες κατατασσονται στα 
ευκαρυα. Παραδοσιακα κατατασσονταν στο βασιλειο των φυτων. Μετα το 1960 
ομως, καταταχθηκαν σε ξεχωριστο βασιλειο, αυτο των μυκητων (1).  Προσφατα και 
συμφωνα με αναλυση του ριβοσωμικου RNA και πρωτεινικων αλληλουχιων, 
θεωρειται οτι ανηκουν γενεαλογικα πιο κοντα στα ζωα (2,3).  Το βασιλειο των 
μυκητων ειναι μια μεγαλη και πολυποικιλη ομαδα ευκαρυωτικων οργανισμων που 
περιλαμβανει περισσοτερο απο 100.000 γνωστα ειδη τα οποια διακρίνονται σε 
τεσσερα φύλα, με βάση τον τροπο αναπαραγωγής και το είδος των εγγενών 
σπορίων τους: Χυτριδιομύκητες, Ζυγομύκητες, Βασιοδιομύκητες και Ασκομύκητες. 

Eικονα 1α. Φυλογενετικο δεντρο κατα Whittaker (1960). Περιλαμβανει 5 βασιλεια, με βαση 
τρια επιπεδα οργανωση ζωης : προκαρυοτικα (Monera) , ευκαρυοτικα μονοκυτταρα 

(Πρωτιστα) και ευκαρυοτικα πολυκυτταρα και πολυπυρηνα (Μυκητες, Ζωα και Φυτα).
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Εικονα 1.β Τα τρια υπερβασιλεια των οργανισμων (14)

 
  Οι μυκητες ειναι απλοι ευκαρυοτικοι, ετεροροφοι οργανισμοι. Σχηματιζουν 
μυκηλια που αποτελουνται απο σωληνωειδη νηματια που ονομαζονται υφες. Τα 
κυτταρα αυτα, διαθετουν κυτταρικο τοιχωμα που συντιθεται κυριως απο χιτινη 
(αζωτούχος πολυσακχαρίτης με 2-δεοξυ-2-ακετυλάμινο-D-γλυκόζη) (Εικονα 2) και 
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πολλαπλασιαζονται αγενως και εγγενως με επακρεια επιμονωση των υφων (polar tip 
growth). Σε φτωχο θρεπτικο περιβαλλον σχηματιζουν σπορια, τα κονιδια.

                                           Εικονα 2.  Δομη της χιτινης (μονομερες)

                                        

  Οντας πρωτογενεις αποικοδομειτες, οι μυκητες αλληλεπιδρουν με το υπολοιπο 
οικοσυστημα και λαμβανουν μερος σε ζωτικης σημασιας διαδικασιες που 
σχετιζονται με τους τροφικους κυκλους. Καποια ειδη ζουν συμβιωτικα με 
φωτοσυνθετικους οργανισμους οπως φυτα ή αλγη απο τα οποια λαμβανουν 
υδρογονανθρακες και προσφερουν νερο και μεταλλικα ιοντα. Το 90% των φυτων 
θεωρουνται οτι ζουν συμβιωτικα με μυκητες στις ριζες τους (μυκοριζες) και πολλα 
απο αυτα δεν θα επιζουσαν χωρις αυτην τη σχεση (15).
  Καποια αλλα ειδη δρουν παρασιτικα προκαλοντας ασθενειες σε ζωα και φυτα, 
εχουν δηλαδη παθογονο δραση. Ο σκοπός του παρασιτισμού είναι η αξιοποίηση 
θρεπτικών συστατικών από το ξενιστη και η συνέχιση του κύκλου ζωής του 
παθογόνου. Οι φυτοπαθογόνοι μύκητες διακρίνονται σε υποχρεωτικά παράσιτα 
(obligate parasites), προαιρετικά παράσιτα (facultative parasites) και προαιρετικά 
σαπρόφυτα (facultative saprophytes). Η διαδικασια της επιμολυνσης φυτων απο 
φυτοπαθογονους μυκητες ειναι μια διεργασια πολυπλοκη που εξαρταται απο 
πληθος περιβαλλοντικων παραγοντων (οπως η θερμοκρασια και η υγρασια) και απο 
την παρουσια ανταγωνιστικης μικροχλωριδας, και μοριακων παραγοντων, οπως η 
συγχρονισμενη εκφραση των καταλληλων γονιδιων, η ανταλλαγη σηματων και η 
βιοχημικη γενικα αλληλεπιδραση του μυκητα με τον ξενιστη (Εικονα 3). Οι 
παραγοντες αυτοι θα καθορισουν την επιτυχια της επιμολυνσης, η οποια θα 
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προσφερει στο μυκητα τα θρεπτικα συστατικα. Προκειμενου να επιτευχθει η 
επιμολυνση, οι μυκητες εχουν αναπτυξει διαφορους μηχανισμους που τους 
επιτρεπουν να εισελθουν στους φυτικους ιστους, να τους αποκοδομησουν με τη 
χρηση υδρολυτικων ενζυμων, να επηρεασουν την φυσιολογια και βιοχημεια του 
ξενιστη μεσω παραγωγης τοξινων και να χρησιμοποιησουν στη συνεχεια τα 
θρεπτικα στοιχεια των κυτταρων του ξενιστη (10).

Εικονα 3. Απεικονηση της διαδικασιας επιμολυνσης γυτικου ιστου απο σπορια μυκητα. 
Φαινονται τα σταδια της προσκολλησης, δυεισδησης, αναπτυξης υφων.

  Ορισμενοι μυκητες χρησιμοποιουνται απο το παρελθον για τη χημικη ζυμωση 
τροφων, οπως το κρασι, το ψωμι, το τυρι και αλλα. Στην βιολογικη ερευνα, 
χρησιμοποιουνται σε πολλα πεδια, οπως στην πληθυσμιακη γενετικη , στην μοριακη 
βιολογια , στην αναπτυξιακη βιολογια, στην φωτοβιολογια και στη μελετη 
επιγενετικων μηχανισμων, οπως η γονιδιακη σιγηση. 
 Λογω της κοινης εξελικτικης τους καταγωγης, οι μυκητες και τα φυτα αποτελουν 
ιδανικα συστηματα - μοντελα για τη μελετη κυτταρικων βιολογικων διεργασιων. Η 
μελετη των μυκητων καθισταται ευκολοτερη σε σχεση με αλλους ευκαρυοτικους 
οργανισμους, οπως τα φυτα, χαρις στο σχετικα μικροτερο απλοειδες γονιδιωμα 
τους και τον συντομο κυκλο ζωης τους, που επιτρεπει την ευκολοτερη γενετικη και 
μοριακη μελετη τους. Πολλα ειδη μυκητων, λογω του σχετικα μικρου γονιδιωματος 
τους, εχουν ηδη αλληλουχηθει. Για παραδειγμα οι σαπροφυτικοι μυκητες 
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Aspergillus nidulans, Neurospora crassa, Saccharomyces pombe, οι “βιομηχανικοι” 
Aspergillus oryzae, S. cerevisiae, και οι φυτοπαθογονοι Fusarium graminearum, M. 

oryzae (M. grisea), Ustilago maydis καθως επισης και οι ζωοπαθογονοι, Aspergillus 

fumigatus, Candida albicans, και Cryptococcus neoformans.
  Συνοψίζοντας τα βασικα χαρακτηριστικα των μυκητων, ειναι :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ευκαρυοτικοι οργανισμοι, μονοκυτταροι ή πολυκυτταρικοι σε διαφορετικα 
σταδια του κυκλου ζωης τους

σχηματιζουν υφες (tubular filaments) οι οποιες αποτελουν τα μυκηλια που 
σχηματισουν το θαλο

τα τοιχωματα των υφων περιεχουν Ν-ακετυλο-γλουκοζαμινη (χιτινη)

οι κυτταρικες μεμβρανες τους περιεχουν εργοστερολη

χρησιμοποιουν ξεχωριστο βιοχημικο μονοπατι για τη συνθεση λυσινης 
(Εικονα 4)

εχουν μικρο σχετικα πυρηνα και γονιδιωμα

η Μιτωση γινεται χωρις την διαλυση της πυρηνικης μεμβρανης

ειναι αυτοτροφοι οργανισμοι που δεν περιεχουν χλωροφυλλη ομως

ειναι συνηθως ευκαιριακα παθογονα, σαπροφυτα η παρασιτικοι ή 
συμβιοτικοι με αυτοτροφους οργανισμους οπως τα φυτα

πετυγχανουν την πεψη των τροφων τους με ενζυμα που εκκρινουν εξω απο 
τις υφες τους (εξωενζυμα) και εν συνεχεια απορροφουν τα προιοντα

αποθηκευουν υδατανθρακες σε μορφη γλυκογονου (οπως τα ζωα)

αναπαραγονται μεσω σποριων (sexual ή asexual), ή με εκβλαστηση ή 
τεμαχισμο.

 

Εικονα 4α. Η δομη της λυσινης
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Εικονα 4β. Το βιοσυνθετικο μονοπατι της λυσινης, απο το μυκητα του γενους 
Colletotrichum (Α, δεξια) και απο τους Οομυκητες (Β , αριστερα).
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  Το γενος Colletotrichum ανηκει στους Ασκομυκητες. Περιλαμβανει πολλα ειδη τα 
οποια μολυνουν κηπευτικα φυτα και φυτα μεγαλης καλλιεργειας, προκαλοντας 
ανθρακνωση (anthracnose) ή “καψιμο” (blight disease). (Bailey and Jeger,1992). Η 
διαδικασια επιμολυνσης φυτων, περιλαμβανει δυο φασεις παρασιτισμου. Αρχικα ο 
μυκητας βιοτροφει σε ζωντανο φυτικο ιστο και στη συνεχεια νεκροτροφει στον 
νεκρομενο ιστο. Χρησιμοποιει εξειδικευμενες δομες μολυνσης οπως υφες 
μολυνσης (germ tubes), απρεσορια (appressoria) και ενδοκυτταρικες υφες 
(πρωτογενεις και δευτερογενεις νεκροτροφες υφες).
  Τα μελη του γενους Colletotrichum αποτελουν πολυ καλα μοντελα για τη μελετη 
της αλληλεπιδρασης φυτων - μυκητων σε μοριακο και κυτταρικο επιπεδο. Στα 
πλεονεκτηματα του ως μοντελο, συγκαταλεγονται, η ευκολη in vitro καλλιεργεια 
του (Mathur et al., 1950) και η δυνατοτητα σταθερου γενετικου ανασχηματισμου.
(Rodriguez and Redman, 1992). Μελη του γενους, εχουν χρησιμοποιηθει απο 
πολλους ερευνητες, για τη μελετη της αλληλεπιδρασης φυτων-μυκητων και για τη 
μελετη του μηχανισμου της αμυνας του φυτου. (Mahe et al., 1993; Bergmann et al., 

1994;Wojtaszek et al., 1995; Nuss et al., 1996), την μελετη των φυτοαλεξινων (Bailey 
et al., 1980; Dixon et al., 1986) και αποικοδομητικων ενζυμων (Cell Wall Degrading 
Enzymes - C.W.D.E.s) (Wijesundera et al., 1984, 1989) καθως επισης και για την 
μελετη της διαφοροποιησης των μολυσματικων δομων του μυκητα (O’Connell and 
Bailey, 1988, Green et al., 1995).
  Τα ειδη του Colletotrichum, επιστρατευουν δυο βασικες στρατηγικες προκειμενου 
να μολυνουν τον φυτικο ιστο: ενδοκυτταρικο και υπο-δερμικο εξωκυτταρικο 
αποικισμο.
 Τα σταδια μολυνσης περιλαμβανουν τα εξεις:
1. Αρχικα τα κονιδια του μυκητα προσκολλονται και βλαστανουν στην επιφανεια 

των φυτων. 
2. Εν συνεχεια παραγουν βλαστικες σειρες και appressoria τα οποια διεισδυουν 

απ’ευθειας στον ιστο. 
3. Εκει σχηματιζουν υποδερμικες υφες οι οποιες εξαπλωνονται στον ιστο, 

δημιουργωντας ενα δικτυο (intramural network) υπο την επιδερμιδα (cuticle). Κατα 
την διαρκεια της μολυνσης αυτης δεν παρατηρειται βιοτροφια, κατι που 
παρατηρειται ομως κατα τον ενδοκυτταρικο αποικισμο, ο οποιος παρατηρειται 
απο την πλειοψηφια των ειδων του γενους. Αφου υφες διεισδυσουν στο 
κυτταροπλασμα του ξενιστη, χωρις να εισελθουν στους πρωτοπλαστες του 
φυτου (δηλαδη αναμεσα στην φυτικη κυτταρικη πλασματικη μεμβρανη), ο 
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μυκητας αναπτυσσεται βιοτροφικα. Εν συνεχεια, αφου μολυνθουν πολλα 
κυτταρα, σχηματιζονται οι δευτερογενεις υφες η οποιες ειναι νεκροτροφες (4). 
Λογω της ενναλλαγης αυτης απο βιοτροφισμο σε νεκροροφισμο, ο μυκητας 
θεωρειται ως ημι-βιοτροφος οργανισμος. Να σημειωθει ομως οτι σε πολλα ειδη 
του γενους Colletotrichum, το βιοτροφικο σταδιο δεν εχει ακομα εντοπιστει, ενω 
εχει μελετηθει εκτενως στα παθοσυστηματα C. lindemuthianum - φασολιου 
(O’Connell et al., 1985; O’Connell, 1987) , C. truncatum - μπιζελιου (O’Connell et al., 

1993), C. destructivum - cowpea (Latunde Dada et al , 1996) και C. sublineolum - 
σοργο (Wharton and Julian, 1996).

 Αναλυτικοτερα, τα σταδια μολυνσης του φυτου απο τον Colletotrichum, ειναι τα 
εξεις:
I. Προσκoλληση (adhesion). Tα σπορια του μυκητα, γνωστα ως κονιδια, 
διασπειρονται στο περιβαλλον μεσω του ανεμου και της βροχης και προσκολλονται 
σε εναεριες επιφανειες του ξενιστη. Η προσκoλληση αρχικα επιτυγχανεται με:

1. αλληλεπιδραση υδροφοβων ομαδων των πρωτεινων και γλυκοπρωτεινων, 
ενω στη συνεχεια,

2. επιστρατευοντας αλλες πρωτεινες - προιοντα νεας πρωτεινοσυνθεσης.
 Το σταδιο της προσκολλησης ειναι πολυ σημαντικο αφου παρεχει τη 
σταθεροποιηση που απαιτειται προκειμενου να προστατευθει το κονιδιο απο 
εξωτερικους παραγοντες και να λαβει τα ερεθισματα (stimuli) για τη συνεχεια της 
διαδικασιας επιμολυνσης. Τα κονιδια περικλειονται απο μια υδατοδιαλυτη 
πολυσακχαριτικη ουσια (mucilage)  που αποτελειται απο μεγαλου μοριακου βαρους 
γλυκοπρωτεινες πλουσιες σε προλινη (Pro). Το mucilage, περιεχει αναστολεις 
βλαστησης και ενζυμα που προστατευουν τα κονιδια απο τοξικους μεταβολιτες που 
εκκρινουν οι ξενιστες προς αντιμετωπιση του μυκητα, ενω δεν παιζει ρολο στην 
προσκoλληση. Η επιφανεια των κονιδιων καλυπτεται απο ενα στρωμα ινωδους 
υλικου (fibrillar brush like material) πλουσιο σε υδρογονανθρακες, το οποιο αποτελει 
το καλυμμα του σποριου και ειναι υπευθυνο αποκλειστικα για την προσκoλληση και 
την εναρξη της μολυνσης. Το καλυμμα αυτο αναγνωριζει σκληρες και υδροφοβες 
επιφανειες και αλληλεπιδρα, ωστε να καταστει δυνατη στη συνεχεια η βλαστηση. Η 
αναγνωριση βασιζεται σε φυσικους και χημικους παραγοντες, οπως η παραγωγη 
αιθυλενιου και η παρουσια κηρου (ethylene wax). Να σημειωθει οτι τo αιθυλενιο 
αποτελει ορμονη που σχετιζεται με την ωριμανση των φρουτων που προσβαλει ο 
μυκητας.
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II. Βλαστηση και σχηματισμος απρεσοριου (germination and appressorium 
formation). Το μελανο απρεσοριο (melanized appressorium) διαφοροποιειται 

μορφολογικα προς την επιφανεια του ξενιστη, προκειμενου να εγκατασταθει η 
παρασιτικη αλληλεπιδραση. Ο ξενιστης αποκρινεται σε αυτο το σταδιο, 
εκφραζοντας γονιδια για την παραγωγη ενζυμων που αποικοδομουν πρωτεινες του 
μυκητα οι οποιες επαγουν τη βλαστηση και τον σχηματισμο του απρεσοριου, οπως 
το Chip1 που ειναι ενα συνενζυμο της ουμπικουτινης η οποια αποτελει υποστρωμα 
του πρωτεασωματος. 
III. Διαφοροποιηση απρεσοριου και αναπτυξη (Appressorium differentiation and 

development). Στη διαφοροποιηση των μολυσματικων δομων, εμπλεκονται 
σηματοδοτικα μονοπατια που χρησιμοποιουν cAMP, κινασες και καλμοδουλινη 
(CaM). Οταν η αναπτυξη της βλαστικης υφης του κονιδιου σταματησει, ακολουθει η 
ωριμανση και η διαφοροποιηση, που περιλαμβανει: 

• το σχηματισμο ενος πορου στο κυτταρικο τοιχωμα του φυτου, 

• την εναποθεση νεων στρωματων κυτταρικου τοιχωματος

• την εναποθεση μελανινης και κουτινασης (cutinase) η οποια βοηθα στην 
μηχανικη ρηξη του φυτικου τοιχωματος λογω οσμωτικης πιεσης (53 bar ,17 
μN) και δυειδυση της υφης στο φυτικο κυτταρο (9).

