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Περίληψη 
 

Ο crini-ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών  (Cucurbit yellow 
stunting disorder virus, CYSDV) προσβάλλει φυτά της οικογένειας Cucurbitaceae, 
προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειές τους. Τα φυτά αυτά είναι βασικά 
συστατικά διατροφής για τον άνθρωπο και η παραγωγή τους συμβάλλει σημαντικά στην 
παγκόσμια αγροτική οικονομία. Η άμυνα των φυτών απέναντι στους ιούς επιτελείται κυρίως 
μέσω του μηχανισμού της RNA σίγησης. Οι περισσότεροι ιοί όμως διαθέτουν καταστολείς 
της RNA σίγησης που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν τον αντιικό μηχανισμό των φυτών. 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η λειτουργική μελέτη του καταστολέα της RNA 
σίγησης CYSDV p25, με in vivo και in vitro πειραματικές προσεγγίσεις. Για την in vivo μελέτη 
του καταστολέα CYSDV p25 δημιουργήθηκαν διαγονιδιακά φυτά που υπερεκφράζουν 
σταθερά την πρωτεΐνη. Στα φυτά αυτά παρατηρήθηκε φαινότυπος χλώρωσης και 
καθυστερημένης ανάπτυξης. Αναλύσεις τύπου northern έδειξαν ότι ο καταστολέας  CYSDV 
p25 δεν αλληλεπιδρά με το μονοπάτι της βιογένεσης των ενδογενών miRNAs miR159 και 
miR167. Επίσης, η σταθερή υπερέκφραση της πρωτεΐνης CYSDV p25 φάνηκε να καταστέλλει 
ισχυρά την S-PTGS. Η in vitro προσέγγιση περιέλαβε τον έλεγχο της ικανότητας του 
καταστολέα CYSDV p25 να προσδένει δίκλωνα μόρια RNA. Η αδυναμία της ετερόλογης 
έκφρασης της πρωτεΐνης σε βακτήρια E. Coli δεν επέτρεψε τον καθαρισμό της πρωτεΐνης και 
την ολοκλήρωση του in vitro πειράματος. Η μελέτη του καταστολέα CYSDV p25 είναι πιθανόν 
να οδηγήσει στην εύρεση  ενός νέου μηχανισμού καταστολής της RNA σίγησης, λόγω της 
έλλειψης συντηρημένων επικρατειών και ομολογίας με ήδη μελετημένους ιούς. Η 
δημιουργία των CYSDV p25 διαγονιδιακών φυτών είναι ένα πρώτο βήμα που θα δώσει τη 
δυνατότητα διεξαγωγής σημαντικών πειραμάτων για την διερεύνηση της λειτουργίας του. 
Επιπλέον, τα διαγονιδιακά φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν "εργοστάσια"  
παραγωγής ετερόλογων πρωτεϊνών. 
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Abstract 
 

The Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) infects plants of the Cucurbitaceae family, 
causing large-scale disasters in their cultures. These plants play an important role in the 
human nutrition and their production significantly contributes to the global agricultural 
economy.  The mechanism of RNA silencing is used for the defense of the plants against 
viruses. However, the majority of viruses possess suppressors of RNA silencing which enable 
them to counteract the anti-viral mechanism of the plants. The aim of the present thesis was 
the functional study of the CYSDV p25 suppressor of RNA silencing, with in vivo and in vitro 
experimental approaches. For the in vivo approach, transgenic plants were developed that 
constantly over-expressed the protein. These plants showed chlorotic phenotype and 
retardation in growth. According to northern analyses, the suppressor CYSDV p25 did not 
interact with the biogenesis pathway of the endogenous miRNAs: miR159 and miR167. 
Moreover, the stable over-expression of the CYSDV p25 protein seemed to strongly 
suppresses the S-PTGS. The in vitro approach included testing the ability of the suppressor 
CYSDV p25 to bind double stranded RNA molecules. The failure of heterologous expression of 
the protein in E. coli bacterial cells did not allow the purification of the protein and the 
completion of the in vitro experiment. The study of the suppressor CYSDV p25 could uncover 
a new repression mechanism of RNA silencing, due to the lack of conserved domains and 
homology with other previously studied viruses. The development of CYSDV p25 transgenic 
plants is the first step that gives the opportunity to conduct experiments for the investigation 
of the suppressor. Furthermore, transgenic plants could be used as “factories” for 
heterologous protein production. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 RNA σίγηση 
Η RNA σίγηση είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός γενετικής ρύθμισης που έχει διατηρηθεί 
στους περισσότερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων φυτών, 
μυκήτων, ασπόνδυλων και θηλαστικών. Η RNA σίγηση μπορεί να δράσει σε μεταγραφικό 
(Transcriptional Gene Silencing, TGS) ή μετα-μεταγραφικό επίπεδο (Post-Transcriptional 
Gene Silencing, PTGS) βάσει συγκεκριμένης αλληλουχίας και έχει διάφορες λειτουργίες όπως 
αναπτυξιακή ρύθμιση, απόκριση στο στρες και άμυνα απέναντι σε εισβάλλοντα μόρια 
νουκλεϊκών οξέων όπως μεταθετά στοιχεία και ιούς. Η αντιιική λειτουργία έχει αποδειχθεί 
στα φυτά και στα ασπόνδυλα (Bronkhorst & Van Rij, 2014; Pumplin & Voinnet, 2013) ενώ 
πρόσφατες δημοσιεύσεις προτείνουν παρόμοια λειτουργία και στα θηλαστικά (Cullen et al., 
2013; Li et al., 2013; Maillard et al., 2013).  

Τα βασικά μόρια του μηχανισμού της 
RNA σίγησης είναι τα μικρά RNAs 
(sRNAs) τα οποία ομαδοποιούνται σε 
δύο κύριες κατηγορίες: τα siRNA (small  
interfering RNA) και τα miRNA 
(microRNA) (Chapman & Carrington, 
2007). Τα  sRNAs παράγονται από 
ενδονουκλεάσες τύπου RNAάσης ΙΙΙ τις 
Dicer ή Dicer-like (DCLs) και 
φορτώνονται στο επαγόμενο από το 
RNA σύμπλοκο σίγησης (RNA-induced 
Silencing complexe, RISC) το οποίο 
αποτελείται από την πρωτεΐνη 
Argonaute (AGO) και άλλες (Εικόνα 1). 
Το ενεργό σύμπλοκο RISC μπορεί να 
βρίσκει και να κόβει RNA μόρια 
στόχους, να αναστέλλει την 
μετάφραση mRNA στόχων και να 
μεθυλιώνει γενωμικό DNA (Hutvagner 
& Simard, 2008). Η ενίσχυση των 
siRNAs γίνεται από την RNA 

εξαρτώμενη RNA πολυμεράση (RNA-dependent RNA polymerase, RDR) η οποία μετατρέπει 
το μονόκλωνο RNA σε δίκλωνο ώστε να παραχθούν από την DCL δευτερογενή siRNAs 
(Voinnet, 2008). 

1.1.1 Οι βασικές πρωτεΐνες της RNA σίγησης 

Dicer like πρωτεΐνες 

Οι πρωτεΐνες Dicer είναι ενδονουκλεάσες τύπου RNAάσης ΙΙΙ που κόβουν μακριά δίκλωνα 
RNA (dsRNA) σε δίκλωνα μικρά RNA (sRNA) δημιουργώντας προεξοχές δύο νουκλεοτιδίων 
στο 3΄άκρο και μονοφωσφορικό 5΄άκρο. Οι Dicer πρωτεΐνες στα φυτά ονομάζονται Dicer-like 
(DCL) και ανάλογα με το φυτό μπορεί να υπάρχουν από τέσσερις (Arabidopsis thaliana, 

Εικόνα 1. Ο μηχανισμός της RNA σίγησης (Kumar & Sahal, 
2000) 
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Nicotiana benthamiana) έως έξι (Oryza sativa)  (Liu et al., 2009; Nakasugi et al., 2013).Οι 
DCLs αποτελούνται από συντηρημένες επικράτειες ανάμεσα στα μετάζωα και στα φυτά οι 
οποίες είναι οι DEAD-box, ελικάση-C, επικράτεια άγνωστης λειτουργίας 238 (DUF283), 
PIWI/ARGONAUTE/ZWILLE (PAZ), RNase III και επικράτεια πρόσδεσης δίκλωνου RNA (dsRBD) 
(Margis et al., 2006, Εικόνα 2). Τα γονίδια DCL των φυτών αποτελούν μια μονοφυλετική 
ομάδα η οποία προέκυψε μετά το διαχωρισμό φυτών - ζώων αλλά πριν την απόκλιση 
μονοκότυλων - δικότυλων στα 150 εκ. χρόνια πριν (Henderson et al., 2006). Τα γονίδια αυτά 
έχουν δομικές ομοιότητες με τα αντίστοιχα των μεταζώων συνεπώς είναι πιθανό να έχουν 
και τις ίδιες βιοχημικές ιδιότητες (Bologna & Voinnet, 2014).  