• Εν συνεχεια αναπτυσσεται αρχικα η πρωτογενης υφη η οποια εχει 

• βιοτροφικη αναπτυξη και δεν νεκρωνει τα κυτταρα του ξενιστη, αλλα 
αποσπα θρεπτικα συστατικα απο τον ζωντανο ιστο, οπως εξωζες και 
αμινοξεα. Να σημειωθει οτι κατα την διαρκεια της αρχικης μολυνσης το 
φυτο δε φαινεται να αναγνωριζει την παρουσια του παθογονου, για αυτο 
και δεν παρατηρειται καποια αμυντικη αντιδραση (resistance response), ενω 
στη συνεχεια αναγνωριζει την παρουσια των τοξινων και ενζυμων του 
μυκητα και επαγει υπερ-ευαισθητη αντιδραση (hypersensitive response -HR) 
και αλλους μηχανισμους αμυνας. Προκειμενου η αναγνωριση αυτη να 
καθυστερησει, ο μυκητας σχηματιζει ενα γλυκοπρωτεινικο στρωμα που δρα 
ως διαχωριστικο μεταξυ του κυτταρικου τοιχωματος του μυκητα και της 
πλασματικης μεμβρανης του φυτου. Αφου ο μυκητας τελικα αναγνωριστει 
απο το φυτο, εκφραζει γονιδια μολυσματικοτητας (Avr genes) και αλλαζει 
απο βιοτροφισμο σε νεκροτροφισμο, που χαρακτηριζεται απο την 
δευτερογενη υφη, η οποια ειναι μικροτερη σε διαμετρο απο την πρωτογενη 
και την αυξημενη εκκριση φυτικων ενζυμων (CWDEs), οπως πεκτινινες 
λυασες και ενδο-πολυγαλακτουρονασες. Η ενναλλαγη αυτη οφειλεται σε 
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εναν μεταγραφικο παραγοντα, τον CLTA1. Το γονιδιο αυτο κωδικοποιει μια 
πρωτεινη που μοιαζει με το ενζυμο (microsomal signal peptidase), και ειναι 
υπευθυνο για τον σχηματισμο της δευτερογενης υφης η οποια νεκρωνει 
τον ιστο του ξενιστη, με εκκριση αποπολυμερασων, πρωτεασων, λυασων και 
τοξινων οπως τερπενοειδεις ενωσεις (9).

Β. Μετα-μεταγραφικη σιγηση. (RNA silencing)

Εικονα 5. Διαγραμμα του μηχανισμου σιγησης της γονιδιακης εκφρασης σε μετα-
μεταγραφικο επιπεδο. MicrobiologyBytes: Virology: Virus immunopathology 

(www.microbiologybytes.com)
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  Για πρωτη φορα, το 1992 παρατηρηθηκε στον μυκητα Neurospora crassa το 
φαινομενο γονιδιακης σιγισης, γνωστο ως “Quelling” (5). Γενετικα και βιοχημικα 
χαρακτηριστικα του Quelling, εντασσουν τη διαδικασια αυτη σε μια ευρυτερη 
κατηγορια  μηχανισμου σιγησης στην οποια εμπλεκεται RNA και συμβαινει μετα την 
μεταγραφη. Στα φυτα, ονομαζεται μετα-μεταγραφικη γονιδιακη σιγηση (Post-
transcriptional gene silencing - PTGS), ενω στα ζωα παρεμπoδιση RNA (RNA-
interference - RNAi). Το συνολο των μηχανισμων αυτων εχουν ονομαστει “RNA 
silencing”. 
 Ο μηχανισμος περιλαμβανει την αναστρεψιμη καταστολη της εκφρασης γονιδιων 
(Εικονα 5). Ειναι ενα εξελικτικα συντηρημενο φαινομενο στα φυτα, τους μυκητες 
και στα ζωα. Ως εκ τουτου, υπαρχουν αντιστοιχιες στα γονιδια που εκφραζουν τις 
πρωτεινες οι οποιες εμπλεκονται στον μηχανισμο αυτο.
                                                    
Εικονα 6. Απεικονηση της πρωτεινης DICER που καταλυει τον σχηματισμο siRNAs απο 
RNA. (Courtesy of Ian MacRae, Laboratory of HHMI investigator Jennifer Doudna, University of 

California, Berkeley)

  Οσον αφορα τον μηχανισμο σιγησης, οταν μια δικλωνη αλληλουχια RNA (dsRNA),  
εισερχεται στο κυτταρο, αποτελει υποστρωμα ενος ενζυμου της οικογενειας 
RNaseIII, που ονομαζεται “Dicer” (Εικονα 6). Η δραση του ενζυμου αυτου ειναι η 
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παραγωγη δικλωνων θραυσματων RNA μηκους 21-24 νουκλεοτιδιων, τα οποια 
ονομαζονται small-interfering RNAs (siRNAs). Παραλληλα, στον πυρηνα, παραγονται 
και πρωτογενη μικρα RNAs (primary microRNAs ή pre-miRNAs), απο μεταγραφα τα 
οποια αυτο-αναδιπλωνονται σχηματιζοντας δομες φουρκετας, οι οποιες 
αναγνωριζονται απο ενα αλλο ενζυμο της ιδιας οικογενειας των RNaseIII, που 
ονομαζεται “Drosha” σε συνεργασια με τον βοηθητικο παραγοντα “Pasha” ή DGCR8. 
Εν συνεχεια, τα pre-miRNAs εξερχονται απο τον πηρηνα στο κυτταροπλασμα μεσω 
του καναλιου της Exportin 5 για να αποτελεσουν υποστρωμα του ενζυμου Dicer. Με 
αυτην την παραλληλη διαδικασια προκυπτουν siRNAs και miRNAs τα οποια 
αλληλεπιδρουν ασσυμετρικα με ενα συμπλεγμα πρωτεινων που ονομαζεται RISC 
complex (RNA induced silencing complex). Αυτο αποτελειται απο δυο βασικα στοιχεια: 
μια πρωτεινη επ’ονομαζομενη “Αργοναυτης” και τη μονοκλωνη αλληλουχια του 
siRNA ή miRNA, η οποια οδηγει το συμπλεγμα στο στοχο του, με βαση την 
συμπληρωματικοτητα των βασεων (6). 
  Αποτελεσμα της αλληλεπιδρασης του συμπλεγματος RISC με τη συμπληρωματικη 
αλληλουχια-στοχο (προς σιγηση) ειναι η αποκοδομηση του mRNA, με αποτελεσμα 
την σιγηση της εκφρασης του γονιδιου-στοχου (Εικονα 7). Με αυτη τη διαδικασια, 
τα siRNAs και miRNAs εμπλεκονται στην αποικοδομηση του mRNA με αποτελεσμα 
την καταστολη της μεταφρασης. 

Εικονα 7. Aπεικονηση της δομης της πρωτεινης Αργοναυτη απο τον P.furiosus (7).
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  Η πρωτεινη Αργοναυτης (Εικονα 7), αποτελει την καταλυτικη μηχανη της σιγισης 
RNA. Λειτουργικα, αναγνωριζει και προσδενει τη μονοκλωνη αλληλουχια siRNA, την 
οποια χρησιμοποιει ως μητρα μεσω της συμπληρωματικοτητας βασεων, για την 
ενδονουκλεοτικη της δραση στο mRNA-στοχο. Η πρωτεινη εχει τεσσερις δομικους 
τομεις (domains) : ο αμινοτελικος N-terminal , ο μεσαιος Μid (middle), και ο 
καρβοξυλικος C-terminal-PIWI , οι οποιοι σχηματιζουν μαζι μια ημι-ελλειπτικη δομη 
με τον PIWI στο κεντρο, και του τομεα ΡΑΖ, που βρισκεται πανω απο αυτο το 
κεντρο. Ενας διατμηματικος συνδετης (interdomain connector) μαζι με τον τομεα 
stalk, ασφαλιζουν την ολη δομη. Τα δυο βασικα λειτουργικα μερη (domains), ειναι ο 
PAZ (Piwi , Argonaute , Zwille) τομεας ο οποιος ειναι συντηρημενος και στο ενζυμο 
DICER, και ο PIWI τομεας ο οποιος παρατηρειται μονο στην πρωτεινη Αργοναυτη.  
Ο PAZ τομεας ειναι υπευθυνος για την αναγνωριση και προσδεση του ss-siRNA. 
Aποτελειται απο 130 περιπου αμινοξεα, που σχηματιζουν δυο υποτομεις (sub-
domains) οι οποιοι, σχηματιζοντας μια πτυχη (cleft), προσδενουν το siRNA. Ο ενας 
υποτομεας αποτελειται απο 5 stranded open β-barrels με δυο ελικες (helices) στο ενα 
ακρο, οι οποιες εχουν την δυνατοτητα να προσδενουν μονοκλωνο DNA και ο 
δευτερος απο μια β-hairpin ακολουθουμενη απο μια α-helix.    
 Ο λειτουργικος ρολος του τομεα PAZ, ειναι να προσδενει νουκλεικο οξυ με χαμηλη 
συγγενεια. Πιστευεται οτι επιπλεον τομεις βοηθουν στην προσδεση. Η προσδεση 
συγκεκριμενα δεν ειναι εξειδικευμενη ως προς την αλληλουχια του νουκλεικου 
οξεος (non-sequence specific). Το 5’-ακρο του siRNA δεν συνισφερει σε αυτην, ενω 
το 3’-ακρο ενος ενος μονοκλωνου RNA, ειναι το υπευθυνο για την αναγνωριση απο 
τον PAZ τομεα της πρωτεινης Αργοναυτη, το οποιο και προσδενεται μεσα στην 
πτυχη που σχηματιζουν οι δυο υποτομεις του. Το 3’-ακρο φεροντας μια 
υδροξυλομαδα, στερικα εισερχεται στο εσωτερικο της πτυχης. Η αλληλεπιδραση 
διαμεσολαβειται απο δεσμους υδρογονου μεταξυ των αρωματικων αμινοξεων της 
πτυχης (Tyr309 , Tyr314 , His219 , Tyr277) με τα ελευθερα οξυγονα των φωσφορικων 
ομαδων που συνδεουν τις διαδοχικες βασεις του RNA. Επιπλεον μια “base stacking” 
αλληλεπιδραση αναμεσα στη τελευταια βαση του siRNA και στο αμινοξυ Phe292 
στον PAZ ασφαλιζει την προσδεση.
   Να σημειωθει οτι ο PAZ τομεας προσδενει RNA σε πολυ μεγαλυτερη συγγενεια 
απο DNA. Αυτο οφειλεται στη διαφορετικη αποσταση μεταξυ των φωσφορικων 
ομαδων στο νουκλεικο σκελετο η οποια διαφερει στο DNA απο το RNA. Ο ΡΑΖ 
φερει θετικα φορτισμενα αμινοξεα στην επιφανεια οπου γινεται η προσδεση, τα 
οποια αλληλεπιδρουν με τα μη δεσμευμενα οξυγονα αυτων των φωσφορικων 
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ομαδων. Επομενως, λογω στερικων παρεμποδισεων, το RNA αλληλεπιδρα καλυτερα 
απο το DNA με την πρωτεινη Αργοναυτη.
 Ο δευτερος τομεας της πρωτεινης Αργοναυτη, ειναι ο PIWI τομεας ο οποιος οντας 
μελος της οικογενειας των RNase H, αποτελει το καταλυτικο κεντρο. Περιλαμβανει 
δυο συντηρημενα καταλοιπα ασπαρτικου (Asp558,Asp628) σε γειτονικες β-αλυσιδες 
και ενα καταλοιπο ιστιδινης (His745), τα οποια μαζι με δυο μορια νερου, 
αναπτυσσουν δεσμους συναρμογης με ενα διπολο μεταλλικο ιον μαγνησιου (Mg2+) 
(Εικονα 8). Η θεση εντομης του RNA, καθοριζεται απο το 5’-ακρο το οποιο εχει μια 
φωσφορικη ομαδα η οποια προσδενεται στη πτυχη μεσω του μεταλλικου ιοντος το 
οποιο στην ουσια αλληλεπιδρα με το καρβοξυλικο ακρο του στο Mid-PIWI τομεα. Το 
μοτιβο DDH του τομεα PIWI, με αυτον τον τροπο αλληλεπιδρα αμεσα με τον 
φωσφοδιεστερικο δεσμο του στοχου mRNA και τον υδρολυει.            
          
Εικονα 8. Αριστερα, απεικονιζεται το “RNA cleavage” απο την πρωτεινη Αργοναυτη. Το 3’-
ακρο του siRNA (μωβ) βρισκεται στον ΡΑΖ τομεα. Το 5’-ακρο του στοχου mRNA (γαλαζιο) 
βρισκεται αναμεσα στον Ν-terminal και τον ΡΑΖ τομεα, ενω το 3’-ακρο, στην θετικα 

φορτισμενη πτυχη του PIWI τομεα (κοκκινο). Κατα αυτην τη διευθετηση, η φωσφορικη 
ομαδα αναμεσα στα νουκλεοτιδια 11 και 12 απο το 5’-ακρο του mRNA, τοποθετειται κοντα 
στο ενεργο κεντρο. Δεξια, απεικονιζεται το ενεργο κεντρο της πρωτεινης Αργοναυτη στον 

PIWI τομεα, οπου περιλαμβανει το Mn2+ (μωβ) δεσμευμενο στα καταλοιπα του ενεργου 
κεντρου. Τα μορια νερου ειναι επισης δεσμευμενα στο μεταλλο (πρασινο χρωμα). (7)
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  Να σημειωθει οτι ενω δεν χρειαζεται ΑΤΡ για την λειτουργια του RISC, μια αλλη 
πρωτεινη που λαμβανει μερος κατα την διαδικασια απελευθερωσης του προιοντος 
υδρολυσης του RNA (sliced RNA), και που προκαλει την κινηση των τομεων, ειναι 
ΑΤΡ-εξαρτωμενη (7).
   Η RNA σιγηση χρησιμοποιειται σημερα συνδυαστικα με την τεχνικη gene knock-
out, για την μελετη της εκφρασης γονιδιων, χαρις στα σημαντικα πλεονεκτηματα 
της, στα οποια συμπεριλαμβανονται τα εξης :

• η δυνατοτητα να ρυθμιζει (down-regulate) τη γονδιακη εκφραση ανεξαρτητως της 
αποδοσης της γονιδιακης στοχευσης (gene targeting). Αυτο ειναι σημαντικο 
ιδιαιτερα σε περιπτωσεις οργανισμων στους οποιους η στοχευση γονιδιων δεν 
ειναι ευχερης ή εφικτη πρακτικα σε περιπτωσεις που ο ομολογος ανασυνδυασμος 
δεν ειναι επαρκης ή αξιοπιστος (πχ. πολυγονιδιακες οικογενειες) και σε 
πολυκυτταρικους οργανισμους οπως οι μυκητες, των οποιων οι υφες συχνα εχουν 
περισσοτερους απο εναν πυρηνες στο κυτταρο (ετεροκαρυοι).

• η ευελιξια που παρεχει, στη γονιδιακη σιγηση, αφου την επαγει με βαση την 
αλληλουχια (sequence specific) και οχι τη γενετικη θεση (locus-specific). Με αυτον 
τον τροπο, παρεχεται η δυνατοτητα να σιγαστει η εκφραση πολλων γονιδιων που 
φερουν συντηρημενες περιοχες, ή μοναχα επιλεγμενων γονιδιων , αναλογα με το 
τμημα της αλληλουχιας που στοχευεται καθε φορα, (συντηρημενο/ομολογο ή μη).

• η δυνατοτητα να χρησιμοποιηθει για τη μελετη γονιδιων απαραιτητων για την 
βιωσιμοτητα του οργανισμου, στα οποια το knock-out θα ηταν θνησιγονο, οπως σε 
σαρωση μεταλλαγματων (mutant screening), ενω η σιγηση μπορει να ειναι μερικη.

Παρ’ολα τα πλεονεκτηματα της, η μεθοδος, παρουσιαζει σε ορισμενες περιπτωσεις 
καποιες δυσκολιες. Αυτες συνηθως ειναι:

• η δυσκολη εξαγωγη συμπερασματων απο το φαινοτυπο μεταλλαγματων οπου 
εχουν υποστει σιγηση, αφου αυτη ειναι μερικη και αναστρεψιμη (οχι σταθερη)

• η αντισταση καποιων τυπων γονιδιων και κυτταρων στη RNA σιγηση, οπως σε 
νευρωνες και σπερμα (να σημειωθει οτι τετοιου τυπου κυτταρα δεν 
περιλαμβανουν οι μυκητες)

• η πιθανοτητα δημιουργιας αστοχευτων αποτελεσματων (off-target effects) που στην 
ουσια αναφερεται σε μη αναμενωμενες αλλαγες στη γονιδιακη εκφραση που 
οφειλονται στο οτι η ειδικευση βασισμενη στην αλληλουχια (sequence-specific) 
λειτουργια της σιγησης δεν ειναι απολυτη (8).
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• στους μυκητες, οι οποιοι στην πλειονοτητα τους ακομη στερουνται γενετικων 
εργαλιων και μεγαλης κλιμακας τεχνικες (high-throughput genetics, πχ. virus induced 
silencing - VIGS).

  Συμπερασματικα, στους μυκητες σημερα η τεχνικη gene knock-out συνδυαστικα με 
την RNA σιγηση (knock-down), προσφερει πολυπλευρη προσεγγιση για το 
λειτουργικο χαρακτηρισμο γονιδιων.
   Για την επαγωγή του μηχανισμού σίγησης σχεδιάζονται πλασμιδια. O 
μετασχηματισμος μυκητων με αυτα, επαγει την παραγωγή dsRNA που αποτελουν το 
εναρκτηριο μοριο για την εναρξη της σιγησης. Οι πλασμιδιακοι αυτοι φορεις 
φερουν γονιδιακες κασέτες με ρυθμιστικά στοιχεία διαφορετικά για τον κάθε 
μύκητα και ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε κατάλληλο αντιβιοτικό ως μέσω 
επιλογής για ην εισαγωγη και ενσωματωση της σιγητικης κασετας. Το dsRNA 
παράγεται απο αντικωδικες (antisense) κασέτες ή από φουρκέτες (hairpins).
                       