 Η DCL1 είναι η κύρια DCL πρωτεΐνη που παράγει τα miRNA. Μεταλλαγές στις επικράτειες 
dsRBD και ελικάσης και στο καταλυτικό κέντρο της RNAάσης ΙΙΙ μειώνουν την συσσώρευση 
των miRNAs (Kasschau et al., 2003; Kurihara & Watanabe, 2004; Mlotshwa et al., 2005; 
Willmann, Mehalick, et al., 2011). Η δεύτερη επικράτεια dsRBD προς το καρβοξυτελικό άκρο, 
που έχει βρεθεί επίσης στις DCL3 και DCL4 αλλά όχι στην DCL2, έχει συσχετιστεί με τον 
εντοπισμό της DCL1 στον πυρήνα όπου συναθροίζεται με άλλους παράγοντες βιογένεσης των 
miRNA και σχηματίζουν ειδικά σωμάτια (Fang & Spector, 2007; Burdisso et al., 2012). Η DCL1 
ρυθμίζεται αρνητικά από δυο miRNA που παράγει η ίδια, το miR162 και το miR838 (Xie et al., 
2003; Rajagopalan et al., 2006). Η knock out μεταλλαγή του DCL1 στην Arabidopsis είναι 
θανατηφόρα στο στάδιο του εμβρύου (Vaucheret et al., 2004). 

Οι DCL2, DCL3 και DCL4 αναγνωρίζουν και κόβουν υποστρώματα σχεδόν τέλειων μεγάλου 
μήκους δίκλωνων RNA παράγοντας siRNA μήκους 22, 24 και 21 nt αντίστοιχα (Henderson et 
al., 2006). Εν δυνάμει και οι τρεις DCLs μπορούν να αλληλεπιδράσουν με οποιοδήποτε dsRNA 
υπόστρωμα, ωστόσο υπάρχει σαφής διαχωρισμός στην συγγένεια της καθεμιάς με το 
υπόστρωμα εξαιτίας του υποκυττάριου εντοπισμού ή του βιοχημικού τους μονοπατιού 
(Bologna & Voinnet, 2014). Μελέτες μονών ή πολλαπλών μεταλλαγών έχουν δείξει ότι 
υπάρχει ένα ιεραρχικό συνεχές στην δράση των τριών πρωτεϊνών (Henderson et al., 2006). 
Τα ενδογενή υποστρώματα αυτών των DCLs είναι τα προϊόντα των RNA εξαρτώμενων RNA 
πολυμερασών (RDRs). Η DCL3 που συμμετέχει στην TGS επεξεργάζεται προϊόντα της RDR2 
που προέρχονται από μεταθετά στοιχεία και επαναλήψεις (Pontes et al., 2006). Η PTGS που 
εξαρτάται από την DCL4 ξεκινά από τα ενδογενή προϊόντα των RDR6 και RDR1 
συμπεριλαμβανομένων των πρόδρομων μορίων των trans-acting siRNA (tasiRNA). Τα 
προϊόντα της DCL2 δρουν και στο TGS και στο PTGS μονοπάτι μετά (downstream) τις RDR6 
και RDR2 (Jauvion et al., 2012). Άλλα ενδογενή υποστρώματα των DCLs είναι μετάγραφα RNA 
από γενετικούς τόπους ανάστροφων επαναλήψεων (inverted repeat, IR) ή διαγονιδιακά 
ανάλογα τους (Rajagopalan et al., 2006).Τα εξωγενή υποστρώματα των DCL2, DCL3 και DCL4 
είναι dsRNA προερχόμενα από ιούς που παράγονται από την συνδυασμένη δράση του ιού 
και των RDRs του ξενιστή οι οποίες είναι οι RDR1/6 για RNA ιούς και η RDR2 για DNA ιούς 
(Pumplin & Voinnet, 2013). 

RDR πρωτεΐνες 

Οι RNA-εξαρτώμενες-RNA πολυμεράσες (RNA-dependent-RNA-polymerases, RDRs) 
διαθέτουν μια συντηρημένη επικράτεια η οποία καταλύει την μετατροπή ενός μονόκλωνου 
RNA σε  δίκλωνο (Εικόνα 2). Οι RDRs βρίσκονται σε RNA ιούς, φυτά, μύκητες, πρώτιστα και 
στον C. elegans αλλά απουσιάζουν από τη δροσόφιλα και θηλαστικά. Οι κυριότεροι κλάδοι 
των ευκαρυωτικών RDR πρωτεϊνών είναι τρεις: RDRα, RDRβ και RDRγ. Τα γονίδια RDRα 
βρίσκονται και στα τρία βασίλεια ενώ τα RDRβ και RDRγ βρίσκονται μόνο στα ζώα και στους 
μύκητες  και στα φυτά και στους μύκητες αντίστοιχα (Zong et al., 2009). Συγκεκριμένα για την 
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A. thaliana και την N. benthamiana, οι λειτουργικές πολυμεράσες είναι οι RDR1, RDR2 και 
RDR6 (Nakasugi et al., 2013). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι RDRs συμμετέχουν σε 
διαφορετικά ενδογενή μονοπάτια της RNA σίγησης ανάλογα με τις DCLs με τις οποίες 
συνδέονται. Η απώλεια της λειτουργίας της RDR1, RDR2 ή RDR6 αυξάνει την ευαισθησία σε 
RNA και DNA ιούς (Pumplin & Voinnet, 2013). Η RDR1 και η RDR6 παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην αντιική άμυνα αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας ιικά RNA μόρια, οδηγώντας στην 
παραγωγή των δευτερογενών vsiRNA (virus-derived siRNA, Pantaleo et al., 2007; Donaire et 
al., 2009; Szittya et al., 2010). Το συνεχές της δράσης των DCL2, DCL3 και DCL4 σε ένα dsRNA 
υπόστρωμα εφαρμόζεται και στα μέλη του κλάδου RDRα που λειτουργούν πάνω (upstream) 
από την βιογένεση των siRNAs (Bologna & Voinnet, 2014). Τέλος, και οι έξι RDRs στην 
Arabidopsis παρουσιάζουν διακριτά αναπτυξιακά και αποκρινόμενα στο στρες μοτίβα 
έκφρασης (Willmann, Endres, et al., 2011). 