        Εικονα 9. Σχηματικη αναπαρασταση του μηχανισμου σιγισης με antisense RNA. 

(www.carbonwood.com)

                      
  Ο στοχος των δυο ενναλλακτικων τροπων παραγωγης dsRNA στο μηχανισμο 
σιγησης του μυκητα, διαφερει. Οι αντικωδικες κασετες, παραγοντας 
συμπληρωματικη με την κωδικη αλληλουχια η οποια αντιστοιχει σε τμημα του 
αντιστοιχου mRNA στο μυκητα, στοχευει στην καταστροφη του (Εικονα 9). Οι 
σιγητικες φουρκετες περιλαμβανουν και τις δυο αλληλουχιες (sense και antisense) 
χωρισμενες απο εσωνιο (αλληλουχια spacer) που επιτρεπει την αναδιπλωση της 
κασετας, σχηματιζοντας μονοκλωνο βρογχο (loop) και δικλωνο στελεχος. 
  Οι μεθοδοι για την επαγωγη ενδογενους εκφρασης siRNA στα κυτταρα 
απεικονιζονται σχηματικα στην Εικονα 10.
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Εικονα 10. (a) Η κωδικη μονοκλωνη αλληλουχια συνδυαζεται με την αντικωδικη και 
εκφραζονται απο διαφορετικους εκκινητες. (b) Η φουρκετα (small hairpin RNA - shRNA) 

περιεχει και τις δυο αλληλουχιες και εκφραζεται απο εναν κοινο εκκινητη.

  Η πρωτεινη αναφορας GFP, χρησιμοποιείται ως γονίδιο αναφοράς και 
παρατήρησης της εξέλιξης καποιου φαινομένου, in vivo. Η πράσινη φθορίζουσα 
πρωτεΐνη από τη μεδουσα (jellyfish) Aequorea victoria έχει αποδειχθεί ένα χρήσιμο 
σύστημα αναφοράς γενικά για in vivo μελέτες σε πολλούς οργανισμούς. Για 
παραδειγμα, η GFP πρωτεΐνη μετά από σύντηξη με καποια άλλη πρωτεΐνη, μπορεί να 
δείξει την τοπολογία της τελευταίας μέσα στο κύτταρο ή τον οργανισμό. Επισης η 
GFP πρωτεΐνη εκφραζόμενη υπό έναν ισχυρό υποκινητή, μπορεί να καταστησει ένα 
οργανισμό φθορίζοντα παρουσία UV ακτινοβολιας και να συμβάλει ως μοριακό 
εργαλείο στην μελέτη αλληλεπίδρασης μυκητα-ξενιστή.
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  Η δομη της πρωτεινης GFP απεικονιζεται στην Εικονα 11. Προκειται για μια 
πρωτεινη η οποια αποτελειται απο 238 αμινοξεα που αναδιπλωνονται σχηματιζοντας 
ενα β-βαρελι αποτελουμενο απο 11 strands και μια μοναδικη αλφα ελικα η οποια 
ευθυνεται για το φθορισμο.
 Οι εσωστρεφομενες πλαινες αλυσιδες του βαρελιου επαγουν ειδικες αντιδρασεις 
κυκλοποιησης (cyclization reactions) που καταληγουν στο σχηματισμο του 
χρωμοφορου, ενω το κελυφος προστατευει το χρωμοφορο απο “αποσβεση” απο το 
μικροπεριβαλλον του. Ο σχηματισμος του χρωμοφορου επιτυγχανεται με μια σειρα 
διακριτων βηματων (maturation) με διαφορετικες ιδιοτητες διεγερσης και εκπομπης 
φωτος.
                                        

Εικονα 11. Απεικονηση της πρωτεινης (GFP)

                                            

  Τα αντιβιοτικα που χρησιμοποιουνται για την επιλογη των μετασχηματισμενων 
βακτηριων ή μυκητων, αναφερονται στον πινακα που ακολουθει. Οι δομες των 
αντιβιοτικων αναπαραστωνται στην Εικονα12.

Oργανισμος Aντιβιοτικο Oικογενεια Στοχος Γονιδιο 
ανθεκτικοτητας

1 E.coli
Αμπικιλινη , 

Ampicillin

ομαδα 
πενικιλινης (β-
λακταμων)

ανταγωνιζεται για 
την αναστολη της 
τρανσπεπτιδασης, 

ενζυμου απαραιτητου 
για τη συνθεση 
κυτταρικου 

τοιχωματος στα 
θετικα κατα Gram 
βακτηρια (G+)

οφειλεται στο  
γονιδιο 

bla (TEM-1) που 
κωδικευει την β-
λακταμαση η 
οποια υδρολυει 
το β-δακτυλιο 
της λακταμης 
της αμπικιλινης 
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Oργανισμος Aντιβιοτικο Oικογενεια Στοχος Γονιδιο 
ανθεκτικοτητας

2

3

4

5

6

E.coli

Καναμυκινη, 
Kanamycin 

sulfate 

ομαδα αμινο-
γλυκοσιδων

επιδρα στη 
30S ριβοσωμικη 
υπομοναδα , 

προκαλοντας αλλαγη 
του πλισιου 

εκφρασης την οποια 
αναστελει (frameshift 

mutation)

nptII

Agrobacterium
Ριφαμυκηνη, 

rifamycin

ομαδα 
Ανσαμυκινων 
(Ansamycin)

αναστελει τη 
συνθεση RNA αφου 
εχει μεγαλυτερη 
συγγενεια για την 
προκαρυωτικη RNA 
πολυμεραση (12) 

Colletotrichum Υγρομυκινη ομαδα αμινο-
γλυκοσιδων

απενεργοποιει την 
υγρομυκινη, 

φωσφορυλιωνοντας 
την

Κιναση

Colletotrichum Βιαλαφος

Φωσφινοθρυσινη,
(phosphinothricin , 
PTC) ,γλουφοσινι
κο αμμωνιο 

(glufosinate = 2-
amino-4-

(hydroxymethylpho
sphinyl) butanoate

αναστελει τη 
συνθαση 

γλουταμινης με 
αποτελεσμα την 
ανεπαρκεια 

γλουταμινικου οξεος 
(Εικονα 13)

Το γονιδιο BAR 
κωδικευει μια 
ακετυλο-
μεταφοραση η 
οποια καταλυει 
την ακετυλιωση 
της 
φωσφινοθρυσινη
ς και την 
απενεργοποιει

Colletotrichum

Γεναμικινη, 
Geneticin 

(G418)

ομαδα 
αμινογλυκοσιδων 
(aminoglycoside)

αναστελει τη 
συνθεση 

πολυπεπτιδιων 
αναστελοντας το 
βημα επιμηκυνσης

το γονιδιο nptII 
(“neo gene from 
Tn5”) κωδικευει 

μια 
νουκλεοτιδυζο 

3’-
φωσφοτρανσφε

ραση 
αμινογλυκοσιδω

νΑPΗ 3’ΙΙ 
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Εικονα 12. Δομες των αντιβιοτικων που χρησιμοποιηθηκαν για την επιλογη 
μετασχηματισμενων κυτταρων. 

Εικονα 13. Κυκλος γλουταμικου οξεος και αναστολη της συνθασης (GS) απο PPT (BASTA). 
(www.uky.edu)
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Κεφαλαιο Β - Υλικα και μεθοδοι

  Τα στελεχοι που χρησιμοποιηθηκαν κατα τις πειραματικες διαδικασιες , ηταν τα 
εξεις :

οργανισμος στελεχος

1

2

3

E.coli DH10b and NEB-alpha

Αγροβακτηριο Agrobacterium tumefaciens AGLI

Colletotrichum C. higginsianum

 
  Tα ένζυμα και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά διαλύματα τους είναι προιοντα των 
εταιρειων MINOTECH Biotechnology, Promega Corporation, TAKARA και New England 
Biolabs, ενω τα θρεπτικά μέσα και τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν 
ειναι των εταιρειών Μerck, Sigma-Aldrich Inc. και Fluka.
  Τα περιοριστικα ενζυμα που χρησιμοποιηθηκαν, ηταν τα εξεις :

Eνζυμο Θερμοκρασια 
καταλυσης (oC)

Ρυθμιστικο 
διαλυμα

Εταιρια

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ApaI 37 L TAKARA

BamHI 37 NEB2 New England Biolabs

BtgI 37 NEB3 New England Biolabs

EcoRI 37 U MINOTECH Biotechnology

HindIII 37 NEB2 New England Biolabs

PstI 37 NEB3 New England Biolabs

SmaI 25 NEB4 New England Biolabs

SstI (SacI) 37 U MINOTECH Biotechnology

StyI 37 NEB3 New England Biolabs

KpnI 37 NEB1 New England Biolabs

NcoI 37 U MINOTECH Biotechnology

NotI 37 NEB3 New England Biolabs

XbaI 37 NEB2 New England Biolabs
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  Οι υποκινητες (primers), που σχεδιαστηκαν και χρησιμοποιηθηκαν, ηταν οι εξεις:

χαρακτηριστικα
\ primers

Μ13 gfp-primers gfp-primers2*

Frw primer 

Rev primer

Περιοριστικες 
θεσεις

θερμοκρασια 
υβριδισμου

συγκεντρωση

Πλασμιδιακη 
Μήτρα  

(template)

5'-
GTAAAACGACGGCC
AGTG-3'

5’- CCG CTT GAG 
CAG AAT TCA CC -3’

5'-
CTACGTCGGAATTC
GCACCATCTTCTTC
AAGGAC-3'

5'-
CAGGAAACAGCTAT
GACC-3'

5’- ATC TAC GTA 
AGA CCG GCA ACA 
G -3’

5'-
CAGGGCGGAATTC
GTGCTCAGGTAGT
GGTTGT-3'

μη διαθεσιμες EcoRI , SnaBI EcoRI

51oC 61oC

50 pmol/μl 50 pmol/μl 50 pmol/μl

pBluescript-SK , 
pBIG4 πριν τις 
κωδικες περιοχες 
των : miniGPDA (για 
τον Μ13 FRW), 
nosT (για τον REV)

pHPH-gfp pEntry-gfp

* Στην πορεια των πειραματων, ο φορεας αυτος αποφασιστηκε να μην 
χρησιμοποιηθει.

I. Καλλιεργεια, και θρεπτικα υποστρωματα βακτηριου και μυκητα. 

Α.  E.coli (DH10b):
  Ολα τα πλασμιδια μετασχηματιστηκαν σε κυτταρα του βακτηριου E.coli strain 
DH10B ή ΝΕΒ5-alpha (New England Biolabs). Τα NEB κυτταρα ειναι dam- , δηλαδη δεν 
μεθυλιωνουν καταλοιπα αδενινης στο DNA, γεγονος που επιτρεπει τη χρηση 
περιοριστικων ενζυμων σε θεσεις που υποκεινται σε μεθυλιωση, για την 
τροποποιηση της αλληλουχιας. Η μεθυλαση η οποια κωδικοποιειται απο το γονιδιο 
dam, μεταφερει μια μεθυλομαδα (-CH3) απο τη S-αδενοσυλο-μεθειονινη, στο Ν6 του 
καταλοιπου αδενινης, οταν η αλληλουχια ειναι η GATC. Ως αποτελεσμα, 
αναστελεται η δραση ορισμενων περιοριστικων ενζυμων (methylation sensitive ή 
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methylation dependent) που αναγνωριζουν και κοβουν στη συγκεκριμενη θεση. Επι 
παραδειγματι, το ενζυμο ClaI (New England Biolabs) που κοβει στη θεση AT-CGAT, δε 
δρα σε πλασμιδιακο DNA που εχει εξαχθει απο Ε.coli dam+. Οταν εχει ομως εξαχθει 
απο dam- στελεχος, οπως το ΝΕΒ5-alpha, οπου η αδενινη δεν ειναι μεθυλιωμενη. 
Ενα βασικο χαρακτηριστικο που λαμβανεται υπ’οψην, ειναι οτι τα NEB5-alpha 
κυτταρα ειναι σχετικα περισσοτερο επιρεπη σε μεταλλαγες του DNA σε σχεση με τα 
DH10b, και ως εκ τουτου η χρηση τους γενικα περιοριζεται σε περιπτωσεις που 
κρινεται απαραιτητο. Tα παρακατω σχηματα (Σχημα Ι) απεικονιζουν το καταλοιπο 
αδενινης, μεθυλιωμενο (α) και μη (β).

Εικονα 14 : Καταλοιπο αδενινης (αριστερα) Μεθυλιωμενο απο τη dam μεθυλαση (σε dam+ 

στελεχος), και (δεξια) μη μεθυλιωμενο (σε dam- στελεχος).

                                       

 Ως θρεπτικο μεσο αναπτυξης του Ε.coli, χρησιμοποιηθηκε το Luria Βroth (LB) :

LB (1 lt)

NaCl 5 gr

Yeast Extract 5 gr

Tryptone 10 gr.

 Τα αντιβιοτικα για την επιλογη των μετασχηματισμενων βακτηριακων στελεχων 
(Ε.coli) που χρησιμοποιηθηκαν, ειναι :

Αντιβιοτικο Συγκεντρωση (τελικη)

Καναμυκινη (kanamycin) 40 μg/ml

Αμπικιλινη (ampicilin) 100 μg/ml
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Καλλιέργεια και διατήρηση του βακτηριου
 Το βακτηριο E.coli, αναπτυσσεται αριστα στους 37οC, ειτε σε υγρες καλλιεργειες 
υπο αναδευση ειτε σε στερεες (τρυβλια Petri). Φυλασσεται για μεγαλο χρονικο 
διαστημα σε διαλυμα 30% γλυκερολης σε θερμοκρασια -80οC, ενω για μικροτερο 
διαστημα σε στερεες καλλιεργιες, στους 4οC. 

B. Agrobacterium tumefaciens.

 To αγροβακτηριο, αναπτυσσεται σε θρεπτικο μεσο LB και σε θερμοκρασια 28οC. Το 
στελεχος που χρησιμοποιηθηκε ειναι το AGLI, το οποιο εχει ανθεκτικοτητα στo 
αντιβιοτικο ριφαμυκινη (rifamycin. 80 μg/ml), το οποιο χρησιμοποιηθηκε για την 
επιλογη.

C. Colletotrichum higginsianum.

ANM 
Πλούσιο θρεπτικό μέσο ανάπτυξης 
(1 lt): 

BANNEROT 
Φτωχό θρεπτικό μέσο ανάπτυξης(1 lt): 

Glucose (dextrose) 20 gr Glucose 2.8 gr

Malt Extract 20 gr Yeast Extract 100 mgr

Peptone 1 gr Peptone C (Pancreatic) 2 gr

MgSO4· 7H2O 1.3 gr

KH2PO4 2.7 gr

Για την παρασκευη θρεπτικων μεσων στερεης μορφης, προστιθεται 2% agar.
Τα αντιβιοτικα που χρησιμοποιηθηκαν ειναι :

Αντιβιοτικο Συγκεντρωση (τελικη)

Υδρομυκηνη (Hydromycin) 50 μg/ml

Γεναμικινη (Geneticin) 25 μg/ml

Bialaphose (BASTA) 50 μg/ml
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Καλλιέργεια και διατήρηση του μυκητα:
 Οι μύκητες αναπτυσσονται με μορφή μυκηλιακών θαλων σε τρυβλια (Petri dish) με 
κατάλληλο πλούσιο θρεπτικό μέσο (ΑΝΜ). Η ανακαλλιέργεια, συνισταται στην 
μεταφορα ενος μικρου κυβου άγαρ (plug) που φερει μυκηλιο σε νέο τριβλιο με 
στερεό θρεπτικό μέσο ετσι ώστε οι υφές να έρχονται σε αμεση επαφή με αυτο. Το 
νεο θρεπτικο μεσο επιλεγεται ειτε για την αναπτυξη μυκηλιων (ΑΝΜ), ειτε για την 
αναπτυξη σποριων (Bannerot). Η σποριογενεση ευνοειται λογω των μειωμενων 
θρεπτικων συστατικων που παρεχει το θρεπτικο αυτο μεσο. Για την παραγωγή 
μεγαλυτερης κλιμακας καλλιέργειας, μολύνεται φλάσκα είτε με ένα plug (1 plug/ 20 
ml στερεου θρεπτικού) είτε με αιωρημα σπορίων.
  Ο μυκητας αναπτύσσεται σε σκοταδι και καλο αερισμο, αναδευση σε θερμοκρασία 
22οC - 24ºC, είτε για την παραγωγή υφών είτε για την παραγωγή σπορίων, ενω 
διατηρειται στους 16ºC για μικρό χρονικό διάστημα (εβδομαδες) ενώ για 
μεγαλυτερο (μηνες) μεταφέρεται υδατικό διάλυμα σπορίων σε 30% (v/v) γλυκερόλη 
(glycerol stock) σε θερμοκρασια -80οC.

II. Τεχνικες εξαγωγης και καθαρισμου πλασμιδιακου DNA (pDNA) 

Διαδικασία απομόνωσης πλασμιδιακου DNA από βακτηρια E.coli.
  H εξαγωγη του πλασμιδιακου DNA απο τα βακτηρια εγινε βαση του πρωτοκκολου 
φαινολης-χλωροφορμιου μετα απο ενζυμικη (λυσοζυμη 0,7 μg/ml) και αλκαλικη 
λυση των κυτταρων. Σε περιπτωσεις που απαιτειτο η απομονωση υψηλης 
καθαροτητας pDNA,εφαρμωστηκε η μέθοδος της μοριακής διήθησης με στήλες 
διαχωρισμού QIAGEN (QIAGEN plasmid Mini kit) , με τη χρηση του “Plasmid DNA 
extraction and purification” kit της Qiagen (Qiagen,DE). Μετα την απομονωση του 
πλασμιδιακου DNA, προκειμενου να ελεγχθει η καθαροτητα του απο προσμειξεις 
πρωτεινων ή φαινολικων ενωσεων αλλα και για τον προσδιορισμο της 
συγκεντρωσης του, μετρηθει η μεγιστη απορροφηση του στα 260 nm (μεγιστη 
απορροφηση DNA) και στα 280 nm (μεγιστη απορροφηση πρωτεινων), με τη χρηση 
του οργανου Nanodrop. Καθαρο αξιολογειται ενα δειγμα που εχει λογο 260 nm/
280nm μεγαλυτερο του 1,8 . Σε διαφορετικη περιπτωση, κρινεται απαραιτητος ο 
επανακαθαρισμος του. Ενναλλακτικα, για την κατα προσσεγγιση εκτιμηση της 
συγκεντρωσης DNA του δειγματος, μπορει να χρησιμοποιηθει ηλεκτροφορηση σε 
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πηκτη αγαροζης (1%), η οποια θα υποδειξει και το μεγεθος του pDNA.
 Να σημειωθει οτι ο υπολογισμος της συγκεντρωσης του DNA κρινεται 
απαραίτητος, αφου αφ’ενος, σε όλες τις μοριακές τεχνικές η μάζα του DNA που 
χρησιμοποιειται σχετιζεται με τη συγκεντρωση των ενζυμων που χρησιμοποιουνται 
για καθε σκοπο (επι παραδειγματι, για ενζυμικη πεψη ή PCR με πολυμεραση) και 
αφ’εταιρου, η καθαρότητά του δείγματος χρηζει σημασιας ώστε να αποφευχθεί η 
τυχον αναστολή ενζυμικών αντιδράσεων λόγω της παρουσίας παρεμποδιστών.

Διαδικασία απομόνωσης πλασμιδιακου DNA από πηκτη αγαρόζης:
  Για τον καθαρισμό θραυσματων DNA από ηλεκτροφόρηση πηκτης αγαροζης, μετά 
από αλυσιδωτη αντιδραση πολυμερασης (Polymerase Chain Reaction - PCR) ή  απο 
αντιδράσεις με περιοριστικά ένζυμα, χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο kit της 
εταιρείας QIAGEN (QIAquick® Gel Extraction kit). 

III. Κατασκευη πλασμιδιων.

Α. Πέψη του pDNA με Περιοριστικές Ενδονουκλεάσες:
  Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες τυπου ΙΙ είναι ένζυμα που αναγνωρίζουν 
συγκεκριμένες αλληλουχίες ζευγών βάσεων του DNA (συνήθως 6) και διασπούν 
τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς μεταξυ των δύο γειτονικων βάσεων και στις 
δύο αλυσίδες συμμετρικά εντός της περιοχής αναγνώρισης. Xρησιμοποιούνται 
στην ανάλυση και στην κλωνοποίηση του DNA. Οι βέλτιστες συνθήκες 
θερμοκρασίας και pH για την ενδονουκλεοτικη λειτουργια του κάθε περιοριστικου 
ενζυμου καθως και η σύσταση του ρυθμιστικού διαλύματος στις οποίες δρα, 
ποικιλουν. Το ρυθμιστικο διαλυμα σε καθε περιπτωση, περιλαμβανει Tris , 
Dithiothreitol (DDT) και καποιο αλας νατριου ή καλιου. 
  Η συγκέντρωση των περισσότερων ενδονουκλεασών εκφράζεται σε Unit/μl, όπου 1 
Unit ορίζεται ως η ποσότητα του ενζύμου που απαιτείται για την πληρη πέψη 1 μg 
DNA του φάγου λ σε 1 ώρα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες δράσεως του εκάστοτε 
ενζύμου. 
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Β. Πέψεις πλασμιδιακού DNA:
  Η αντίδραση της πέψης διεξαγεται σε τελικό όγκο 20 μl  με 30 μl, σε 
αποστειρωμένο σωληνάριο eppendorf. Η αντιδραση απαιτει : 

• ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος 10Χ (buffer) ίση με το 1/10 του τελικού 
όγκου της αντίδρασης, 

• ορισμένη ποσότητα DΝΑ (0,5-2 μg), 

• 1μl περιοριστικής ενδονουκλεάσης (2-10 U/μl) και 

• αντιστοιχη ποσότητα απιονισμενου και αποστειρωμενου νερού (dsΗ2Ο) για 
τη ρύθμιση του τελικού όγκου της αντίδρασης.
 Το μίγμα της αντίδρασης επωάζεται στη βελτιστη, για την λειτουργια του 
εκαστοτε περιοριστικου ενζυμου θερμοκρασια για 2 h εως 3 h. 
  Μετά το περας της πέψης του DNA, γινεται έλεγχος των θραυσματων DNA που 
προεκυψαν, με ηλεκτροφόρηση μικρής ποσότητας δείγματος σε πηκτωμα 0,7 % 
αγαροζης. Με αυτον τον τροπο και με κατάλληλο συνδυασμό ενζύμων, 
επιτυγχανεται η απομονωση του επιθυμητου τμήματος DNA, ειτε η ταυτοποιηση 
των θετικων κλώνων μετά από μετασχηματισμό. 

Γ. Κλωνοποίηση τμήματος DNA σε πλασμιδιακούς φορείς:
  Η σύνδεση (ligation) μορίων DNA με τη δραση του ενζυμου λιγάση του 
Βακτηριοφάγου T4, είναι μια ενζυμική αντίδραση κατά την οποία καταλύεται ο 
σχηματισμός ενός ομοιοπολικού δεσμού ανάμεσα στα 5’-Ρ και 3’-ΟΗ άκρων του 
DNA. Η αντιδραση, γινεται ειτε μετά από πολλαπλασιασμο ενός τμήματος DNA με 
αντίδραση PCR, είτε μετά από πέψη και απομονωση του επιθυμητού τμήματος 
DNA
  Η απόδοση της αντιδρασης, εξαρταται κυρίως από την συμβατοτητα των 
μονοκλωνων άκρων των  τμημάτων DNΑ και από την μοριακή αναλογία 
ενθέματος-φορέα. Τα ακρα μπορει να ειναι συμπληρωματικα, συγκολητικα “sticky-
ends”, δηλαδη με ανισο μηκος της καθε αλυσιδας του δικλωνου μοριου, ή με 
“τυφλα ακρα” (blunt-ends), δηλαδη με ισομηκεις αλυσιδες. Σε περιπτωση που τα 
άκρα δεν είναι συμβατά, κρινεται απαραιτητη η τροποποίηση τους, ειτε με 
επιλογή κατάλληλων περιοριστικών ενζύμων που, μετά από πέψη, θα δωσουν 
συμβατα άκρα, είτε με την προσθηκη νουκλεοτίδιων και την δημιουργία “τυφλών” 
άκρων με τη χρήση του ενζύμου Klenow πολυμεράσης Ι (Klenow Polymerase I 
fragment), η οποία παρουσία νουκλεοτιδίων πολυμεριζει τα μη προεξεχοντα 5’ 
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άκρα του τμήματος DNA.
  Οταν ο φορεας εχει υποστει πεψη απο ενα μοναχα περιοριστικο ενζυμο, φερει 
συμβατα ακρα. Σε αυτην την περιπτωση, ειναι πολυ πιθανον ο φορεας να “κλεισει” 
με τον εαυτο του κατα την αντιδραση του με την λιγαση (self-ligation), δινοντας το 
αρχικο κυκλικο μοριο και οχι το επιθυμητο μοριο που φερει το ενθεμα. Επομενως, 
σε τετοιου τυπου περιπτωσεις, ειναι απαραιτητη η τροποποίηση του φορέα 
κλωνοποίησης με χρηση της αλκαλικης φωσφατασης (CIP), η οποια αφαιρεί τα 5΄-
Ρ του μοριου DNA, αποτρεποντας την επανενωση τους. Με αυτή την διαδικασία 
αποφεύγεται η λήψη κυκλικων πλασμιδιων που δε φερουν το ενθεμα, αφου ο 
φορέας θα “κλείσει” μόνο παρουσία των  5’-P του ενθέματος. Με αυτην την 
μέθοδο αυξάνεται η αναλογια θετικών για το ενθεμα αποικιών μετά από 
μετασχηματισμό. 
  Μετά την αντίδραση της λιγάσης ακολουθεί ο μετασχηματισμός των κυττάρων 
με τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια, επιλογή των θετικων αποικιών και 
χαρακτηρισμο του πλασμιδιακου τους DNA.

Δ. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR):
  H αλυσιδωτη αντιδραση πολυμερασης χρησιμοποιηθηκε για τον πολλαπλασιασμό 
τμηματων DNA. Οι αντιδράσεις PCR έγιναν σε τελικό όγκο 20 μl ή 30 μl σε 
αποστειρωμένα σωληνάκια των 500μl, τα οποία περιείχαν τα εξής: 

μητρα DNA (DNA template)

εκκινητες (promoters FRW και REV)

ρυθμιστικο διαλυμα πολυμερασης 10X με 20μΜ MgSO4

πολυμεραση (Taq ή Pfu ή DeepVent)

τρινουκλεοτιδια των αζωτουχων βασεων του DNA 
(dNTPs)

απεσταγμενο νερο (dH2O)

50 ng

100 nM

2 / 3 μl

1 unit

100 mΜ

-20 μl / -30 μl

  Στα πειραματα PCR, χρησιμοποιηθηκαν δυο τυποι DNA πολυμερασων. H DeepVent 
Polymerase (Biolabs), η οποια εχει μικροτερη αποδoση αλλα παραγει τμηματα DNA 
με τυφλα ακρα και η Pfu Polymerase (Invitrogen) ή η Τaq Polymerase (MINOTECH 
Biotechnology) που εχουν μεγαλη αποδoση προιοντος τα οποια φερουν μια εξτρα 
αδενινη στα ακρα τους. Το προιον αυτο χρησιμοποιειται στη συνεχεια για ligation με 
ειδικο γραμμικο φορεα pGEM-Τ-Εasy (Promega) που φερει μια εξτρα θυμινη στο 
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ακρο τους. Οι αντιδρασεις λιγασης με τη χρηση τετοιου τυπου φορεων 
διακρινονται για την αποδοτικοτητα και ταχυτητα τους. Το μίγμα υποβλήθηκε στα 
σταδια που περιγραφονται απο τον πινακα που ακολουθει, και η διαδικασια 
αναφερεται σχηματικα στον Πινακα Α και στην Εικονα Α, που ακολουθουν.

Πινακας Α. Διαδικασια της αλυσιδωτης αντιδρασης της πολυμερασης (PCR).

Α. Κυκλοι Χαρακτηριστικα Αποτελεσμα

1

2

3

4

5

6

1 στους 94ºC για 5 min ανοιγμα δικλωνης 
αλυσιδας DNA

29 45 sec στους 94 ºC αποδιάταξη των δίκλωνων 
μορίων DNA -
(denaturation,annealing),

29 45 sec στη θερμοκρασία 
υβριδοποίησης των εκκινητών με 
την μήτρα (περιπου 58οC), ~2-3 ºC 
πιο κάτω από το Τm του εκκινητή)

προσδεση εκκινητων στη 
μητρα

29 1 min στους 72 ºC επαγεται ο πολυμερισμός 
του DNA στην 
θερμοκρασία δράσης της 
πολυμεράσης

29 72ºC για 5 min επιμηκυνση των 
ενισχυμένων μοριων

1 -4oC σταματαει η αντιδραση

   Εικονα 15. Τα σταδια και οι κυκλοι αντιδρασης της PCR. 
(denaturation,annealing,elongation). (www.bitesizebio.com)
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Ε. Ταυτοποιηση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του pDNA:
 Μετα την ολοκληρωση των μοριακων τροποποιησεων και την απομονωση των 
επιθυμητων πλασμιδιων, πραγματοποιηθηκαν δοκιμαστικες πεψεις. Παραλληλα, 
εγινε αλληλούχηση των κλωνοποιημένων τμημάτων DNA στο εργαστήριο 
Μικροχημείας στο Ινστιτουτο Μοριακης Βιολογιας και Βιοτεχνολογιας, ΙΜΒΒ. Οι 
δοκιμαστικες πεψεις, μετα απο ηλεκτροφορηση σε αγαροζη, υπεδειξε το μεγεθος 
των ενθετων τμηματων DNA και η αλληλουχιση βεβαιωνει την ταυτοτητα τους. 

IV. Μετασχηματισμος pDNA σε βακτηριο (transformation).

  Η προετοιμασια των επιδεκτικων κυτταρων Ε.coli για τον μετασχηματισμο με το 
πλασμιδιακο DNA της επιλογης, αλλα και η διαδικασια του μετασχηματισμου, 
πραγματοποιηθηκαν συμφωνα με το πρωτοκολλο που περιγραφεται στο βιβλιο 
Maniatis et al (16). 
  H διαδικασια προετοιμασιας επιδεκτικων κυτταρων E.coli περιελαμβανε την εξης 
διαδικασια : 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ολονυκτια καλλιεργεια των E.coli κυτταρων σε 5 ml LB

1/100 αραιωση σε συνολικα 100 ml LB και καλλιεργεια για 2 h, 
(ΟD=0,6-0,8)

φυγοκεντρηση σε σωληνα falcon στις 2.500 rpm , στους 40C για 10 min

διαλυτοποιηση του ιζηματος σε 20 ml διαλυματος TfbI σε παγο

επωαση στον παγο για 30 min

φυγοκεντρηση στις 2.000 rpm , στους 4οC για 10min

διαλυτοποιηση της πελετας σε 2-4ml διαλυματος TfbII σε παγο

μοιρασμος σε aliquotes των 100-200 μl σε eppendorf tubes

αμεση ψυξη με υγρο αζωτο και αποθηκευση στους -800C για 4-8 
εβδομαδες το πολυ

Δοκιμη της επιδεκτικοτητας με 1μl εκχυλισματος πλασμιδιακου DNA 
που φερει γονιδιο ανθεκτικοτητας σε αμπισιλινη (100 μg/ml).

 Τα διαλυματα TfbI και ΤfbII, εχουν την εξης συσταση:
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TfbI (100ml) ΤfbII (100ml)

1

2

3

4

5

6

CH3COOK 1M           3 ml MOPS-NaOH 1 M, pH=7           1 ml

MnCl2 1M                  5 ml CaCl2 1 M                               7,5 ml

KCl 1 M                     10 ml KCl 1 M                                      1 ml

CaCl2 1 M                   1 ml Glycerol 100%                        15 ml

Glycerol 100%         15 ml dH2O                                   75,5 ml

dH2O                        66 ml

H διαδικασια μετασχηματισμου, περιλαμβανε τα εξεις βηματα :

1

2

3

4

5

6

αναμειξη 1 μg pDNA με 200 μl επιδεκτικων κυτταρων

επωαση για 30 min σε παγο

επωαση για 90 sec στους 42oC (heat shock)

επωαση για 10 min σε παγο

καλλιεργεια σε 1 ml LB, στους 37oC υπο αναδευση για 1 h

στρωσιμο σε τριβλιο με LB και καταλληλο αντιβιοτικο και ολονυχτια 
καλλιεργεια στους 37oC.

V. Μετασχηματισμος αγροβακτηριου με πλασμιδιακο φορεα DNA.

  Παρασκευή επιδεκτικών αγροβακτηριακών κυττάρων:
  Για τον μετασχηματισμο αγροβακτηριακων κυτταρων χρειαζεται μετατροπη τους 
σε επιδεκτικα. Αυτο επιτευχθει με την εξης διαδικασια :

1

2

Αναπτυξη του Αγροβακτηριακου στελεχους που περιέχει το κατάλληλο Ti 
βοηθητικό πλασμίδιο σε 5 ml LB παρουσία ριφαμυκινη (Rif , 80 μg/ml) για 2-3 
μέρες στους 28ºC.

Προσθηκη 2 ml από το αγροβακτηριακό εμβόλιο σε φυαλη (των 250 ml) με 50 
ml LB και επώαση υπό ανάδευση στους 28ºC, μέχρι η οπτικη πυκνοτητα στα 
600 nm να φτάσει σε τιμή O.D.: 0.5-1.0 (~5-6 h).
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3

4

Η βακτηριακή ανάπτυξη σταματά με ψύξη σε πάγο και ακολουθησε 
φυγοκέντρηση στις 2800 rpm για 5 min στους 4 ºC.

Το υπερκείμενο απερριφθει και τα κύτταρα επαναιωρηθηκαν σε κρύο 
διαλυμα 1 ml 20 mM CaCl2, διαμοιράστηκαν σε aliquots των 100 μl , 
ακολoυθησε πάγωμα σε υγρό άζωτο ή ξηρό πάγο και αποθηκευτηκαν στους 
-80°C για 4-8 εβδομάδες.