Πρωτεΐνες Argonaute 

Οι AGO ή AGO like πρωτεΐνες είναι μια από τις σημαντικότερες ομάδες πρωτεϊνών του 
μηχανισμού της RNA σίγησης. Βρίσκονται και στα τρία βασίλεια αλλά ο αριθμός των μελών 
της διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Το γονιδίωμα της Arabidopsis έχει 10 AGO 
γονίδια που χωρίζονται σε τρεις φυλογενετικούς κλάδους: AGO1, -5 και -10, AGO2, -3 και -7, 
και AGO4, -6, -8 και -9 (Mallory & Vaucheret, 2010). Στην N. benthamiana έχουν βρεθεί 7 AGO 
πρωτεΐνες με διαφορετικές λειτουργίες (Nakasugi et al., 2013). Μια τυπική AGO πρωτεΐνη 
αποτελείται από μια μεταβλητή αμινοτελική επικράτεια και τις πιο συντηρημένες 
επικράτειες PAZ, MIDI και PIWI (Εικόνα 2). Οι τελευταίες βοηθούν στην σωστή τοποθέτηση 
των sRNAs στον στόχο τους (Wang et al., 2009). Το 5΄των sRNAs αναγνωρίζεται από το ενεργό 
κέντρο της επικράτειας MIDI και η επικράτεια PAZ προσδένει το 3’ τελικό άκρο (Frank et al., 
2012). Τέλος η επικράτεια PIWI μέσω της καταλυτικής τριάδας των καταλοίπων Asp-Asp-His 
(DDH) δρα ως ενδονουκλεάση και κόβει τα μόρια στόχους (Wei et al., 2012). Στην Arabidopsis 
η AGO4 συμμετέχει στο μονοπάτι της TGS ενώ η AGO1, -2, -7, and -10 στην PTGS (Carbonell 
et al., 2012; Manavella et al., 2012; Zhu et al., 2011). Οι AGO πρωτεΐνες φορτώνουν τα sRNAs 
ανάλογα με το μέγεθος τους και το 5’ νουκλεοτίδιο (Mi et al., 2008; Montgomery et al., 2008; 
Zhu et al., 2011). Η AGO4, -6 και -9 έχει συσχετιστεί με 24 nt  siRNAs ενώ η AGO1, -2, -5, -7 
και -10 με 21 - 22 nt. Οι AGO7 και -10 έχουν συσχετιστεί με τα miR390 και miR165/166 
αντίστοιχα ενώ οι AGO1, -2, και -5 προσδένουν sRNAs που στο 5’ άκρο τους έχουν ουριδίνη, 
αδενοσίνη και κυτοσίνη αντίστοιχα (Mi et al., 2008). Οι AGO πρωτεΐνες των φυτών, των 
μεταζώων και των μυκήτων προσδένονται με πρωτεΐνες που περιέχουν το διπεπτίδιο 
γλυκίνης - τρυπτοφάνης (GW) (El-Shami et al., 2007; Poulsen et al., 2013; Till et al., 2007). 
Αυτές οι πρωτεΐνες όπως η μεγαλύτερη υπομονάδα της  RNA πολυμεράσης ΙΙΙ, NRPD1a, είναι 
συνήθως σημαντικοί συμπαράγοντες σε διάφορες αντιδράσεις της RNA σίγησης.   

Εικόνα 2. Οι κύριες επικράτειες των βασικών πρωτεϊνών της RNA σίγησης, DCLs, RDRs και AGOs (Bologna & 
Voinnet, 2014) 
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1.1.2 Βασικά μονοπάτια της RNA σίγησης 

1.1.2.1 Μεταγραφική γονιδιακή σίγηση, TGS 

rasiRNA μονοπάτι  

Το μονοπάτι της μεταγραφικής γονιδιακής σίγησης (transcriptional gene silencing, TGS) είναι 
ένας επιγενετικός μηχανισμός που επιτυγχάνει την σίγηση διαγονιδίων ή ενδογενών 
γονιδίων μέσω της απενεργοποίησης αλληλουχιών του υποκινητή τους. Βασική διαδικασία 
στο μονοπάτι TGS είναι η DNA μεθυλίωση η οποία καθοδηγείται από ένα είδος siRNAs με 
μήκος 24 nt, τα rasiRNAs (Chan et al., 2005). Η κύρια πηγή των rasiRNAs στα φυτά είναι οι 
επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες όπως τα τρανσποζόνια  (Wassenegger, 2005). Το μονοπάτι 
των rasiRNAs ξεκινά από μια μεθυλιωμένη αλληλουχία DNA η οποία δρα ως υπόστρωμα για 
την μεταγραφή έκτροπου RNA (aberrant RNA) από την RNA πολυμεράση ΙΙ, RDR2 ή την PolIVa 
(μόνο στα φυτά, Εικόνα 3). Το έκτροπο RNA μετατρέπεται σε dsRNA από την RDR2 ή την 
PolIVa. Επίσης η PolIVa χρησιμοποιεί το παραγόμενο από την RDR2 dsRNA για να φτιάξει νέο 
έκτροπο RNA (Vaucheret, 2005). Το dsRNA μετατρέπεται από την DCL3 σε 24 nt rasiRNAs τα 
οποία μεθυλιώνονται από την HEN1 και χρησιμοποιούνται από την AGO4 στην RNA 
καθοδηγούμενη DNA μεθυλίωση (RNA directed DNA methylation, RdDM). Η RdDM 
επιτυγχάνεται από την συνδυασμένη δράση των AGO4, SNF2-like, DRD1 (defective in RNA 
directed DNA methylation), PolIVb και της DNA μεθυλοτρανφεράσης DRM2 (domains 
rearranged methylase 2) (Cao et al., 2003; Zilberman et al., 2003; Kanno et al., 2005; Kanno et 
al., 2004). Η διατήρηση των μεθυλιωμένων περιοχών γίνεται από την MET1 (methyl-
transferase 1) και CMT3 (chromomethylase 3).  

1.1.2.2 Μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS) 

miRNA μονοπάτι 

Ένα από τα κυριότερα μονοπάτια της PTGS είναι το μονοπάτι των miRNAs. Το πρώτο miRNA 
ανακαλύφθηκε στον C. elegans το 1993, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί εκατοντάδες 
άλλα σε φυτά και ζώα (Lee et al., 1993). Τα miRNAs προέρχονται από μονόκλωνα RNA 
μετάγραφα, τα pri-miRNA (primary miRNA) τα οποία μεταγράφονται από τα γονίδια MIR. Τα 
pri-miRNA έχουν την ικανότητα να αναδιπλώνονται προς τον εαυτό τους δημιουργώντας  
ατελείς δίκλωνες δομές μίσχου-βρόχου. Τα pri-miRNA κόβονται από την DCL1 στον πυρήνα 
με την βοήθεια μιας πρωτεΐνης πρόσδεσης RNA, της HYL1 (HYPONASTIC LEAVES1) σε 
μικρότερα πρόδρομα δίκλωνα μόρια τα pre-miRNA (precursor miRNA, Εικόνα 3). 
Συγκεκριμένα η DCL1 κόβει το pri-miRNA στην περιοχή χαμηλότερα από τη δομή μίσχου 
βρόχου (Lu & Fedoroff, 2000). Σε ένα επόμενο βήμα η DCL1 μαζί με τη HYL1 κόβει το pre-
miRNA απομακρύνοντας τη δομή μίσχου βρόχου (Vazquez et al., 2004). Το διμερές που 
προκύπτει έχει στα 3΄άκρα του μια προεξοχή 2 nt τα οποία μεθυλιώνονται από την 
μεθυλοτρανσφεράση HEN1 (HUA ENHANCER 1). Η μεθυλίωση η οποία γίνεται και στα siRNAs 
προστατεύει τα sRNAs από πολυουριδιλίωση (polyuridylation) που οδηγεί στην αποδόμηση 
τους (Chen et al., 2002; Yu et al., 2005). Το επόμενο βήμα που είναι έξοδος από τον πυρήνα 
προς το κυτταρόπλασμα και γίνεται από το ορθόλογο της Drosophila Exportin-5, την HST 
(HASTY) ή σε αρκετές περιπτώσεις ανεξάρτητα από αυτήν (Park et al., 2002). Το ώριμο 
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(mature) μονόκλωνο miRNA φορτώνεται  στο κυτταρόπλασμα στην πρωτεΐνη AGO1 και με 
άλλες πρωτεΐνες σχηματίζουν το ενεργοποιημένο σύμπλοκο RISC. Το σύμπλοκο αυτό βρίσκει 
συμπληρωματικές ως προς το miRNA αλληλουχίες σε mRNA μόρια στις οποίες είτε 
προσδένεται σταθερά (κυρίως στα ζώα) ή προσδένεται και κόβει τα μόρια  (κυρίως στα φυτά) 
παρεμποδίζοντας την έκφραση τους (Mallory & Vaucheret, 2006).   