 Για το μετασχηματισμο επιδεκτικων αγροβακτηριακων κυτταρων AGLI με 
πλασμιδιακο DNA, εφαρμοστηκαν δυο διαφορετικες μεθοδοι:

Α. Τριγωνική βακτηριακή σύζευξη (Triparental Mating):
  Η μεθοδος αυτη βασιζεται στην αναμειξη τριων τυπων κυτταρων : (α) Κυτταρα 
E.coli DH10b που φερουν το επιθυμητο πλασμιδιο (δοτης - donnor), (β) 
αγροβακτηριακα κυτταρα ΑGLI (δεκτης - recipient) και (γ) “βοηθητικα” κυτταρα E.coli 
στελεχους HB1O1 (pRK2013) που φερουν ενα βοηθητικο συζευκτικο πλασμιδιο 
(helper) για τη συζευξη.
  Η μέθοδος περιλαμβανει την αναπτυξη ολονυκτιων υγρων καλλιεργειων των 
τριών τυπων βακτηρίων σε θρεπτικο μεσο που περιεχει τα αντιστοιχα αντιβιοτικα. 
Εν συνεχεια, 1 ml από κάθε καλλιέργεια φυγοκεντρείται σε 5000 rpm για 1 min. 
Αφου απορρίπτεται το υπερκείμενο και ακολουθησουν 2 πλύσεις με 500 μl 
διαλύματος LB, ώστε να αφαιρεθούν τα ίχνη των αντιβιοτικών που περιείχαν οι 
καλλιέργειες, αναμιγνύονται τα τρια στελεχη σε αναλογια δέκτης-δότης-βοηθητικό 
πλάσμιδιο 200μl-100μl-100 μl) και αφήνονται για επώαση για 30 min σε θερμοκρασία 
δωματίου. Ακολουθεί εναπόθεση σταγόνας του βακτηριακού διαλύματος σε 
τρυβλίο LB χωρις αντιβιοτικο (LB0) και επώαση για 2-3 ημερες στους 25-28 ºC. 
Ακολούθως, με την χρήση αποστειρωμένης λούπας μεταφέροντας βακτηριακη 
μαζα σε νέο θρεπτικο μέσο που περιεχει ως αντιβιοτικα επιλογής για βακτηριακα 
στελεχη Αmp 100 (αυτεπιλεγει τα recipient,helper), Κm 40 (αυτεπιλεγει το donor) και 
Rif80 (επιλεγει recipient) 
 Για τον έλεγχο της επιτυχίας της μεθόδου στρικάρονται και οι τρεις βακτηριακές 
καλλιέργειες ξεχωριστά (donor, helper και recipient), σε προεπιλεγμένα σημεία του 
ίδιου τρυβλίου, ως μαρτυρες. Αναπτυσσεται μοναχα η καλλιεργεια που φερει 
ανθεκτικότητα και στα τρια αντιβιοτικά, δηλαδη τα κυτταρα αγροβακτηριου που 
εχουν αποκτισει το υπο μεταφορα πλασμιδιο, pBIG4-AS-gfp-cas.
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Β. Μετασχηματισμός του Αγροβακτηρίου με την μεθοδο Freeze-Thraw.
  Προκειται για ταχυτερη και πιο αξιοπιστη μεθοδο, αφου αποφευγεται το 
φαινομενο της πλασμιδιακης αναδιαταξης που προκυπτει συνηθως με τη τριγωνικη 
συζευξη, η οποια ομως εχει χαμηλη αποδωση, της ταξης των 103 
μετασχηματισμενων κυτταρων ανα μg DNA. Η μεθοδος περιλαμβανει τα εξεις 
σταδια: 

1

2

3

4

5

6

αναμειξη 1μg pDNA με 300 μl επιδεκτικων αγροβακτηριακων κυτταρων

επωαση για 30 min σε παγο

αμεση ψυξη σε υγρο αζωτο για 2 sec

επωαση για 30 min στους 37οC

εμβολιασμος σε 1 ml LB, στους 280C υπο αναδευση για 2-4 h, ωστε να 
δωθει στα κυτταρα ο απαιτουμενος χρόνος να αντιγράψουν και να 
εκφράσουν το πλασμιδιακό τους DNA (καθώς και την ανθεκτικότητα 
στα αντίστοιχα αντιβιοτικά).

επιστρωση σε τριβλιο με LB και καταλληλο αντιβιοτικο (Rif 80 και Km 
40) και επωαση στους 28oC για 2-3 ημερες.

VI. Μετασχηματισμος μυκητα Colletotrichum higginsianum μεσω αγροβακτηριακου 
φορεα.

  Ο μετασχηματισμος μυκηλιακων κυτταρων με το επιθυμητο pDNA, επιτυγχανεται 
με την επιμολυνση του απο μετασχηματισμενα κυτταρα αγροβακτηριου. Το 
αγροβακτηριο εχει την δυνατοτητα να μεταφερει κασετες “Τ-DNA” σε φυτα και 
μυκητες. Η διαδικασια περιλαμβανει τα εξεις σταδια : 

1

2

3

Αναπτύσσεται αγροβακτηριακή καλλιέργεια παρουσία των κατάλληλων 
αντιβιοτικών (ριφαμπικίνη80 και καναμυκινη 40) για 2 ημέρες στους 28 ºC εως 
οτου να σχηματιστεί ορατο βακτηριακό νέφος.

Στη συνέχεια, εμβολιάζεται το αγροβακτηριακό αιωρημα σε θρεπτικο μεσο 
Επαγωγής (Induction Medium) που περιεχει ακετοσυριγκονη , σε ποσοτητα 
τετοια ώστε η αρχική απορρόφηση O.D.600 = 0.15 .

Επωάζεται για ~6 h στους 28 ºC υπό ανάδευση, μέχρι O.D.600 = 0.5-0.8 .
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4

5

6

7

8

9

10

Στη συνέχεια, ρυθμίζεται ο αριθμός των σπορίων του μύκητα ώστε να είναι 
περιπου 106 κονίδια /ml.

Σε τρυβλιο που περιέχει Θρεπτικό μεσο επαγωγής (Induction Medium), 
τοποθετειται κομμάτι αποστειρωμένης σελλοφάνης πανω στο οποιο στη 
συνέχεια απλώνονται από 100 μl του Αγραβακτηριακού αιωρηματος και του 
αιωρηματος των σπορίων.

Ακολουθεί επώαση στους 24 ºC (βελτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης του 
μύκητα) για 2 ημέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το αγραβακτήριο μολύνει 
τον μύκητα μεταφέροντας το T-DNA του, ενω παραλληλα δίνεται η 
δυνατότητα στον μύκητα να το ενσωματώσει και να εκφράσει  την 
ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικο.

Μεταφέρεται η σελλοφάνη σε θρεπτικό μέσο επιλογής (2 % agar) που περιέχει 
τα κατάλληλα αντιβιοτικά συν σεφοταξίμη (200 μM) που παρεμποδιζει το 
αγροβακτήριο.

Καλύπτεται η σελλοφάνη με ένα λεπτό στρώμα θρεπτικου μέσου επιλογής 
(Selection Medium) που περιέχει 1.5 % low melting agarose, ωστε η στερεοποιηση 
του μεσου να γινει σε σχετικα χαμηλη θερμοκρασια,για να μην θανατωσει τα 
σπορια, και τα κατάλληλα αντιβιοτικά.

Επωάζεται για 5-7 μέρες στους 24 ºC, μέχρι οι θαλοι του μυκητα να βγουν στην 
επιφάνεια του θρεπτικού  μέσου επιλογής.

Απομονώνονται οι υφές των transformants και μεταφέρονται σε νέα πιάτα με 
θρεπτικό μέσο επιλογής.

 Η συσταση των θρεπτικων μεσων ειναι η εξης: 

A. Induction Medium (1lt)

• K buf (K2HPO4 20% , KH2PO4 14.5% , ph=7)................2.5       ml

• M-N solution (MgSO4*7H2O 3% , NaCl 1.5%).................5         ml

• CaCl2*2H2O 1%..............................................................250      μl

• FeSO4 0.01%...................................................................2.5      ml

• NH4NO3 20%..................................................... .............625      μl

• Glycerol 50%....................................................... ............2.5      ml

• MES 1M pH=5.3..............................................................10        ml

• Glucose 2M.....................................................................1.25     ml

• Acetosyringone 50mM.....................................................1          ml

• FeCl3*6 H2O EDTA 0.25%..............................................125       μl

• ZnSO4*7 H2O 0.02%......................................................125       μl

• Thiamine 0.02%...............................................................125     μl
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• MnSO4*H2O 0.1%...........................................................62.5     μl

• Biotine 0.01%..................................................................12.5     μl

• H2O qsp...........................................................................250      ml

B. Selection Medium(1lt)

• Glucose........................................................................20g

• Malt extract...................................................................20g

• Mycopeptone................................................................1g

• Agar...............................................................................20g

• H2O qsp........................................................................-1L

• +antibiotic

II. Microelements (all in one solid powder)
                                                                                    [C]          for 2 lt

• CoCl2*6H2O..........................................................0.11uM........0.5

• CuSO4*5H2O........................................................0.10uM........0.5

• FeNaEDTA...........................................................0.10mM.......73.4

• H3BO3...................................................................0.10mM......12.40

• KI..........................................................................5uM.............1.66

• MnSO4*H2O.........................................................0.1mM.........33.8

• Na2MoO4*2H2O....................................................1.03uM.........0.5

• ZnSO4*7H2O.........................................................29.91uM......17.2

III.Macroelements                         
                                                       [C]       for 2 lt-10X

• CaCl2*2H2O...................................2.99mM......8.79

• KH2PO4.........................................1.25mM.......3.4

• KNO3.............................................18.79mM.....38

• MgSO4*7H2O................................1.5mM..........7.39

• NH4NO3........................................20.61mM......33
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VII. Μετασχηματισμός πρωτοπλαστών μυκήτων

   O μετασχηματισμος του μυκητα, μπορει να επιτευχθει με την εφαρμογη του 
πρωτοκολλου μετασχηματισμου πρωτοπλαστων μυκητα. Η διαδικασια απαιτει την 
εξασφαλιση της σταθεροτητας των πρωτοπλαστων σε ισοτονικότητα του 
ρυθμιστικου διαλύματος, η οποια πρέπει να μένει σταθερή ώστε οι πρωτοπλάστες 
να μη διαρρυχθουν. Η ευαισθησια των πρωτοπλαστων οφειλεται στην ελλειψη 
κυτταρικου τοιχωματος. Η διαδικασια, περιλαμβανει τα εξεις βηματα:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Εμβολιάζεται 1 κομμάτι αγαρ στερεής καλλιέργειας του μύκητα σε 
20 ml υγρής καλλιέργειας (ΑΝΜ) και επωάζεται για 3-4 μέρες στους 
24-25 °C.

Συλλέγονται τα μυκήλια από 40-60 ml συνολικής καλλιέργειας σε 
φιλτρο Scrynol 10 μm υπό χαμηλή εφαρμογή κενού και πλένονται με 
Διάλυμα KC.

Μεταφέρεται το μυκήλιο σε ένα τρυβλιο Petri που περιέχει 15 ml 
Διαλύματος KC. Αφαιρούνται τα κομμάτια άγαρ και αφήνονται οι 
μυκηλιακές υφές για επώαση 15 min

Αφαιρείται το Διάλυμα KC και στη συνέχεια προστίθενται 15 ml από 
το Ενζυμικό Διάλυμα σε KC. 

Το μυκήλιο υποβαλλεται σε λυοφιλοποιηση

Ακολουθεί επώαση υπό χαμηλή ανάδευση (~60 rpm) στο σκοτάδι για 
πάνω από 2,5 h.

Κατά την διάρκεια της επώασης ξεπαγώνονται οι υπό 
μετασχηματισμό πλασμιδιακοί φορείς (30 μg υψηλής ποιότητας 
γραμμοποιημένου πλασμιδιακού DNA σε νερό) και ετοιμάζονται τα 
λιποσώματα (30 μl Lipofectin® Gibco BRL® σε 240 μl Η2Ο).

Συλλέγονται οι πρωτοπλάστες μέσω Scrynol φίλτρου 48 μm εντός 
ενός falcon tube. 

Ακολουθεί φυγοκένρτηση για 15 min στα 3250 rpm χωρίς φρένο.

Eπαναιώρηση σε 5 ml Διαλύματος KC (όχι Vortex). Συνίσταται η 
αρχική επαναιώρηση του ιζήματος σε μικρότερο όγκο διαλύματος.

Επανάληψη των δυο προηγούμενων σταδίων.

Κατά την διάρκεια των φυγοκεντρήσεων αναμιγνύεται το 
πλασμιδιακό DNA με τα λιποσώματα και τα αφήνονται για 30 min σε 
θερμοκρασία δωματίου.

Φυγοκέντρηση για 10 min στα 3250 rpm χωρίς φρένο.
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14

15

16

17

18

19

20

21

Eπαναιώρηση σε 10 ml Διαλύματος MTC20 και απαρίθμηση των 
πρωτοπλαστών με τη χρήση αιμοκυτταρόμετρου.

Eπαναιώρηση σε 10 ml Διαλύματος MTC20, σε τελική συγκέντρωση 
10·106 κύτταρα / 600 μl (χρήση αιμοκυτταρόμετρου).

Μεταφορά του προεπωασμένου μίγματος λιποσωμάτων-
γραμμοποιημένου πλασμιδιακού DNA στο falcon tube που περιέχει 
τους πρωτοπλάστες και επώαση για 10 min.

Προστίθενται 600 μl Διαλύματος PEG/MTC20, επώαση για 10 min.

Προστίθενται ισοι ογκοι (στην αρχή αργά και στη συνέχεια πιο 
γρήγορα) υγρής καλλιέργειας ΑΝΜ / 1M mannitol (25% v/v).

Ολονυκτια, οριζόντια επώαση στους 24-25 °C.

Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 min στα 2900-4000 rpm και 
απόρριψη του υπερκείμενου. Προστίθενται 500 μl υγρής 
καλλιέργειας ΑΝΜ και ακολουθεί επίστρωση σε τρυβλίο ΑΝΜ που 
περιέχει κατάλληλο αντιβιοτικό. Επώαση στους 24-25 °C.

Η εμφάνιση μετασχηματισμένων αποικιων σημειώνεται μεταξύ 4-12 
ημερών. Οι αποικίες συλλέγονται για να ακολουθήσει ένας 
δεύτερος έλεγχος αυξάνοντας τη συγκεντρωση του αντιβιοτικου 
στο μέσο επιλογής κατά 1.5-2 φορές. 

  
  Tα διαλυματα που χρησιμοποιηθηκαν, ειναι τα εξεις :

1

2

3

4

Διάλυμα KC 0.64 Μ KCl, 0.2 M CaCl2

Ενζυμικό 
Διάλυμα σε KC

10 mg/ml Driselase from Basiomycetes sp. (SIGMA), 1 mg/ml 
Caylase C3 (CAYLA) . (Διαλυτοποίηση των ενζύμων σε 
φρεσκο διάλυμα KC, φυγοκέντρηση για 5 min στα 1.000g, 
και αποστείρωση του υπερκείμενου με τη χρήση φίλτρου.)

Διάλυμα MTC20 1M mannitol, 10 mΜ Tris-HCl pH 7.5, 20 mM CaCl2

Διάλυμα PEG/
MTC20

40% PEG 6.000 σε MTC20. (Για καλύτερη διαλυτοποίηση: 
ανάδευση στους 65 °C, αποστείρωση με τη χρήση φίλτρου 
και επώαση στους 37 °C, πριν την χρήση).
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Κεφαλαιο Γ - Αποτελεσματα

• Kατασκευη δυαδικου φορεα που φερει την κασετα antisense gfp

• Kατασκευη δυαδικου φορεα που φερει την κασετα nptII

• Κατασκευη δυαδικου φορεα που φερει υποκινητη και τερματιστη

• Κατασκευη δυαδικου φορεα που φερει τη σιγητικη φουρκετα gfp.

• Μετασχηματισμος pBIG4-AS-gfp-cas σε μυκητα Colletotrichum higginsianum

*Οι εκκινητες και τα ενζυμα που χρησιμοποιηθηκαν, αναφερονται στο κεφαλαιο “Υλικα και 

Μεθοδοι”.

  Ο σκοπος της διατριβης, ηταν ο σχεδιασμος και η αξιολογιση της γονιδιακης 
σιγησης, ως μεθοδολογια γενετικης αναλυσης, στον φυτοπαθογονο ασκομυκητα 
Colletotrichum higginsianum. Ο εν λογω μυκητας, επιλεγχθηκε μεταξυ αλλων λογων, 
επειδη ειναι παθογονος στο φυτο-μοντελο Arabidopsis thaliana. Για το σκοπο αυτο, 
κατασκευαστηκαν πλασμιδιακοι φορεις ικανοι να επαγουν το μηχανισμο της μετα-
μεταγραφικης γονιδιακης σιγησης (Post-transcriptional gene silencing, PTGS) του 
γονιδιου gfp, το οποιο κωδικευει την πρασινη φθωριζουσα πρωτεινη (green 
fluorescent protein, GFP) και χρησιμοποιηθηκε στην προκειμενη περιπτωση σαν 
γονιδιο αναφορας. (*To γονιδιο gfp, που χρησιμοποιηθηκε, ειναι το sgfp (βλ. κεφαλαιο: 

Υλικα και Μεθοδοι). Επαγωγη σιγησης επιδιωχθηκε μεσω του αγροβακτηριου (A. 

tumefaciens), με την εισαγωγη ενος πλασμιδιακου φορεα που φερει τμημα του gfp 
γονιδιου σε αντιστροφη κατευθυνση μεταγραφης (antisense) της κωδικης αλυσιδας 
υπο τον ελεγχο ενος υποκινητη, ικανο να λειτουργισει σε μυκητες, σε ένα σταθερά 
μετασχηματισμένο στέλεχος του μυκητα που ηδη εξέφραζε την GFP πρωτεΐνη. Ως 
αποτελεσμα της σιγησης, οι υφες του μυκητα αναμενετο να παυουν να φθωριζουν 
στο υπεριωδες φως, αφου θα ειχε μειωθει η μεταφραση του mRNA του γονιδιου gfp 

που ειχε αρχικα εισαχθει στο μυκητα. Η σιγηση του γονιδιου gfp θα μπορουσε να 
επιτευχθει επισης με την εκφραση μιας σιγητικης φουρκετας gfp-S/AS-gfp. Μια 
τετοια κασετα επισης κατασκευαστηκε αλλα δεν αξιοποιηθηκε.
  Με τη μελετη και βελτιστοποιηση των συνθηκων σιγησης, θα καθυστατο εφικτη η 
εφαρμογή της μεθόδου σε συγκεκριμένα ενδογενή γονίδια του μυκητα για τη 
μελετη του βιολογικου τους ρολου στον κυκλο ζωης του, ειδικοτερα στην 
αλληλεπιδραση του με τον ξενιστη. Μολυνσεις στο φυτο-μοντελο Arabidopsis, θα 
μπορουσαν να αναδειξουν τη λειτουργικη σημασια των γονιδιων του μυκητα που 
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καθοριζουν και εμπλεκονται στην εκδηλωση της παθογονου του ικανοτητας και 
επισης να αποκαλυψουν, κατα ποσο σιγητικα σηματα (μετα-μεταγραφικης 
γονιδιακης σιγησης PTGS) μεταφερονται απο το παθογονο στον ξενιστη.
  Mια γονιδιακη κασετα σιγησης που προοριζεται για εκφραση σε ευκαρυωτικο 
οργανισμο πρεπει να φερει ενα γονιδιο ή τμημα αυτου, μετα απο εναν υποκινητη 
(promoter) και πριν απο εναν τερματιστη της μεταγραφης (terminator), ικανους να 
λειτουργουν στον οργανισμο που θα εισαχθει. Η κασετα ενσωματωνεται ως ενθεμα  
σε πλασμιδιακο φορεα αγροβακτηριου, που φερει επισης, τα εξεις γενετικα 
στοιχεια :

1.  περιοριστικες θεσεις για την συναρμολογηση της υπο κλωνοποιηση κασετας,
2.  γονιδια που προσδιδουν ανθεκτικοτητα σε καταλληλο αντιβιοτικο, για την 

επιλογη των μετασχηματισμενων αποικιων, 
3.  ρυθμιστικα στοιχεια για την αντιγραφη του πλασμιδιου στον οργανισμο-

αποδεκτη (θεσεις εναρξης της αντιγραφης, οrigins of replication - οri). Αυτα 
διαφερουν σε καθε ειδος οργανισμου. Οι δυαδικοι φορεις αγροβακτηριου 
(binary vectors), διαθετουν δυο στοιχεια εναρξης διπλασιασμου του DNA ενα 
για το βακτηριο E.coli και ενα για το A. tumefaciens, ωστε να μπορουν να 
υπαρχουν ως εξτρα-χρωμοσωμικα γενετικα στοιχεια και στα δυο ειδη. Η 
κασετα εκφρασης του αντικωδικου τμηματος της sgfp, εκφραζεται μετα την 
εισαγωγη της στο C.higginsianum. 

  H μεταφορα γονιδιου σε μυκητες, μπορει να γινει ειτε με μετασχηματισμο 
πρωτοπλαστων, ειτε μεσω Αγροβακτηριου. Στο συγκεκριμενο μυκητα, εχει 
προηγουμενως καταδειχθει η καταλληλοτητα και η αποτελεσματικοτητα της 
δευτερης μεθοδου (13), η οποια και χρησιμοποιηθηκε στην παρουσα εργασια.
 
I. Kατασκευη δυαδικου πλασμιδιακου φορεα με την κασετα antisense gfp

  O τελικος στοχος ειναι η κατασκευη του πλασμιδιακου φορεα pBIG4-ASgfp-cas 
(Εικονα Ι-ΣΤ). Tα γενετικα στοιχεια που χρησιμοποιηθηκαν αναγραφονται στον 
Πινακα Ι :
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Πινακας Ι. Γενετικα στοιχεια του πλασμιδιου pBIG4-AS-gfp-cas.

I Στοιχειο Λειτουργικη Περιγραφη

1

2

3

4

5

PminiGPDA (PmGPDA) Ευκαρυωτικος υποκινητης για το γονιδιο gfp. 
GPDA (glycerol-3-phosphate dehydrogenase) 
του μυκητα Aspergillus nidulans.

nosT τερματιστης του γονιδιου gfp (nosT: nopaline 
synthase)

gfp sequence κωδικη περιοχη του γονιδιου sgfp

BAR gene κωδικη περιοχη του γονιδιου BAR  (bialaphos 
resistance) που προσδιδει ανθεκτηκοτητα 
στο ζιζανιοκτονο bialaphos (υποκινητης: 
TrpC, του A.nidulans)

kanamycin resistance 
gene cassette (KmR)

γονιδιο nptII υπο καταλληλο υποκινητη που 
προσδιδει ανθεκτηκοτητα στο αντιβιοτικο 
καναμυκινη, σε βακτηριακα μονο κυτταρα

  To γονιδιο sgfp που ειχε προηγουμενως εισαχθει στο μετασχηματισμενο στελεχος 
του C.higginsianum (sgfp) εχει μια σημειακη μεταλλαγη που υποκαθυστα το αμινοξυ 
σερινη στη θεση 65 της πρωτεινης GFP, με θρεονινη (S65T) (17). Στην παρουσα 
εργασια, εγινε βιοπληροφορική ανάλυση in silico, νουκλεοτιδικών αλληλουχιών 
τριων gfp γονιδίων που χρησιμοποιουνται σαν γονιδια αναφορας σε διαφορους 

οργανισμους, τοσο στα εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Φυτών και Μοριακής Βιολογίας 
Φυτών, οσο και σε αλλα εργαστηρια, διεθνως (13). Η in silico αναλυση, αποσκοπουσε 
στον εντοπισμο συντηρημενων περιοχων, μηκους τουλαχιστον 20 με 22 
νουκλεοτιδιων, ωστε οι σιγητικες κασετες να εχουν δυνατοτητα ευρητερης 
αξιοποιησης σε διαφορους οργανισμους.
  Ο πλασμιδιακος φορεας pBIG4, (Εικονα Ι-Ε) χρησιμοποιηθηκε ως το πλασμιδιο-
δεκτης, στο οποιο προστεθηκε η κασετα εκφρασης του γονιδιου gfp σε αντικωδικη 
κατευθυνση σχετικα με τον υποκινητη PminiGPDA, αφου πρωτα αυτη 
συναρμολογηθηκε σε αλλο φορεα (βλ.παρακατω). Ο φορεας pBIG4 παραχωρηθηκε 
απο τον Dr. Richard O’Connell (Max Planck - Institute of Plant Breeding Research) και 
περιεχει το γονιδιο BAR, υπο τον υποκινητη TrpC απο τον Aspergilus nidulans, το 
οποιο παρεχει ανθεκτικοτητα στο ζιζανιοκτονο ΒΑSTA (δραστικo συστατικο το 
αντιβιοτικο Βialaphos ή το γλουφωσινικο αμμωνιο (glufosinate ammonium)). Το 
τελικο παραγωγο πλασμιδιο, pBIG-AS-gfp-cas, κατασκευαστηκε με ενθεση της 
κασετας σιγησης AS-gfp-cas.
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  Η κασετα AS-gfp-cas, κατασκευαστηκε στο φορεα pBluescript-SK και στη συνεχεια 
μεταφερθηκε στον pBIG4. Ο φορεας pBluescript-SK, περαν του καταλληλου 
πολυσυνδετη που φερει, εχει υψηλο αριθμο αντιγραφων ανα κυτταρο στην E.coli, 
(high-copy) γεγονος που διευκολυνε πρακτικα τις διαδικασιες κλωνοποιησης και την 
εκχυλιση πλασμιδιακου DNA απο μικρου ογκου καλλιεργειες γα την επιβεβαιωση 
της μοριακης δομης των κατασκευων με περιοριστικες πεψεις.
  H ολη διαδικασια περιλαμβανε τα εξεις σταδια :
1. H κωδικη περιοχη του γονιδιου sgfp μηκους 768 bp, απομονωθηκε απο το 

πλασμιδιο pHPH-gfp (pGFP-HPH, Εικονα Ι-Α) με PCR χρησιμοποιωντας 
πολυμεραση Taq και εξειδικευμενους εκκινητες (gfp-primers) που προσδενονται 
πριν και μετα την αλληλουχια του gfp, στα εσωτερικα ακρα του υποκινητη και 
του τερματιστη.

2. Εν συνεχεια, το προιον της PCR που εχει ενα εξτρα καταλοιπο αδενινης στα 
ακρα του (ιδιοτητα της Τaq polymerase) εισειχθει στο φορεα pGEM-T-Easy 
(Εικονα Ι-Β). Σημειωνεται οτι προεκυψαν και απομονωθηκαν και τα δυο 
αναμενωμενα πλασμιδια-προιοντα, δηλαδη το antisense-gfp και το sense-gfp (σε 
σχεση με τον υποκινητη Τ7 του πλασμιδιου pGEM-Τ-Easy). Η κατευθυνση 
εκφρασης καθοριστηκε με περιοριστικες πεψεις. Τα προιοντα αυτα 
ονομαστηκαν “pGEM-T-Easy-gfp” (δεν αποτυπωνονται στην Εικονα Ι)

3. Εν συνεχεια, το γονδιο gfp απομονωθηκε απο το φορεα pGEM-T-Easy-gfp μετα 
απο πεψη με EcoRI και ενταχθηκε στην ομονυμη περιοριστικη θεση (EcoRI) του 
πλασμιδιου pBluescript-SK-PminiGPDA-nosT που φερει τον υποκινητη PminiGPDA 
και τον τερματιστη nosT. Το ενθεμα φερει στο ενα ακρο του επισης τη 
περιοριστικη θεση SpeI. Μετα απο την επιλογη των αποικιων με πλασμιδιακα 
ενθεματα “antisense” (σε σχεση με τον PminiGPDA υποκινητη), απομονωθηκε το 
πλασμιδιο pBluescript-SK-AS-gfp-cas (Εικονα Ι-Δ).

4. H εν λογω κασετα εν συνεχεια απομονωθηκε με PCR με καταλληλους εκκινητες 
(M13) και DeepVent πολυμεραση απο το ανωτερω πλασμιδιο (Εικονα Ι-Δ), ωστε να 
εχει ακρα και να συνδεθει στη συνεχεια ατο φορεα pBIG4, που ειχε υποστει 
πεψη με το ενζυμο  SmaI, το οποιο δημιουργει επισης τυφλα ακρα (blunt-end 
ligation). Ο Πινακας IΙ που ακολουθει περιγραφει αναλυτικα τα σταδια και τα 
ενζυμα που χρησιμοποιηθηκαν για την κατασκευη του πλασμιδιου pBIG4-AS-gfp-

cas (Εικονα Ι-ΣΤ).
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Πινακας ΙΙ. Διαδικασια που ακολουθηθηκε για τη συναρμολογηση της σιγητικης κασετας 
AS-gfp-cas στο φορεα pBIG4-AS-gfp-cas.

ΙΙ Αρχικο DNA I Αρχικο DNA II Ενζυμο Προιον

1

2

3

4

5

6

7

8

pHPH-gfp (pGFP-
HPH)

PCR με Taq 
polymerase και 
GFP-εκκινητες

gfp-A (gfp γονιδιο που 
εχει εχει μια εξτρα 
Αδενινη στα ακρα του)

pGEM-T-easy-T gfp-A T4 DNA ligase pGEM-T-easy-gfp

pGEM-T-easy-gfp EcoRI gfp-(EcoRI)2 *

pBluescript-SK-
PminiGPDA-nosT

EcoRI , alkaline 
phosphatase

pBluescript-SK-
PminiGPDA-nosT-
EcoRI-CIP (linear)

pBluescript-SK-
PminiGPDA-
nosT-EcoRI-CIP

gfp-(EcoRI)2 T4 DNA ligase pBluescript-SK-AS-gfp-
cas

pBluescript-SK-
AS-gfp-cas

PCR με DeepVent 
polymerase

gfp-cassette (blunt-end)

pBIG4 SmaI , alkaline 
phosphatase

pBIG4 (blunt-linear και 
CIP)

pBIG4 (blunt-
linear και CIP)

gfp-cassette 
(blunt-end)

T4 DNA ligase pBIG4-AS-gfp-cas

*gfp-(EcoRI)2  : γονιδιο gfp με ακρα EcoRI

Εικονα I: Οι πλασμιδιακοι φορεις που χρησιμοποιηθηκαν για την κατασκευη του pBIG4-ASgfp-cas. Οι 
δυο τελευταιοι φορεις (E και ΣΤ) διαφερουν μοναχα ως προς το ενθεμα ASgfp-cassette. Τα 
υπολοιπα στοιχεια (KmR , BAR) ειναι κοινα.
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                    Διαγραμμα Ι : Συνοπτικη πορεια κατασκευης του pBIG-AS-gfp-cas.

                   
 Μετα απο καθε μοριακη τροποποιηση, κυτταρα E. coli DH10b, υποκειντο σε 
μετασχηματισμο με το προκυπτον πλασμιδιο, και μετα την απομονωση του 
πλασμιδιακου DNA απο αυτα (pDNA extraction), τα πλασμιδια υποκειντο σε 
δοκιμαστικες πεψεις ωστε να ελεγχθει η παρουσια και η κατευθυνση του 
ενθεματος. Στην Εικονα Ι παρουσιαζονται χαρτες των παραπανω πλασμιδιων. 
  Αναλυτικοτερα, η πεψη του πλασμιδιου pGEM-T-Easy-A-gfp με EcoRI, απομονωσε 
το γονιδιο gfp μαζι με την περιοριστικη θεση  SpeI του πολυσυνδετη ενω επισης 
ανασυνταχθηκαν/επανασχηματιστηκαν οι θεσεις EcoRI στα ακρα του. Η ζωνη (807 
bp) (Εικονα ΙΙ-α) εκχυλιστηκε απο πηκτωμα αγαροζης και, εν συνεχεια, αφου 
συνδεθηκε στον pBluescript-SK-PminiGPDA-nosT που εφερε τον υποκινιτη 
(PminiGPDA ή PmGPDA) και τερματιστη (nosT) και που ειχε υποστει πεψη με το 
ενζυμο SmaI. Δοκιμαστικη πεψη με PstI, εδειξε μια ζωνη στα 762 bp, 
υποδηλωνοντας κατευθυνση antisense σε σχεση με τον υποκινητη. Σε περιπτωση 
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που το ενθεμα εισηχθει με κατευθυνση sense σε σχεση με τον υποκινητη, 
αναμενετο να προκυψει ζωνη 100 bp (Εικονα ΙΙ-b). Επιπλεον εγινε και δευτερη 
δοκιμαστικη πεψη με το ενζυμο BtgI, που εδωσε τα εξεις τμηματα DNA : για το 
antisense ζωνη στα 1.240 bp, ενω για το sense στα 440 bp. (Εικονα ΙΙ-c) Και στις δυο 
δοκιμαστικες πεψεις, οι θετικες αποικιες ηταν οι υπ’αριθμο 16 και 19. Τελος, εγινε 
διπλη πεψη με τα ενζυμα XbaI και HindIII και PCR με τους Μ13 εκκινητες, οπου 
απομονωθηκε ολοκληρη η κασετα gfp (1,5 kb).

Εικονα ΙΙ. Διαγνωστικές πέψεις για την κατασκευη του τελικου πλασμιδίου pBIG4-AS-gfp-
cassette και καθορισμος κατευθυνσης του ενθεματος. Ως μαρτηρας εχει χρησιμοποιηθει 
το λ DNA, μετα απο πεψη με το περιοριστικο ενζυμο PstI. (βλ. Παραρτημα).
(d) Ενζυμικη πεψη με EcoRI, απομονωνει το γονιδο sgfp-gene = 0.8 kb, απο το φορεα pGEM-T-Easy.
(e) δοκιμαστικη πεψη με PstI , δειχνει τις θετικες αποικιες (16,19), pBluescript-SK-AS-gfp-cas.
(f) δοκιμαστικη πεψη με BstI , δειχνει τις θετικες αποικιες (16,19), pBluescript-SK-AS-gfp-cas.
(g) δοκιμαστικη διπλη πεψη με XbaI και HindIII, απομονωνει την κασετα gfp απο το pBluescript-SK.
(h) PCR στο pBluescript-SK-AS-gfp-cas, δειχνει την κασετα gfp στις 1500 bp.

 μεγεθους περιπου 1,500 kb. (εικονες Ιd,e).
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II. Kατασκευη δυαδικου φορεα με την ευκαρυωτικη κασετα εκφρασης του 
γονιδιου nptII. Το πλασμιδιο αυτο φερει τα καταλληλα γονιδια που προσδιδουν 
διπλη ανθεκτικοτητα του μυκητα στα αντιβιοτικα bialaphos και Geneticin. Το 
πλασμιδιο αυτο, ονομαστηκε pBIG4-nptII-cas και περιλαμβανει τα εξης γενετικα 
στοιχεια :

Πινακας ΙΙΙ. Γενετικα στοιχεια του πλασμιδιου  pBIG4-AS-nptII-cas.

ΙΙΙ Στοιχειο Λειτουργικη Περιγραφη

1

2

3

4

5

PminiGPDA Ευκαρυωτικος υποκινητης για το γονιδιο 
nptII (GPDA: glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase του μυκητα A.nidulans)

nosT τερματιστης για το γονιδιο nptII (nosT: 
nopaline synthase, απο τον Aspergillus 
nudilans)

nptII sequence κωδικη περιοχη γονιδιου nptII

BAR gene κωδικη περιοχη του γονιδιου BAR  
(bialaphos resistance) που προσδιδει 
ανθεκτηκοτητα στο ζιζανιοκτονο bialaphos 
(υποκινητης: TrpC, του A.nidulans)

kanamycin resistance 
gene cassette (KmR)

γονιδιο nptII υπο καταλληλο υποκινητη που 
προσδιδει ανθεκτηκοτητα στο αντιβιοτικο 
καναμυκινη, σε βακτηριακα μονο κυτταρα

  Το πλασμιδιο pBIG4-nptII-cas (Εικονα ΙΙΙ-Ε), περιεχει την κασετα εκφρασης του 
γονιδιου nptII, το οποιο παρεχει ανθεκτικοτητα του μυκητα, στο αμινογλυκοσιδικο 
αντιβιοτικο γενετισινη (aminoglycoside geneticin). Η κασετα κατασκευαστηκε στο 
πλασμιδιο pBluescript-SK-PminiGPDA-nosT απο οπου μεταφερθηκε στον τελικο 
φορεα pBIG4. Τα σταδια συναρμολογησης της κασετας ηταν τα εξεις: To γονιδιο 
nptII απομονωθηκε απο το πλασμιδιο pTH210 (Εικονα ΙΙΙ-Α) με ενζυμικη πεψη με το 
ενζυμο SmaI. Εν συνεχεια εισηχθει στο πλασμιδιο pBluescript-SK-PminiGPDA-nosT, 
το οποιο φερει τον υποκινητη (PminiGPDA) και τον τερματιστη (nosΤ) στη θεση 
SmaI, που βρισκεται αναμεσα τους. Τελος, η κασετα απομονωθηκε με PCR με 
πολυμεραση DeepVent και Μ13 εκκινητες (βλ.Πινακα ΙΙb). Η εν λογω πολυμεραση, 
πολλαπλασιαζει την κασετα με τυφλα ακρα (blunt-end). Εν συνεχεια, η κασετα nptII-
cassette (περλαμβανει τον υποκινητη PminiGPDA, την κωδικη περιοχη nptII και τον 
τερματιστη nosT), μεταφερθηκε στο πλασμιδιο pBIG4 (Εικονα ΙΙΙ-Δ) το οποιο ειχε 
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υποβληθει σε πεψη με SmaI, και το οποιο φερει επισης, το BAR γονιδιο. 
Αναλυτικοτερα, η διαδικασια περιγραφεται στον Πινακα ΙV που ακολουθει.