tasiRNA μονοπάτι  

Τα tasiRNAs (trans-acting siRNA) είναι μια ομάδα των ενδογενών siRNAs. Το μονοπάτι της 
βιογένεσης τους είναι πολυπλοκότερο από αυτό των miRNAs (Εικόνα 3). Κάποια miRNAs 
όπως τα miR173 και miR390 είναι απαραίτητα για την εκκίνηση του μονοπατιού των 
tasiRNAs.  Πιο συγκεκριμένα προσδένονται στα TAS (tasiRNA transcripts) μετάγραφα 
οδηγώντας στην κοπή τους από το σύμπλοκο miRNA/DCL1/HYL (Axtell et al., 2007). Τα 
κομμένα μη κωδικά RNA μόρια χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα από το σύμπλοκο της RDR6 
με την SGS3 (suppressor of gene silencing 3) για τη σύνθεση dsRNA μορίων. Στη συνέχεια  τα 
μόρια αυτά μετατρέπονται σε 21 nt tasiRNA από την DCL4 σε συνεργασία με την DRB4. Τέλος 
τα tasiRNA προσδένονται στο σύμπλοκο RISC και λειτουργούν σαν οδηγοί για την 
αναγνώριση των RNA μορίων στόχων. Με το μηχανισμό αυτό ρυθμίζονται αρκετοί 
αναπτυξιακοί παράγοντες ελεγχόμενοι από την αυξίνη (Howell et al., 2007).  

natsiRNA μονοπάτι  

Τα natsiRNAs (Natural antisense short interfering) είναι μια άλλη ομάδα των ενδογενών 
siRNAs που προέρχεται από ζεύγη φυσικών cis-αντινοηματικών μεταγράφων (natural cis-
antisense transcripts) (Borsani et al., 2005). Αυτά τα ζεύγη προκύπτουν από την μεταγραφή 
ενδογενών γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες και έχουν συμπληρωματικές 
περιοχές στα 3΄άκρα τους. Όταν τα μετάγραφα βρεθούν μαζί ενώνονται στις 

Εικόνα 3. Τα μονοπάτια των ενδογενών sRNAs στα φυτά (Vaucheret, 2006) 
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συμπληρωματικές περιοχές των άκρων τους σχηματίζοντας δίκλωνο RNA που αναγνωρίζεται 
από την DCL2 (Εικόνα 3). Η DCL2 μετατρέπει το υπόστρωμα σε ένα μοναδικό natsiRNA μήκους 
24 nt το οποίο στοχεύει το ένα από τα δύο μετάγραφα του ζεύγους. Το κομμένο μετάγραφο 
μετατρέπεται σε dsRNA με τη δράση του συμπλόκου RDR6/SGS3 δημιουργώντας υπόστρωμα 
για την DCL1. Στη συνέχεια η DCL1 παράγει τα natsiRNA μήκους 21 nt που οδηγούν στην 
σίγηση των ομόλογων ως προς το μετάγραφο του ζεύγους mRNAs  

1.1.3 Αντιιική άμυνα μέσω της RNA σίγησης 

Ο μηχανισμός της RNA σίγησης έχει αντιικό ρόλο στα φυτά, στους μύκητες και στα ζώα (Ding, 
2010). Στα φυτά η άμυνα απέναντι στους ιούς επιτελείται μέσω του μονοπατιού των siRNAs. 
Το μονοπάτι αυτό ξεκινάει με την αναγνώριση των ιικών RNAs και την μετατροπή τους σε 
vsiRNA (virus-derived siRNA) από τις DCLs (Εικόνα 4). Tα vsiRNA αναγνωρίζονται από τις AGOs 
και σχηματίζουν το σύμπλοκο RISC το οποίο αποδομεί τα ιικά RNA μόρια (PTGS μονοπάτι) ή 
συμμετέχει στη μεθυλίωση του ιικού DNA (TGS μονοπάτι). Πολύ σημαντική είναι η δράση 
των RDRs που μαζί με άλλες πρωτεΐνες ενισχύουν τον αριθμό των vsiRNAs παράγοντας τα 
δευτερογενή vsiRNAs. Η αντιική άμυνα μεταφέρεται σε γειτονικά κύτταρα και τελικά σε όλα 
το φυτό μέσω του μηχανισμού της διασυστηματικής RNA σίγησης (Kalantidis et al., 2008; 
Mermigka et al., 2015; Mermigka et al., 2016).  

Στους RNA ιούς τα vsiRNAs προκύπτουν από ενδιάμεσα μόρια της αντιγραφής του ιού 
(replication intermediates, RI) που προέρχονται συχνότερα από τις δομικά πολύπλοκες 
περιοχές (highly structured regions) παρά από τις περιοχές του ιικού γονιδιώματος που οι 
δύο αλυσίδες είναι τέλεια συμπληρωματικές (Molnár et al., 2005; Koukiekolo et al., 2009). 
Στους DNA ιούς υπάρχει ελάχιστη πληροφορία ως προς την προέλευση των vsiRNAs και 
περιορίζεται μόνο στους geminiviruses (Vanitharani et al., 2003; Aregger et al., 2012).  

Ανάμεσα στις τέσσερις DCLs της 
Arabidopsis, οι DCL4 και DCL2 είναι 
πιο σημαντικές στον αντιικό 
μηχανισμό. Πειράματα μεταλλαγών 
στην Arabidopsis έδειξαν ότι η 
βιογένεση των vsiRNAs καταλύεται 
από την ιεραρχημένη δράση των δύο 
αυτών DCLs (Fusaro et al., 2006; 
Bouché et al., 2006; Garcia-Ruiz et al., 
2010). Η βασική DCL είναι η DCL4 η 
οποία  παράγει 21 nt vsiRNA ενώ η 
DCL2 δρα μόνο όταν η ενεργότητα 
της DCL4 έχει παρεμποδιστεί ή έχει 
καταστραφεί, παράγοντας 22 nt 
vsiRNA. Η βιογένεση vsiRNA των DNA 
ιών που έχουν ένα ενδιάμεσο στάδιο 
dsDNA διαφέρει κατά πολύ  από τους 
RNA ιούς (Chellappan et al., 2004; 
Akbergenov et al., 2006; Blevins et 
al., 2006). Οι Geminiviruses 
πυροδοτούν την συσσώρευση 
διαφόρων ειδών siRNA. Για 
παράδειγμα όταν ο ιός begomovirus 

Εικόνα 4. Ο αντιικός μηχανισμός της RNA σίγησης στην 
Arabidopsis (Zhang et al., 2015) 
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μολύνει το φυτό N. benthamiana παράγονται και τα τρία είδη siRNA 21, 22 και 24 nt από τις 
DCL4, DCL2 και DCL3 αντίστοιχα (Akbergenov et al., 2006). Στην περίπτωση των dsDNA ιών 
όπως ο Cauliflower mosaic virus (CaMV) παράγονται 21, 22 και 24 nt siRNAs και από τη 
νοηματική (sense) και αντινοηματική (antisense) πολικότητα, όπως και από κωδικές και μη 
κωδικές περιοχές (Blevins et al., 2006).  

Οι RDRs παίζουν σημαντικό ρόλο στον αντιικό μηχανισμό της RNA σίγησης επάγοντας την 
βιογένεση των δευτερογενών vsiRNAs. Μετατρέπουν μονόκλωνα RNA που προέρχονται είτε 
από την αντιγραφή του ιού είτε από τα πρωτογενή vsiRNA σε δίκλωνα τα οποία 
αναγνωρίζονται και κόβονται από τις DCLs δημιουργώντας siRNAs. Από τις 6 RDRs της 
Arabidopsis, έχει βρεθεί ότι οι RDR1 και RDR6 συμμετέχουν στον αντιικό μηχανισμό της RNA 
σίγησης (Diaz-pendon et al., 2007; Qi et al., 2009; Qu, 2010; Garcia-Ruiz et al., 2010). Οι δύο 
αυτές πρωτεΐνες συμμετέχουν στην βιογένεση των δευτερογενών vsiRNAs, έχοντας όμως 
διαφορετική προτίμηση στα υποστρώματα. Η RDR1 αναγνωρίζει ιικά RNA μόρια που 
προκύπτουν από λάθη στην διαδικασία της αντιγραφής του ιού, ενώ η RDR6 μπορεί να 
προσδένει ιικά mRNAs (Wang et al., 2010; Wang et al., 2011). Οι RDRs δρουν με τη βοήθεια 
άλλων πρωτεϊνών με τις οποίες δημιουργούν σύμπλοκα όπως το σύμπλοκο RDR6/SGS3/SDE5 
(η SGS3 είναι μια πρωτεΐνη που μπλοκάρει την αποδόμηση του RNA και η SDE5 μια πρωτεΐνη 
μεταφοράς RNA). Το παραπάνω σύμπλοκο μετατρέπει τα ssRNA κομμάτια σε μακριά τέλεια 
dsRNA τα οποία αποτελούν πρόδρομα μόρια της DCL4 και της DRB4 (πρωτεΐνης πρόσδεσης 
dsRNA) που μαζί παράγουν τα 21 nt siRNAs ή της DCL2 που παράγει τα 22 nt siRNAs (Dalmay 
et al., 2000; Mourrain et al., 2000; Gasciolli et al., 2005; Bouché et al., 2006; De Alba et al., 
2015). 