Πινακας ΙV. Διαδικασια που ακολουθηθηκε για τη συναρμολογηση της κασετας εκφρασης 

AS-nptII-cas στο φορεα pBIG4-nptII-cas.

ΙV Αρχικο DNA I Αρχικο DNA II Ενζυμο Προιον

1

2

3

4

5

6

pTH210-nptII SmaI nptII (blunt)

pBluescript-SK-
PminiGPDA-
nosT

SmaI , alkaline 
phosphatase

pBluescript-SK-
PminiGPDA-nosT (blunt, 
CIP, linear)

pBluescript-SK-
PminiGPDA-
nosT (blunt, CIP, 
linear)

nptII (blunt) T4 DNA ligase pBluescript-SK-nptII-cas

pBluescript-SK-
nptII-cas

PCR με DeepVent 
polymerase και 
Μ13 εκκινητες 
(βλ. Κεφ. Υλικα 
και Μεθοδοι)

nptII-cassette-blunt

pBIG4 Πεψη με SmaI , 
alkaline 
phosphatase

pBIG4
(blunt,CIP, linear)

pBIG4
(blunt,CIP, linear)

nptII-cassette-
blunt

T4 DNA ligase pBIG4-nptII-cas

Εικονα ΙII : Οι πλασμιδιακοι φορεις που χρησιμοποιηθηκαν για την κατασκευη του pBIG4-nptII-cas. Οι 
δυο τελευταιοι φορεις (Δ και Ε) διαφερουν μοναχα ως προς το ενθεμα nptII-cassette. Τα υπολοιπα 
στοιχεια (KmR , BAR) ειναι κοινα.
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  Τα αποτελεσματα των δοκιμαστικων πεψεων επιβεβαιωσαν την παρουσια του 
ενθεματος, τοσο ως προς το μεγεθος, οσο και προς την κατευθυνση ενσωματωσης 
στον πλασμιδιακο φορεα. Ειδικοτερα, το πλασμιδιο pBluescript-SK-nptII-cas, 
ελεγχθηκε με πεψη με το ενζυμο PstI που εδειξε μια ζωνη στα 2,4 kb (σκελετος του 
φορεα) και στα 600 bp (nptII σε κατευθυνση sense, ως προς τον υποκινητη 

PminiGPDA). Θετικες επισης αλλα antisense, ηταν οι αποικιες που εδειξαν ζωνες στα 
2,8 kb και 200 bp. Οι θετικες αποικιες ηταν οι υπ’αριθμο 6,17,19 και 20 (Εικονα IV-α). 
Εν συνεχεια εγινε δευτερη δοκιμαστικη πεψη με StyI, η οποια κοβοντας μια φορα 
στο ενθεμα, καθυστα το ανασυνδυασμενο πλασμιδιο γραμμικο. Ετσι οι φορεις που 
φερουν το ενθεμα τρεχουν γρηγοροτερα στο πηκτωμα, αφου ειναι γραμμικοι. 
Οντως, οι κλωνοι υπ’αριθμον 8,11,14 και 15, εδωσαν ζωνες χαμηλοτερα απο εκεινες 
των μη ανασυνδυασμενων φορεων υπ’αριθμον 2 και 16 (Εικονα IV-b). Τελος, PCR με 
τους M13  εκκινητες, παρηγαγε προιον ενισχυσης 1,5 kb που εδειξε την 
αναμενομενη ζωνη στα 1,5 kb , για την κασετα  nptII-cassette (PminiGPDA-nptII-nosT). 
(Εικονα IV-c).

Εικονα IV. Διαγνωστικές πέψεις πλασμιδιων, για την κατασκευη του τελικου πλασμιδίου 
pBIG4-nptII-cassette και καθορισμος κατευθυνσης του ενθεματος. Ως μαρτηρας εχει 
χρησιμοποιηθει το λ DNA, μετα απο πεψη με το περιοριστικο ενζυμο PstI.
(a) δοκιμαστικη πεψη του pBluescript-SK-nptII-cas με PstI, δειχνει τις θετικες antisense 

αποικιες (6,17,19,20). Οι 8,11,14,15 ειναι θετικες αλλα sense. To ενθεμα ειναι στα 624 
bp, ενω ο φορεας στα 3,8 kb.

(b) δοκιμαστικη πεψη με StyΙ, επιβεβαιωνει τις θετικες αποικιες, oι οποιες, ως γραμμικες, 
εντοπισονται χαμηλοτερα στο πηκτωμα.

(c) PCR με Μ13 εκκινητες (βλ. Κεφ. Υλικα και Μεθοδοι) στον pBluescript-SK-nptII-cas, 
απομονωνει την κασετα nptII (1500 bp).
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                   Διαγραμμα II: Συνοπτικη πορεια κατασκευης του pBIG4-nptII-cassette 

III. Κατασκευη δυαδικου φορεα Αγροβακτηριου, που φερει υποκινητη και 
τερματιστη. Ο σκοπος της κατασκευης του πλασμιδιου αυτου, αποσκοπει σε 
μελλοντικη περεταιρω χρηση αυτου, για την κατασκευη δυαδικου φορεα 
πουφερει καποιο γονιδιο υπο τον ευκαρυωτικο υποκινητη PminiGPDA. Το 
πλασμιδιο pBIG4-PminiGPDA-nosT (Εικονα V-Γ), περιλαμβανει τα γενετικα 
στοιχεια, που αναφερει ο Πινακας V :
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Πινακας V. Γενετικα στοιχεια που χρησιμοποιηθηκαν για τη συναρμολογηση του PBIG4-
PminiGPDA-nosT.

V Στοιχειο Λειτουργικη Περιγραφη

1

2

3

4

PminiGPDA Ευκαρυωτικος υποκινητης (GPDA: 
glycerol-3-phosphate dehydrogenase 
του μυκητα A.nidulans)

nosT τερματιστης (nosT: nopaline 
synthase του μυκητα A.nidulans)

BAR gene κωδικη περιοχη του γονιδιου BAR  
(bialaphos resistance) που προσδιδει 
ανθεκτηκοτητα στο ζιζανιοκτονο 
bialaphos (υποκινητης: TrpC, του 
A.nidulans)

kanamycin resistance gene 
cassette (KmR)

γονιδιο nptII υπο καταλληλο 
υποκινητη που προσδιδει 
ανθεκτηκοτητα στο αντιβιοτικο 
καναμυκινη, σε βακτηριακα μονο 
κυτταρα

  To πλασμιδιο pBIG4-PminiGPDA-nosT, περιεχει τον υποκινητη PminiGPDA και τον 
τερματιστη nosT και κατασκευαστηκε για μελλοντικη χρηση. Παραλληλα εχει την 
δυατοτητα να χρησιμοποιηθει σαν μαρτυρας στο μετασχηματισμο του μυκητα. Οι 
δυο αλληλουχιες (PminiGPDA και nosT) προστεθηκαν μαζι, ενζυμικα στον 
pBluescript-SK. Το προιον ηταν το πλασμιδιο pBluescript-SK-PminiGPDA-nosT (13). Το 
εν λογω πλασμιδιο, χρησιμοποιηθηκε ως μητρα για την απομονωση, με PCR με 
DeepVent polymerase και Μ13 εκκινητες (βλ. Κεφ. Υλικα και Μεθοδοι), της 
αλληλουχιας PminiGPDA-nosT. (Εικονα V-Α). Εν συνεχεια, το προιον της PCR, το 
οποιο ηταν blunt (λογω της DeepVent πολυμερασης, η οποια δινει blunt προιον), 
εισειχθει στο φορεα pBIG4, ο οποιος ειχε υποστει πεψη με SmaI (και ειχε ως εκ 
τουτου, καταστει γραμμικος και με τυφλα ακρα). Το τελικο προιον, ηταν το 
πλασμιδιο pBIG4-P-miniGPDA-nosT (Εικονα V-Γ). Αναμεσα στον υποκινητη 
PminiGPDA και στον τερματιστη nosT, υπαρχει η περιοριστικη θεση SmaI, μοναδικη 
στο φορεα, η οποια μπορει να χρησιμοποιηθει για περαιτερω κλωνοποιησεις. Η 
διαδικασια περιγραφεται συνοπτικα στον Πινακα VI :
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Πινακας VI. Διαδικασια που ακολουθηθηκε για τη συναρμολογηση του πλασμιδιου pBIG4-
PminiGPDA-nosT.

VI Αρχικο DNA I Αρχικο DNA II Ενζυμο Προιον

1

2

3

pBluescript-
SK-
PminiGPDA-
nosT

PCR με 
DeepVent 
polymerase και 
Μ13 εκκινητες

PminiGPDA-nosT 
(γραμμικο και blunt) 

pBIG4 SmaI , alkaline 
phosphatase

pBIG4 (γραμμικος και 
με τυφλα ακρα) 

pBIG4 
(γραμμικος 
και blunt) 

PminiGPDA-nosT 
(γραμμικο και με 
τυφλα ακρα) 

T4 DNA ligase pBIG4-PminiGPDA-
nosT

Εικονα V: Οι πλασμιδιακοι φορεις που χρησιμοποιηθηκαν για την κατασκευη του pBIG4-miniGPDA-
nosT. Οι δυο τελευταιοι φορεις (B και Γ) διαφερουν μοναχα ως προς το ενθεμα PminiGPDA-nosT. Τα 
υπολοιπα στοιχεια (KmR , BAR) ειναι κοινα. 
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  Με δοκιμαστικη πεψη του pBIG4-PminiGPDA-nosT με το ενζυμο BamHI ή HindIII,  
προεκυψε γραμμικο DNA του αναμενωμενου μηκους (10 kb), ενω PCR με Μ13 
εκκινητες (βλ. Κεφ. Υλικα και Μεθοδοι), επετρεψε την απομονωση της περιοχης 
PminiGPDA-nosT, μηκους 711 bp, απο το πλασμιδιο pBIG4-PminiGPDA-nosT .

Eικονα VI. Διαγνωστικές πέψεις του πλασμιδίου pBIG4-PminiGPDA-nosT. Δοκιμαστικη πεψη 
του pBIG4-PminiGPDA-nosT, με BamHI ή HindIII , δειχνει μοναδικη ζωνη, που υποδεικνυει 
γραμμικο προιον του αναμενωμενου μεγεθους του φορεα μαζι με το ενθεμα (10 kb), ενω 
PCR με Μ13 εκκινητες, ζωνη στα 711 bp (προιον PCR = PminiGPDA-nosT)
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IV. Κατασκευη δυαδικου φορεα με σιγητικη φουρκετα gfp. To pBIG4-S/ASgfp 

(Εικονα VII-B), περιλαμβανει την φουρκετα gfp και ολα τα γενετικα στοιχεια του 
φορεα pBIG4. Ο πινακας VIΙ, αναγραφει αυτα τα γενετικα στοιχεια :

VII Στοιχειο Λειτουργικη Περιγραφη

1

2

3

4

5

PminiGPDA (PmGPDA) Ευκαρυωτικος υποκινητης για το γονιδιο gfp. 
GPDA (glycerol-3-phosphate dehydrogenase) 
του μυκητα A.nidulans.

nosT τερματιστης του γονιδιου gfp (nosT: nopaline 
synthase)

S/AS-gfp κωδικη περιοχη του γονιδιου sgfp σε 
κατευθυνση sense, ακολουθουμενη απο ενα 
εσωνιο (spacer) και απο την κωδικη περιοχη 
του sgfp σε κατευθυνση antisense

BAR gene κωδικη περιοχη του γονιδιου BAR  (bialaphos 
resistance) που προσδιδει ανθεκτηκοτητα στο 
ζιζανιοκτονο bialaphos (υποκινητης: TrpC, του 
A.nidulans)

kanamycin resistance 
gene cassette (KmR)

γονιδιο nptII υπο καταλληλο υποκινητη που 
προσδιδει ανθεκτηκοτητα στο αντιβιοτικο 
καναμυκινη, σε βακτηριακα μονο κυτταρα

  Η κατασκευη του δυαδικου φορεα σιγησης ακολουθησε τα βηματα συμφωνα με 
τον Πινακα VIII, που ακολουθει :
Πινακας VIII. Διαδικασια που ακολουθηθηκε για τη συναρμολογηση της κασετας εκφρασης 
S/AS-gfp-cas (hairpin).

VIII Αρχικο DNA I Αρχικο DNA II Ενζυμο Προιον

1

2

3

4

5

6

pBIG4 ApaI pBIG4-ApaI (linear)

pBIG4-ApaI 
(linear)

SmaI pBIG4-ApaI/blunt 
(linear)

pBluescript-S/
ASgfp (hairpin)

SstI pBluescript-S/ASgfp-Sst 
(linear)

pBluescript-S/
ASgfp-Sst

klenow 
polymerase

pBluescript-S/ASgfp-
blunt (linear)

pBluescript-S/
ASgfp-blunt

ApaI S/ASgfp-blunt-ApaI 
(linear)

pBIG4-ApaI/
blunt (linear)

S/ASgfp-blunt-
ApaI (linear)

T2 DNA ligase pBIG4-S/ASgfp
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  Συνοπτικα, εγινε διαδοχικη πεψη του φορεα pBIG4 με το ενζυμο ApaI και εν 
συνεχεια με SmaI (το οποιο κανει πεψη με blunt ακρα). Το προιον της αντιδρασης, 
ηταν το pBIG4-ApaI/blunt (βλ. Πινακα IVb). Η κασετα S/AS-gfp-cas (hairpin), 
απομονωθηκε απο τον φορεα pBluescript-S/AS-gfp. Αρχικα εγινε με πεψη με SstI, 
ακολουθουμενη απο klenow polymerase αντιδραση, που κατεστησε το φορεα 
γραμμικο και με τυφλα ακρα (blunt-end). Εν συνεχεια, απο τον γραμμικο αυτο 
φορεα, με πεψη με ApaI , απομονωθηκε η κασετα S/AS-gfp-cas, η οποια ειχε το ενα 
ακρο blunt και το αλλο GGGCC-C, που ειναι η θεση που αναγνωριζεται απο το 
περιοριστικο ενζυμο ApaI. Μετα απο συνδεση (ligation) της εν λογω κασετας με το 
φορεα pBIG4-ApaI/blunt, προεκυψε το τελικο προιον, που ειναι ο επιθυμητος φορεας 
pBIG4-S/ASgfp (hairpin) (Εικονα VIII-Β).

Εικονα VIIΙ: Οι πλασμιδιακοι φορεις που χρησιμοποιηθηκαν για την κατασκευη του pBIG4-
PminiGPDA-S/AS-gfp-nosT. O τελικος φορεας (Β, εχει τα ιδια γενετικα στοιχεια με τον 
PBIG4, τα οποια δεν απεικονιζωνται στο σχημα, και επιπλεον, την κασετα S/AS-gfp-hairpin).