Από τις AGO πρωτεΐνες, οι AGO1 και AGO2 συμμετέχουν στην αντιική άμυνα δρώντας 
συνεργατικά (Wang et al., 2011; Harvey et al., 2011). Η προτίμηση αυτών των πρωτεϊνών ως 
προς το υπόστρωμα είναι διαφορετική. Η AGO1 προσδένει 21 nt vsiRNA με ουρακίλη ενώ η 
AGO2 με αδενίνη στο 5΄άκρο τους (Mi et al., 2008). 

1.2 Καταστολείς της RNA σίγησης 
Οι ιικοί καταστολείς της RNA σίγησης (Viral suppressors of RNA silencing, VSRs) είναι ιικές 
πρωτεΐνες που έχουν την ικανότητα να καταστέλλουν την RNA σίγηση επιτρέποντας έτσι στον 
ιό να μολύνει τον ξενιστή του. Στους περισσότερους ιούς που διαθέτουν καταστολείς είναι 
απαραίτητη η έκφραση αυτών για την επιτυχή μόλυνση. Οι πρώτοι ιικοί καταστολείς (viral 
suppressors,VSRs) ανακαλύφθηκαν το 1998 σε φυτικούς ιούς (Anandalakshmi et al., 1998; 
Brigneti et al., 1998; Kasschau & Carrington, 1998). Μετέπειτα, έχουν βρεθεί πάνω από 50 
σχεδόν σε όλα τα ιικά γένη των φυτών και σε μερικά των ζώων και μυκήτων. Παρουσιάζουν 
ποικιλομορφία ως προς την δομή και την λειτουργία τους και δεν έχουν σημαντική ομολογία 
στην αλληλουχία μεταξύ τους (Wu et al., 2010). Οι καταστολείς των ιών έχουν πρόσφατη 
εξελικτική προέλευση. Έχουν συνεξελιχθεί με τους ξενιστές τους ώστε να μπορούν να 
αποφεύγουν τον μηχανισμό της αντιικής τους άμυνας (viral counter-defense). Ταυτόχρονα 
και οι ξενιστές εξελίσσουν συνεχώς τον αντιικό τους μηχανισμό ώστε να αναγνωρίζουν τους 
καταστολείς και να αποφεύγουν την μόλυνση (counter-counter-defense) (Zvereva & Pooggin, 
2012). Το γονίδιο των καταστολέων μπορεί να βρίσκεται διάφορα μέρη του ιικού 
γονιδιώματος και μπορεί να έχει προκύψει από το ανοικτό πλαίσια ανάγνωσης ενός άλλου 
γονιδίου. Οι ιικοί καταστολείς μπορούν να αλληλεπιδράσουν σχεδόν με όλα τα μόρια του 
μηχανισμού της σίγησης μέσω πολλών διαφορετικών μηχανισμών (Εικόνα 5). Ένας ιός μπορεί 
να διαθέτει παραπάνω από ένα καταστολέα και ένας καταστολέας μπορεί ταυτόχρονα να 
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στοχεύει παραπάνω από ένα μέρη του μηχανισμού σίγησης. Στους περισσότερους φυτικούς 
ιούς οι καταστολείς επιτελούν και κάποια άλλη λειτουργία. Για παράδειγμα, μπορεί να δρουν 
ως μεταγραφικοί ρυθμιστές, ρεπλικάσες, καψιδιακές πρωτεΐνες, βοηθοί για τη μετάδοση του 
ιού (helper-component) και πρωτεΐνες κίνησης ή πρωτεάσες. Ανάλογα με τον τρόπο δράσης 
τους οι καταστολείς κατηγοριοποιούνται σε αυτούς που α) στοχεύουν RNA μόρια, β) 
στοχεύουν AGO πρωτεΐνες, γ) παρεμποδίζουν την ενίσχυση των δευτερογενών siRNA, και δ) 
προσδένουν σχετικές με την RNA σίγηση πρωτεΐνες (Jiang et al., 2012).  

1.2.1 Καταστολείς που στοχεύουν RNA μόρια 

Πολλοί ιικοί καταστολείς (VSRs) προσδένουν μεγάλου μήκους dsRNA ή siRNA για να 
παρεμποδίσουν τον μηχανισμό της RNA σίγησης. Παραδείγματα τέτοιων καταστολέων 
παρατίθενται παρακάτω.  

Ο καταστολέας B2 του ιού flock house virus (FHV) διαθέτει μια επικράτεια η οποία του 
επιτρέπει να προσδένει διαφόρων μεγεθών ιικά dsRNA παρεμποδίζοντας την μετατροπή 
τους σε vsiRNA (Chao et al., 2005; Aliyari et al., 2008). Ο P14 του ιού Pothos latent aureusvirus 
(PoLV) προσδένεται χωρίς προτίμηση μεγέθους σε dsRNA,  μειώνοντας την συσσώρευση των 
vsiRNAs ενώ έχει δειχθεί ότι παρεμποδίζει τη διασυστηματική σίγηση (Mérai et al., 2005). Οι 
πρωτεΐνες 2b των ιών της ασπερμίας της ντομάτας  (Tomato aspermy virus, TAV) και του 
μωσαϊκού της αγγουριάς (Cucumber mosaic virus, CMV) μπορούν να προσδένουν in vitro 
dsRNA μεγέθους 20 - 30 bp (Goto et al., 2007; Rashid et al., 2008).  

Ο P19 που κωδικοποιείται από τον ιό Carnation Italian ringspot virus (CIRV) και τον ιό του 
θαμνώδους νανισμού της ντομάτας (Tomato bushy stunt virus, TBSV) σχηματίζει ένα 
ομοδιμερές το οποίο προσδένει siRNA ενώ έχει μεγάλη προτίμηση σε dsRNAs μεγέθους 19 

Εικόνα 5. Ο αντιικός μηχανισμός της RNA σίγησης και η καταστολή του από τους ιικούς καταστολείς (VSRs) 
(Incarbone & Dunoyer, 2013) 
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bp με τυφλά άκρα ή με 3’ προεξοχή 2 νουκλεοτιδίων (Silhavy et al., 2002; Ye et al., 2003; 
Vargason et al., 2003). Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζει την πρόσδεση των siRNA στο σύμπλοκο 
RISC. Ένας άλλος P19 καταστολέας που κωδικοποιείται από τον ιό Cymbidium ringspot virus 
(CymRSV)  εμποδίζει τη διάδοση του διασυστηματικού σήματος απομονώνοντας 21 nt siRNAs 
που δημιουργούνται από την DCL4 για να μεταφερθούν σε γειτονικά κύτταρα (Dunoyer et 
al., 2010).  

Οι καταστολείς HC-Pro, P21 και P122 που κωδικοποιούνται από τους ιούς tobacco etch virus 
(TEV), του ίκτερου των τεύτλων (Beet yellows virus, BYV) και  του μωσαϊκού του καπνού 
(Tobacco mosaic virus, TMV) αντίστοιχα, προσδένουν miRNA ή siRNA με μια 3΄προεξοχή 2 
νουκλεοτιδίων. Σε in vitro πειράματα οι καταστολείς εμποδίζουν την  συμμετοχή των miRNA 
και siRNA στο σύμπλοκο RISC αλλά δεν επηρεάζουν τη ενεργότητα ενός ενεργοποιημένου 
RISC συμπλόκου (Lakatos et al., 2006; Csorba et al., 2007). Η P122 και η HC-Pro εμποδίζουν 
την μεθυλίωση των miRNA και siRNA ανταγωνίζοντας την HEN1 μεθυλοτρανσφεράση 
(Ebhardt et al., 2005; Csorba et al., 2007; Lozsa et al., 2008). 

Ο καταστολέας του ιού του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας (Sweet potato chlorotic 
stunt virus, SPCSV) είναι μια RNAάση ΙΙΙ. Η πρωτεΐνη αυτή έχει μια επικράτεια RNAάσης και 
μια επικράτεια πρόσδεσης dsRNA που της δίνουν τη δυνατότητα να κόβει siRNAs μεγέθους 
21–24 bp σε κομμάτια των 14 bp που δεν αναγνωρίζονται από το μηχανισμό σίγησης (Kreuze 
et al., 2005; Cuellar et al., 2009). Η RNAάση ΙΙΙ δείχνει προτίμηση στα siRNAs που προέρχονται 
από τον ξενιστή και όχι σε αυτά που προέρχονται από τον ίδιο τον ιό (Cuellar et al., 2009). 

1.2.2 Καταστολείς που στοχεύουν AGO πρωτεΐνες 

Οι AGO πρωτεΐνες είναι τα πιο σημαντικά μέλη του μηχανισμό της RNA σίγησης. Προσδένουν 
τα μικρά RNA και σχηματίζουν με άλλες πρωτεΐνες το ενεργό σύμπλοκο RISC το οποίο κόβει 
RNA μόρια στόχους καταστέλλοντας τη μετάφραση τους ή καταλύει με άλλες πρωτεΐνες 
αντιδράσεις της μετα-μεταγραφικής σίγησης. Πολλοί καταστολείς της σίγησης φαίνεται να 
στοχεύουν αυτές τις πρωτεΐνες.  

Ο πρώτος καταστολέας που βρέθηκε ότι προσδένεται στην AGO1 και AGO4 in vivo είναι η 
πρωτεΐνη 2b του ιού CMV. Η 2b συνεντοπίζεται με την AGO1 στο κυτταρόπλασμα και στον 
πυρήνα (González et al., 2010). Προσδένεται στις επικράτειες PAZ και PIWI και παρεμποδίζει 
την ικανότητα της κοπής των μορίων στόχων (Zhang et al., 2006). Επίσης, η 2b ανταγωνίζεται 
την AGO4 στην πρόσδεση των ra-siRNA εμποδίζοντας την RNA κατευθυνόμενη DNA 
μεθυλίωση (RdDM) (Hamera et al., 2012).  

Η πρωτεΐνη P0 του ιού του δυτικού ίκτερου των τεύτλων (Beet western yellows virus, BWYV) 
αλληλεπιδρά έμμεσα με την AGO1 και επάγει την αποδόμηση της (Baumberger et al., 2007; 
Bortolamiol et al., 2007; Mangwende et al., 2009; Csorba et al., 2010). Ο καταστολέας 
αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες S-phase kinase-related proteins (SKP) ASK1 και ASK2 που 
αποτελούν μέρη της λιγάσης SKP1/Cullin1/F-box/RBX1 (SCF) E3 ubiquitin ligase 3 
(Pazhouhandeh et al., 2006).  

Μια διαφορετική στρατηγική που ακολουθείται από κάποιους καταστολείς είναι η πρόσδεση 
στις AGO πρωτεΐνες μέσω των μοτίβων του διπεπτιδίου γλυκίνης - τρυπτοφάνης (GW/GW). 
Οι καταστολείς αυτοί ανταγωνίζονται τις σχετικές με τη σίγηση πρωτεΐνες που προσδένονται 
φυσιολογικά στις AGO μέσω των GW/GW μοτίβων. Η πρωτεΐνη P38 του ιού TCV έχει δυο 
GW/GW μοτίβα στο αμινοτελικό και στο καρβοξυτελικό άκρο (Azevedo et al., 2010; Giner et 
al., 2010). Τα μοτίβα αυτά αλληλεπιδρούν in vitro με την AGO1 και AGO4 αλλά in vivo μόνο 
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με την AGO1. Ωστόσο είναι άγνωστο αν ο P38 εμποδίζει την συναρμολόγηση της AGO1 στο 
σύμπλοκο RISC ή αν καταστέλλει την ικανότητα της να κόβει. Επιπλέον, ο  P38 έχει την 
ικανότητα να προσδένει siRNA και dsRNA αλλά δεν είναι γνωστό αν αυτό σχετίζεται με την 
πρόσδεσή του στην AGO1 (Mérai et al., 2006). Μεταξύ άλλων προσδένει και το miR162 το 
οποίο ρυθμίζει την έκφραση της DCL1 (Xie et al., 2003). Μειώνοντας τα επίπεδα του miR162, 
η έκφραση της DCL1 αυξάνεται τόσο πολύ που καταστέλλει την έκφραση των DCL3 και DCL4 
μειώνοντας την αντιική δράση του ξενιστή (Qu et al., 2008; Azevedo et al., 2010). Η πρωτεΐνη 
P1 που κωδικοποιείται από τον ιό της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας (Sweet 
potato mild mottle virus, SPMMV) αλληλεπιδρά με την AGO1 μέσω τριών GW/GW μοτίβων 
που βρίσκονται προς το αμινοτελικό άκρο. Η πρόσδεση της στην AGO1 είναι τόσο ισχυρή που 
εκτοπίζει από το σύμπλοκο RISC ενδογενείς πρωτεΐνες με  GW/GW μοτίβα ή εμποδίζει το 
φόρτωμα των siRNAs αποτρέποντας την αναγνώριση των RNA μορίων - στόχων (Giner et al., 
2010).  

Η P25 του ιού Χ της πατάτας (Potato virus X, PVX) αλληλεπιδρά με τις AGO1, AGO2, AGO3 και 
AGO4 αλλά όχι με την AGO5 ή την AGO7. Η αλληλεπίδραση της με την AGO1 επάγει την 
εξαρτώμενη από πρωτεάσες αποδόμηση της (Chiu et al., 2010). Ο καταστολέας αυτός βοηθά 
κυρίως στην κίνηση του ιού παρεμποδίζοντας τη διασυστηματική σίγηση (Bayne et al., 2005). 

Ο καταστολέας P19 του ιού CymRSV ενδυναμώνει την έκφραση του miR168 το οποίο ρυθμίζει 
την έκφραση της AGO1 αρνητικά με αποτέλεσμα να μειώνονται δραματικά τα επίπεδα της. 
Εφόσον η AGO1 είναι η κύρια AGO πρωτεΐνη που συμμετέχει στο μονοπάτι των miRNA, η 
μείωση της συνεπάγεται την λάθος ρύθμιση πολλών ενδογενών μονοπατιών ρύθμισης που 
εν τέλει οδηγεί στην εμφάνιση των συμπτωμάτων του ιού (Azevedo et al., 2010; Burgyan & 
Havelda, 2011). Ο τρόπος δράσης αυτός έχει παρατηρηθεί και σε άλλους ιούς (Várallyay et 
al., 2010; Du et al., 2011).  

1.2.3 Καταστολείς που παρεμποδίζουν την ενίσχυση των δευτερογενών siRNA  

Οι RDR πρωτεΐνες είναι κρίσιμες για την αντιική άμυνα μέσω του μηχανισμού της RNA 
σίγησης. Αναγνωρίζουν ιικά RNA μόρια και ενισχύουν τον αριθμό τους οδηγώντας στην 
παραγωγή των δευτερογενών vsiRNAs. Ο καταστολέας 2b του ιού CMV καταστέλλει την 
λειτουργία της RDR6. Μελέτες με μεταλλαγές του γονιδίου του και χρήση της μεθόδου του 
εμβολιασμού (Graft assay) έδειξαν ότι προωθεί την διασυστηματική μόλυνση του ιού 
μειώνοντας την δράση ενίσχυσης της RDR6 (Guo & Ding, 2002; Schwach et al., 2005; 
Sunpapao et al., 2009).  Η πρωτεΐνη V2 που κωδικοποιείται από τον ιό του κίτρινου 
καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας (Tomato yellow curl leaf geminivirus-Israel, TYLCV-
Is) καταστέλλει έμμεσα την δράση της RDR6. Η πρωτεΐνη V2 προσδένεται στην πρωτεΐνη SGS3 
η αλληλεπίδραση της οποίας με την RDR6 είναι απαραίτητη για το μονοπάτι της ενίσχυσης 
των δευτερογενών vsiRNA (Mourrain et al., 2000; Peragine et al., 2004; Zrachya et al., 2007; 
Glick et al., 2008; Kumakura et al., 2009). Επίσης in vitro μελέτες έχουν δείξει ότι ο V2 μπορεί 
να προσδένεται σε dsRNA μόρια με 5′ ssRNA προεξοχή προτείνοντας μια συνδυαστική δράση 
πρόσδεσης στην SGS3 και σε dsRNA (Fukunaga & Doudna, 2009).  