V. Γενετικος μετασχηματισμος pBIG4-AS-gfp-cas 
του μυκητα C.higginsianum, με τη σιγητικη 
κασετα AS-gfp-cas.

  Μετα την κατασκευη των δυαδικων φορεων 
Αγροβακτηριου, επιχειρηθηκε ο μετασχηματισμος 
του μυκητα για την επαγωγη της σιγησης. Για το 
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σκοπο αυτο, χρησιμοποιηθηκε η μεθοδος της συγκαλλιεργειας του μυκητα με 
Αγροβακτηριο. Τα Αγροβακτηριακα κυτταρα ειχαν προηγουμενως μετασχηματιστει 
με το πλασμιδιο pBIG-AS-gfp-cas, με εφαρμογη δυο διαφορετικων μεθοδων (με 
μετασχηματισμο freeze-thraw και με μετασχηματισμο τριγωνικης συζευξης, βλ. 
κεφ.Υλικα και Μεθοδοι). 
  Ο μετασχηματισμος στελεχους higginsianum απο Αγροβακτηριο, βασιζεται στην 
ικανοτητα του Αγροβακτηριου να μεταφερει DNA σε μυκητες. Το A. tumefaciens, 
ειναι ενα αρνητικο κατα Gram βακτηριο που εχει την ικανοτητα να δημιουργει 
ογκους σε φυτα, εισαγαγωντας ενα τμημα DNA (Τ-DNA) στο φυτο-αποδεκτη. Η 
μεταφορα του T-DNA στον ξενιστη, απαιτει τη δραση πρωτεινων που εκφραζονται 
απο τα γονιδια vir (virulence genes), τα οποια ειναι δυνατον να βρισκονται σε 
διαφορετικο γενετικο στοιχειο απο αυτο που φερει το T-DNA. Το γενετικο αυτο 
στοιχειο, ονομαζεται Ti ή pTi (tumour-inducing plasmid). Η μεταφορα του T-DNA, 
επιτυγχανεται μεσω του συστηματος εκκρισης τυπου IV (TypeIVSS) με διαδικασια 
αναλογη της βακτηριακης συζευξης. Τα γονιδια vir, επαγονται στο Αγροβακτηριο 
παρουσια φαινολικων ενωσεων (πχ. ακετοσυριγκονης) οι οποιες παραγονται στα 
σημεια μηχανικης βλαβης στην επιδερμιδα του ξενιστη (πληγή).
  Το Τ-DNA, ειναι στην ουσια η γενετικη πληροφορια που μεταφερεται μεσα στον 
πυρηνα του κυτταρου του ξενιστη, με τη διαμεσολαβηση των γονιδιων vir. Το Τ-
DNA, επειτα ενσωματωνεται στο χρωμοσωμικο DNA του ξενιστη φυτου, κατι που 
ομως δεν εχει τεκμηριωθει για αποδεκτες-μυκητες. Το T-DNA αντιγραφεται μεσα 
στον πυρηνα του κυτταρου του ξενιστη. Το Τ-DNA (ανεξαρτητως εαν βρισκεται στο 
ιδιο ή σε διαφορετικο πλασμιδιο απο το πλασμιδιου Ti , που φερει τα vir-genes, 
οριοθετειται απο μια αριστερη και ενα δεξια αλληλουχια 25 ζευγων βασεων, που 
αναγνωριζονται απο την πρωτεινη VirB2 και καθοριζουν τα σημεια εκτομης του 
προς μεταφορα Τ-DNA (Συνοριακα ακρα, left and right border) (11).
  Για το μετασχηματισμο του C. higginsianum, χρησιμοποιηθηκε ενα στελεχος 
αγροβακτηριακου (C58C1), το οποιο περιειχε ενα “αφοπλισμενο” Ti πλασμιδιο, 
(χωρις την περιοχη T-DNA). Στο στελεχος αυτο, εισηχθει ο δυαδικος φορεας pBIG4-
AS-gfp-cas, (o οποιος φερει την αντικωδικη σιγητικη κασετα του gfp, μεταξυ των 
συνοριακων ακρων). Ως αποτελεσμα, κατα τη συγκαλλιεργεια του μυκητα με το 
αγροβακτηριο, τα vir-genes του αφοπλισμενου Ti πλασμιδιου εκφραζονται, 
δομωντας ενα καναλι τυπου IV στο Αγροβακτηριακο κυτταρο και μεσω αυτου, 
μεταφερεται στον πυρηνα του μυκητα η κασετα AS-gfp. 
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    Εικονα 16 : Δυαδικο συστημα μεταφορας γονιδιων απο το A. tumefaciens. Πανω, ο 
δυαδικος φορεας pBIG4, που χρησιμοποιηθηκε, φερει τα Left-T-DNA και Right-T-DNA 
borders, καθως επισης και τα origins of replication για το E. coli και το Αγροβακτηριο. 
Κατω, το απενεργοποιημενο Ti πλασμιδιο, δεν φερει την κοκκινη Virulence περιοχη.
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Eικονα 17 : Αναπαρασταση της διαδικασιας επιμολυνσης φυτικου/μυκητιακου κυτταρου 
απο το Αγροβακτηριο. Το Ti-plasmid, φερει το T-DNA, εισερχεται μεσω της διαδικασιας 
στον πυρηνα του μυκητιακου κυτταρου. Στην πειραματικη διαδικασια που ακολουθηθηκε, 
το T-DNA (gfp-cassette) υπαρχει σε διαφορετικο πλασμιδιο απο αυτο του Ti πλασμιδιου το 
οποιο ειναι απενεργοποιημενο, ελλειπεται δηλαδη του φυσικου Τ-DNA. (Principles of Cell 

Biology-Department of Biology-Memorial University of Newfoundland , Nature 433, 583-584 

(10 February 2005) , Copyright:2005 Pearson Education Inc)
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  Για την εισαγωγη της κασετας AS-gfp, στο Colletotrichum, εγινε συνεπωαση 
σπορίων ενός σταθερού sGfp+ στελέχους του μυκητα (που ειχε απομονωθει απο τον 
Dr. Νικόλαο Σκανδάλη) με τη χρήση του στελέχους AGLI του A.tumefaciens. Μετα τη 
συνεπωαση, το μιγμα σποριων-αγροβακτηριου, επιστρωθηκε σε στερεο θρεπτικο 
μεσο που περιειχε bialaphos 50 μg/ml. Κατά τα πειραματα επιλογης του 
μετασχηματισμού, χρησιμοποιήθηκαν ως μαρτυρες, τα εξεις :

•  αιωρημα σπορίων του μυκητα, τα οποια δεν αναπτυχθηκαν παρουσια του 
αντιβιοτικου bialaphos, αφου δεν εφεραν το bar γονιδιο, και 

•  καλλιεργεια αγροβακτηρίου τα οποια επισης δεν αναπτυχθηκαν λόγω της 
παρουσιας σεφοταξίμης (cefotaxime 200mM) . Η σεφοταξιμη χρησιμοποιηθηκε στα 
τρυβλια επιλογης επειδη παρεμποδιζει την αναπτυξη του αγροβακτηριου. 

 Απομονώθηκαν τα εν δυνάμει “transformants” τα οποία αναπτυχθηκαν (10 ημέρες) 
στην επιφάνεια σελοφάνης σε θρεπτικο μεσο ΑΝΜ που εφερε τα αντιβιοτικα 
υγρομυκινη (Hyg 50 μg/ml) και BASTA50 (50 μg/ml). Η υγρομυκινη ειναι για την 
επιλογη των αποικιων που φερουν το sgfp , ενω το BASTA, για την επιλογη των 
αποικιων με το πλασμιδιο pBIG-AS-gfp-cas. Ο φαινοτυπος φθορισμου, 
παρατηρήθηκε στο μικροσκόπιο, υπο UV ακτινοβολια για να διαπιστωθεί κατα ποσο 
μειώνονται τα επίπεδα φθορισμού της GFP πρωτεΐνης, ως αποτελεσμα της 
καταστολης της εκφρασης του γονιδιου sgfp, απο το antisense-gfp, μεσω της μετα-
μεταγραφικης σιγησης. 
  Στις εικονες που ακολουθουν (Εικονα ΙΧ), φαινεται ο φαινοτυπος. Παρατηρουνται 
υφες που δεν φθοριζουν, γεγονος που υποδεικνυει μερικη σιγηση της εκφρασης 
του gfp γονιδιου. Με αυξηση του αντιβιοτικου επιλογης (BASTA), αναμενεται 
σιγηση σε περισσοτερες υφες. Η αναπτυξη του μυκητα σε πτωχο θρεπτικο μεσο 
που φερει το αντιβιοτικο, θα δωσει σπορια στα οποια η σιγηση θα ειναι στα 
επιθυμητα επιπεδα. Απομονωση αυτων των σποριων και αναπτυξη σε πλουσιο 
θρεπτικο μεσο, αναμενεται να αποδωσει υφες με πληρη σιγηση του γονιδιου gfp.

Εικονα ΙΧ. Φωτογραφιες απο μικροσκοπιο. Οι φωτογραφιες κατηγοριας Α ειναι υπο 
ορατο και υπεριωδες φως. Φαινεται το συνολο των υφων. Οι φωτογραφιες 
κατηγοριας Β ειναι οι αντιστοιχες, υπο υπεριωδες φως. Φαινονται οι υφες που 
φθοριζουν μοναχα.
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Κεφαλαιο Δ - Συζητηση

  Η πορεια δόμησης των πλασμιδιων που περιγραφεται στο κεφαλαιο των 
αποτελεσματων, δεν ειναι η μοναδικη ενναλλακτικη που μπορουσε να ακολουθηθει. 
Θεωρητικα πολλοι ενναλλακτικοι θα μπορουσαν να σχεδιαστουν για την κατασκευη 
των επιθυμητων πλασμιδιων, ενδεχομενως καποιοι, περισσοτερο γρηγοροι και 
απλοι. Λαμβανοντας ομως υπ’οψην τα μεσα και τους ποικιλους παραγοντες που 
επηρρεαζουν την αποδοση των διαδικασιων κατα τα επιμερους σταδια των 
κλωνοποιησεων αλλα και τις δυσκολιες που προεκυψαν ακολουθοντας 
ενναλλακτικες πορειες οι οποιες δεν αποδειχθηκαν αποδοτικες, η τελικη 
διαδικασια συνθεσης που σχεδιαστηκε καθοδον και εφαρμοστηκε, οδηγησε στο 
επιθυμητο πλασμιδιο. Τα πλασμιδια που κατασκευαστηκαν, αναφερονται στον 
Πινακα ΙΧ που ακολουθει : 

ΙΧ Πλασμιδιο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

pBIG4-AS-gfp cassette

pBIG4-nptII cassette

pBIG4-S/Α-gfp-cas hairpin cassette

pBiG4-PminiGPDA-nosT

pBluescriptSK-AS-gfp-cas

pBluescriptSK-nptII-cas

pBluescriptSK-PminiGPDA-nosT

pGEM-T-Εasy-AS-gfp

pGEM-T-Εasy-S-gfp

 
 Τα γενετικα στοιχεια (υποκινητης , τερματιστης , γονιδια gfp και nptII) αρχικα 
απομονωθηκαν απο διαφορετικα πλασμιδια και κλωνοποιηθηκαν στο σκελετο του 
πλασμιδιου pBluescrtipt-SK. Ο εν λογω φορεας επιλεχθηκε για τα ενδιαμεσα 
σταδια συναρμολογησης, περαν λογω του καταλληλου πολυσυνδετη που φερει, 
επειδη ακομα εχει μικρο σχετικα μεγεθος (2800 bp) και υψηλο αριθμο αντιγραφων 
ανα κυτταρο στην E.coli, (high-copy) γεγονος που διευκολυνε πρακτικα τις 
διαδικασιες κλωνοποιησης και την εκχυλιση πλασμιδιακου DNA απο μικρου ογκου 
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καλλιεργειες γα την επιβεβαιωση της μοριακης δομης των κατασκευων με 
περιοριστικες πεψεις. Στη συνεχεια οι κασετες μεταφερθηκαν ενζυμικα στον τελικο 
φορεα δυαδικο pBIG4.
   Τα παραγωγα πλασμιδια pBluescript-SK που κατασκευαστηκαν και φερουν τα 
ενθεματα gfp-cas , nptII-cas ή miniGPDA-nosT, μπορουν να χρησιμοποιηθουν 
μελλοντικα για τη μεταφορα των ενθεματων σε αλλους φορεις, καταλληλους για 
την επαγωγη σιγησης αλλων μυκητων ή και οομυκητων, οπως στον Phytophthora 

parasitica, που μελεταται επισης στο εργαστηριο. 
  Ο φορεας pBIG4 επιλεχθει ως το τελικο πλασμιδιο που φερει τις σιγητικες 
κασετες AS-gfp-cas ή S/AS-gfp-cas (hairpin) για το μετασχηματισμο του μυκητα διοτι 
ειναι ενας δυαδικος φορεας, φερει δηλαδη θεσεις εναρξης της αντιγραφης (origins 
of replication) για τον πολλαπλασιασμο του πλασμιδιου μεσα στα κυτταρα για την 
E.coli αλλα και για το Αγροβακτηριο. Τα πλασμιδια pBIG4-AS-gfp-cas και pBIG4-S/
AS-gfp-cas, κατασκευαστηκαν με τελικο σκοπο να επαγουν μετα-μεταγραφικη 
γονιδιακη σιγηση στο μυκητα Colletotrichum higginsianum.
  Επισης κατασκευαστηκε το πλασμιδιο pBIG4-nptII-cas. Το γονιδιο nptII, υπο τον 
ελεγχο του ευκαρυοτικου υποκινητη PminiGPDA, προσδιδει ανθεκτικοτητα του 
μυκητα στα αμινογλυκοσιδικα αντιβιοτικα γενταμικινη (gentamycin) και γενετισινη 
(geneticin, G418) που χρησιμοποιουνται για την επιλογη ευκαρυοτικων κυτταρων. Το 
εν λογω πλασμιδιο (pBIG4-nptII-cas) φερει επιπλεον το γονιδιο bar υπο τον ελεγχο 
του υποκινητη TrpC απο τον μυκητα A.nidulans, και προσδιδει ανθεκτικοτητα στο 
ζιζανιοκτονο BASTA. To εν λογω πλασμιδιο κατασκευαστηκε με σκοπο να παρεχει 
δυνατοτητα διπλης επιλογης μετασχηματισμενων θαλλων του μυκητα, με βαση την 
ανθεκτικοτητα στο ζιζανιοκτονο ΒΑSTA και στα αμινογλυκοσιδικα αντιβιοτικα.
  Το πλασμιδιο pBIG4-PminiGPDA-nosT, φερει τον ευκαρυοτικο υποκινητη 
PminiGPDA και τον τερματιστη nosT.  Τα γενετικα αυτα στοιχεια διακοπτωνται απο 
μια θεση -CCCGGG- (που αναγνωριζεται απο το ενζυμο SmaI ή το XmaI), μοναδικη 
στο πλασμιδιο pBIG4-PminiGPDA-nosT, και που εχει τη δυνατοτητα να 
χρησιμοποιηθει για την εισαγωγη διαφορετικων ενθεματων/γονιδιων, που θα 
υποκεινται υπο τον ελεγχο του υποκινητη PminiGPDA για την εκφραση τους. Το 
συγκεκριμενο πλασμιδιο (pBIG4-PminiGPDA-nosT), προσφερθηκε για το σκοπο 
αυτον, στην ομαδα του Dr. Richard O’Connell (Max Planck - Institute of Plant Breeding 
Research).
   Μια απο τις δυσκολιες που προεκυψαν κατα τα σταδια των κλωνοποιησεων, 
σχετιζεται με την ευαισθησια του στελεχους DH10b E.coli, σε μεθυλιωμενες θεσεις 
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(dam+) που αναστελουν τη δραση ορισμενων περιοριστικων ενζυμων (methylation 
sensitive ή methylation dependent) οπως το ενζυμο SmaI που αναγνωριζουν και 
κοβουν στη συγκεκριμενη θεση. Η εφαρμογη της PCR σε τετοιες περιπτωσεις 
μπορει να λυσει το προβλημα, εφοσον παράγει μη-μεθυλιωμενο προϊον-DΝΑ 
εφοσον σκοπος ειναι η απομονωση ενθεματος μικρού σχετικά μηκους (εως 1500 
bp), αφου αλληλουχιες μεγαλυτερες 1500 ζευγων βασεων, εχουν μικρη αποδοση 
στην PCR. Ενναλλακτικα, μπορει να γινει μετασχηματισμος του πλασμιδιου σε 
καποιο στελεχος E.coli, το οποιο να ειναι dam-, ωστε η θεση να μην ειναι 
μεθυλιωμενη και να μην αναστελλεται η δραση του ενζυμου.
  Οσον αφορα τον ελεγχο και την επιβεβαιωση της παρουσιας και δομικης 
αρτιοτητας των πλασμιδιων στην E.coli, οπως και στην καθαροτητα των αποικιων 
του C.higginsianum, δοθηκε ιδιαιτερη προσοχη στα εξεις σημεια :

•  Τα μετασχηματισμενα κυτταρα E.coli, αποθηκευτηκαν στους -80oC (stock), μετα 
απο μια ανακαλλιεργεια (μοναδικης αποικιας) και μετα απο επανελεγχο του 
πλασμιδιου με περιοριστηκες πεψεις. Η διαδικασια αυτη ελαχιστοποιησε την 
πιθανοτητα επιμολυνσης των θετικων αποικιων, απο αλλες μη 
μετασχηματισμενες. 

• Ακομα, κριθηκε σημαντικο σε καθε ανακαλλιεργεια του μυκητα, η παρουσια των 
αντιβιοτικων, καθ’οτι υπαρχει ο κινδυνος τα κυτταρα να αποβαλλουν το πλασμιδιο 
που φερει την ανθεκτικοτητα ρποτού αυτό ενσωματωθεί στο γονιδιωμα του 
μύκητα, οταν αυτός αναπτυσσεται σε μη επιλεκτικό θρεπτικό μέσο. Στις 
ανακαλλιεργειες του μυκητα που εγιναν, εγινε σταδιακη αυξηση της 
συγκεντρωσης του αντιβιοτικου στο θρεπτικο μεσο του μυκητα με στοχο την 
διαρκή επιλογη για παρουσιας και σταθεροποιηση του πλασμιδιου/κασσετας. 
Ακολουθοντας την προαναφερθουσα διαδικασια συνεχούς επιλογης με σταδιακα 
αυξανομενη συγκεντρωση αντιβιοτικου, ελήφθησαν μετα απο δυο ή τρεις 
ανακαλλιεργειες σταθερα μετασχηματισμενοι θαλοι του μυκητα. Η παρατηρηση 
αυτη, σε συμφωνια με το φαινοτυπο της σιγησης της εκφρασης του gfp, οπως 
παρατηρειται στο μικροσκοπιο. Η αυτη μακροσκοπικη παρατηρηση, 
επιβεβαιωνεται με μοριακη αναλυση (Northern blotting).
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Παραρτημα

Α. Αποσπασμα απο : μεταπτυχιακη Διατιβη Σπανου Ζαχαρουλας, “ΜΕΤΑ-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΣΙΓΗΣΗ ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΩΟΜΥΚΗΤΕΣ”, 2008
Στοίχιση των τριών Gfp αλληλουχιών και αναγνώριση των περιοχών με τον 
υψηλότερο βαθμό συντήρησης, όπου η αλληλουχία gfp_kriton είναι αυτή του mGfp5, 
η gfp_kriton2 είναι του mGfp4 και η gfp  _bottin είναι αυτή του sGfp. Η πιο 
συντηρημένη περιοχή, μέρος της οποίας κλωνοποιήθηκε, είναι υπογραμμισμένη με 
τελείες.

 “Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα βρέθηκε ότι η πιο καλά συντηρημένη 
περιοχή είναι η περιοχή 222-606 του sGfp (“gfp bottin”). Σχεδιάστηκαν εκκινητές (gfp-
εκκινητες) που θα υβριδίζονται στα άκρα αυτής της περιοχής και θα επιτρέπουν τον 
πολυμερισμό της με αντίδραση PCR.”
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Β. Ο μαρτηρας που χρησιμοποιηθηκε στα πηκτωματα, ηταν ο λ-DNA που ειχε 
υποστει πεψη με το περιοριστικο ενζυμο PstI. Οι ζωνες του απεικονιζονται στο 
σχημα που ακολουθει.
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