1.2.4 Καταστολείς που προσδένουν σχετικές με την RNA σίγηση πρωτεΐνες 

Μια άλλη στρατηγική που ακολουθείται από τους ιούς για την καταστολή του αντιικού 
μηχανισμού σίγησης είναι η πρόσδεση σε σχετικές με τη RNA σίγηση πρωτεΐνες και η 
παρεμπόδιση της φυσιολογικής τους λειτουργίας. Η δράση του καταστολέα P6 του ιού της 
μωσαϊκής της ανθοκράμβης (Cauliflower mosaic virus, CaMV) βασίζεται στον πυρηνικό 
εντοπισμό του που εξασφαλίζεται από τα σήματα της α-ιμπορτίνης που έχει στην αλληλουχία 
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του (Love et al., 2007). Ο P6 αλληλεπιδρά στον πυρήνα  με την πρωτεΐνη πρόσδεσης DRB4 η 
οποία είναι απαραίτητη για την εξαρτώμενη από την DCL4 παραγωγή 21 nt siRNAs που 
προέρχονται από ενδογενείς γενετικούς τόπους TAS, εξωγενή διαγονίδια και ιικά RNAs (Haas 
et al., 2008).    

1.3 Ενδογενή miRNA, miR159 και miR167 
Η οικογένεια των miR159 είναι από τις πιο αρχαίες οικογένειες miRNA και απαντάται στα 
περισσότερα χερσαία φυτά (M J Axtell & Bartel, 2005). Το miR159 έχει βρεθεί ότι ρυθμίζει 
την οικογένεια των γονιδίων GAMYB σε ένα μεγάλο εύρος φυτικών ειδών (Tsuji et al., 2006; 
Palatnik et al., 2007; Yang et al., 2014; Csukasi et al., 2012; Li et al., 2013). Η αλληλουχία 
πρόσδεσης του miR159 στα γονίδια MYB είναι συντηρημένη ως προς τη θέση και ως προς 
την αλληλουχία. Τα γονίδια GAMYB κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες με R2R3 MYB 
επικράτεια οι οποίοι εμπλέκονται στην επαγωγή του σήματος της γιββερελίνης (GA). Στους 
στήμονες και στους σπόρους όπου έχουν μελετηθεί εκτενώς οι μεταγραφικοί παράγοντες 
επάγουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (PCD) (Kaneko et al., 2004; Aya et al., 
2009). Οι δύο κυριότεροι στόχοι του miR159 είναι τα γονίδια MYB33 και MYB65, οι ελλείψεις 
των οποίων προκαλούν στείρωση των στημόνων  εξαιτίας του στρώματος των κυττάρων του 
σποραγγείου που δεν εκφυλίζεται (Millar & Gubler, 2005; Allen et al., 2007). Επίσης η 
υπερέκφραση του miR159 σε σιτηρά και στην Arabidopsis προκαλεί στειρότητα στα αρσενικά 
αναπαραγωγικά όργανα (Tsuji et al., 2006; Achard et al., 2004; Schwab et al., 2005; Wang et 
al., 2012). Στον σπόρο του κριθαριού ή της Arabidopsis η έκφραση των GAMYB επάγει τον 
σχηματισμό κενοτοπίων στην αλευριώνη και τον PCD που διαµεσολαβείται από την GA (Guo 
& Ho, 2008; Alonso-Peral et al., 2010). Το miR159 στους σπόρους δεν εκφράζεται έντονα 
επιτρέποντας έτσι την έκφραση των GAMYB τα οποία επάγουν τον PCD (Tsuji et al., 2006; 
Alonso-Peral et al., 2012). Στους βλαστικούς ιστούς ο λειτουργικός ρόλος του μονοπατιού 
miR159-MYB είναι πολύ σημαντικός ωστόσο δεν είναι καλά μελετημένος. Πειράματα με 
διπλή μεταλλαγή στα γονίδια miR159a και miR159b στην Arabidopsis έδειξαν ότι η έλλειψη 
αυτών των γονιδίων προκαλεί έντονα αναπτυξιακά προβλήματα με ισχυρό φαινότυπο ο 
οποίος γίνεται ηπιότερος στην τετραπλή μεταλλαγή mir159ab.myb33.myb65 (Allen et al., 
2007; Allen et al., 2010). Επίσης τα επίπεδα του miR159 μεταβάλλονται κάτω από διάφορες 
συνθήκες αβιοτικού στρες όπως ξηρασία (Yang et al., 2014; Wang et al., 2014), αλατότητα 
(Kitazumi et al., 2015), κρύο (Chen et al., 2015), ζέστη (Wang et al., 2012), UV ακτινοβολία 
(Wang et al., 2013) ή βιοτικού στρες όπως μόλυνση από ιούς (Du et al., 2014; Naqvi et al., 
2010) ή βακτήρια (Djami-Tchatchou & Dubery, 2015). Στην N. b τα γονίδια της οικογένειας 
των miR159 εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο η λειτουργία τους δεν έχει μελετηθεί 
(Baksa et al., 2015).  

To miR167 συμμετέχει στην ρύθμιση των παραγόντων απόκρισης στην αυξίνη (Auxin 
response factors, ARFs) ARF6 και ARF8 οι οποίοι ρυθμίζουν την αύξηση σε βλαστικούς και 
αναπαραγωγικούς ιστούς της Arabidopsis (Ulmasov et al., 1999; Tiwari, 2003). Τα 
μεταλλάγματα της Arabidopsis  arf6 και arf8 παρουσιάζουν ήπια καθυστέρηση στην 
επιμήκυνση του μίσχου και στην αύξηση του ανθικού οργάνου ενώ η διπλή μεταλλαγή arf6 
arf8 προκαλεί σφοδρότερα αναπτυξιακά προβλήματα υποδεικνύοντας μερικώς 
αλληλεπικαλυπτόμενη δράση των ARF6 και ARF8. Επιπλέον, οι ARF6 και ARF8 επάγουν την 
παραγωγή του γιασμονικού οξέος (JA) το οποίο επάγει την έκφραση των γονιδίων MYB21 και 
MYB24 (Tabata et al., 2010; Reeves et al., 2012). Τα γονίδια αυτά είναι απαραίτητα για την 
αύξηση των πετάλων, των στημόνων και του γυναικείου (gynoecium) κατά την άνθηση. Όλα 
τα σπερματόφυτα διαθέτουν ορθόλογα των ARF6 και ARF8 τα οποία αποτελούν πιθανούς 
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στόχους του miR167, ωστόσο η λειτουργία τους δεν έχει μελετηθεί σε κανένα εκτός από την 
Arabidopsis (Remington et al., 2004; Michael J Axtell & Bartel, 2005; Yang et al., 2006; Oh et 
al., 2008; Xing et al., 2011). Πειράματα στην Arabidopsis έχουν δείξει ότι η υπερέκφραση του 
miR167 έχει τον ίδιο φαινότυπο με την διπλή μεταλλαγή arf6 arf8 υποδεικνύοντας ότι το 
miR167 ρυθμίζει αρνητικά τα γονίδια ARF6 και ARF8 (Ru et al., 2006; Wu et al., 2006). Η 
μόλυνση φυτών N.b με τον ιό του μωσαϊκού της αφρικανικής μανιόκας (African cassava 
mosaic virus, ACMV), τον ιό cotton leaf curl multan virus (CLCuMV), τον ιό του 
καρουλιάσματος των φύλλων του λάχανου (cabbage leaf curl virus, CbLCuV) και τον ιό του 
κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας (tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) 
προκαλεί αύξηση των επιπέδων του miR167 (Amin et al., 2011).  

1.4 Ο ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών 
(CYSDV) 

Ο ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών  (Cucurbit yellow 
stunting disorder virus, CYSDV) προσβάλλει μερικά από τα ευρέως καλλιεργούμενα 
κολοκυνθοειδή προκαλώντας συνήθως ολοσχερή καταστροφή της καλλιέργειας. Τα 
κολοκυνθοειδή είναι φυτά της οικογένειας Cucurbitaceae και αποτελούν βασικά συστατικά 
της διατροφής στα περισσότερα μέρη του κόσμου λόγω της υψηλής θρεπτικής τους αξίας. 
Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής οικονομίας στηρίζεται στην παραγωγή τους. 
Σύμφωνα με το αµερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (USDA) η οικονομική αξία της παραγωγής 
των κολοκυνθοειδών κατά μέσο όρο για το διάστημα 2009-2013 ήταν 1.65 δις δολάρια ανά 
έτος. Η έρευνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών τους χρηματοδοτείται με 
μεγάλα κονδύλια από πολλά κράτη, ενώ συγκεκριμένα το 2015 το Αµερικανικό Υπουργείο 
Γεωργίας χρηματοδότησε με 6.5 εκ. δολάρια σε ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη γενετικά 
τροποποιημένων φυτών ανθεκτικών σε ασθένειες (USDA 2009-2013).  

Η πρώτη αναφορά του ιού CYSDV έγινε το 1982 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Hassan & 
Duffus, 1991). Από τότε ο ιός έχει εξαπλωθεί προοδευτικά σε πολλές περιοχές παραγωγής 
κολοκυνθοειδών στην Βόρεια Αφρική, στην Ασία, στην Νότια Ευρώπη και στην Βόρεια 
Αμερική. Σήμερα ο ιός αποτελεί απειλή για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της λεκάνης 
της Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, της Νότιας Ευρώπης, των Κανάριων Νήσων, των 
Νότιων ΗΠΑ και του Μεξικού. Οι περιοχές που έχουν προσβληθεί από τον ιό CYSDV 
αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακας 1. 

Οι φυσικοί ξενιστές του ιού CYSDV είναι τα κολοκυνθοειδή καρπούζι (Citrullus lanatus), 
πεπόνι (Cucumis melo L), αγγούρι (Cucumis sativus L) και κολοκύθι (Cucurbita pepo). Ο ιός 
CYSDV μεταδίδεται μόνο μέσο του αλευρώδους Bemisia tabaci και όχι μέσω των σπόρων του 
ξενιστή. Ο κύκλος ζωής του ιού εξαρτάται έντονα από τον φορέα του αφού όλες οι 
καταγραφές συμπτωμάτων του ιού σε καλλιέργειες σχετίζονται με την εξάπλωση του 
αλευρώδους (Bellows et al., 1994; Kao et al., 2000; Louro et al., 2000). Η μετάδοση του ιού 
από το βιότυπο B και Q του Bemisia tabaci είναι καλύτερη σε σχέση με τον βιότυπο A (Wisler 
et al., 1998; Berdiales et al., 1999). Τα συμπτώματα της μόλυνσης του ιού σε φυτά αγγουριάς 
και πεπονιάς είναι το έντονο κιτρίνισμα που ξεκινά από κίτρινες κηλίδες στις μεσονεύριες 
περιοχές των γηραιότερων φύλλων και εξαπλώνεται όσο αυτά μεγαλώνουν (Abou-Jawdah et 
al., 2000). Επιπλέον έχει παρατηρηθεί και έντονος νανισμός των προσβεβλημένων φυτών 
(Berdiales et al., 1999; Louro et al., 2000). 
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Πίνακας 1. Η γεωγραφική κατανομή του ιού CYSDV 
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Κίνα Liu et al., 2010 Τυνησία Yakoubi et al., 2007 

-Τσιανγκσού Liu et al., 2010 ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 
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Συρία (Hourani & Abou-Jawdah, 2003) Κύπρος Papayiannis et al., 2005 

Τουρκία Wisler et al., 1998; Rubio et al., 
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EPPO, 2004 
Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα 

(Hassan & Duffus, 1991; CABI & 
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ΑΦΡΙΚΗ Ελλάδα CABI & EPPO, 2004 
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EPPO, 2004 
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EPPO, 2004 

 

Ο ιός CYSDV είναι ένα είδος του γένους Crinivirus. Το γένος αυτό ανήκει στην οικογένεια 
Closteroviridae η οποία περιλαμβάνει επίσης τα γένη Closterovirus και Ampelovirus, ενώ ένα 
προτεινόμενο είναι το Velarιvirus που περιλαμβάνει μέλη του γένους Ampelovirus (Martelli 
et al., 2012; King et al., 2012). Το γονιδίωμα των ιών αυτής της οικογένειας αποτελείται από 
μονόκλωνα RNA μόρια μεγέθους 15 ως 20 kb. Οι ιοί του γένους Closterovirus και Ampelovirus 
έχουν μονομερές γονιδίωμα και μεταδίδονται μέσω των αφίδων και των ψευδόκοκκων, 
αντίστοιχα. Οι Crivirus έχουν διμερές γονιδίωμα εκτός από ένα είδος που έχει τριμερές και 
μεταδίδονται μέσω δύο γενών του αλευρώδους Bemisia και Trialeurodes ενώ προσβάλλουν 
το φλοίωμα. Όλα τα μέλη της οικογένειας Closteroviridae έχουν μακριά, ραβδοειδή 
ιοσωμάτια με μήκος από 750 έως 2000 nm ανάλογα με τον ιό. Επίσης, διαθέτουν δύο 
συντηρημένες γονιδιακές ενότητες (gene modules) από τις οποίες η μια κωδικοποιεί 
πρωτεΐνες σχετικές με την αντιγραφή του ιού και η άλλη, ένα πενταπλό γονίδιο (γνωστό ως 
hallmark Closterovirus gene array), κωδικοποιεί πρωτεΐνες που αποτελούν συστατικά των 
ιοσωματίων ή συμμετέχουν σε διαδικασίες σχετικές με την μόλυνση. Στους ιούς του γένους 
Crinivirus, αυτές οι δύο γονιδιακές ενότητες διαχωρίζονται στα δύο διακριτά μόρια RNA του 
γονιδιώματος, και ο διαχωρισμός αυτός πιθανόν να παίζει ρόλο στην χρονική ρύθμιση της 
αντιγραφής και της γονιδιακής έκφρασης. Ο ιός του μολυσματικού ίκτερου του μαρουλιού  
(lettuce infectious yellows virus, LIYV) είναι το τυπικό μέλος του γένους Crinivirus και 
απομονώθηκε το 1970 από καλλιέργειες μαρουλιού (Lactuca sativa), πεπονιού (Cucumis 
melo) και ζαχαρότευτλου (Beta vulgaris) στην Καλιφόρνια και στην Αριζόνα (Duffus & Flock, 
1982). Άλλα μέλη του γένους είναι οι ιοί του ψευδο-ίκτερου των τεύτλων (Beet pseudo-
yellows virus, BPYV) και CYSDV οι οποίοι προσβάλλουν φυτά της οικογένειας Cucurbitaceae, 
οι ιοί της χλώρωσης της τομάτας (Tomato chlorosis virus, ToCV) και της μολυσματικής 
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χλώρωσης της τομάτας (Tomato infectious chlorosis 
virus, TICV) που προσβάλλουν αποκλειστικά 
καλλιέργειες τομάτας και ο ιός του κιτρινίσματος των 
νεύρων της πατάτας Potato yellow vein virus (PYVV). 
Τα στελέχη (isolates) του ιού CYSDV που έχουν 
συλλεχθεί είναι παραπάνω από 17 και χωρίζονται σε 
δυο διακριτές ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται 
από τα στελέχη που έχουν απομονωθεί στην Ισπανία, 
στο Λίβανο, στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στη 
βόρεια Αμερική και η δεύτερη από στελέχη στην 
Σαουδική Αραβία. Η νουκλεοτιδική ομολογία μεταξύ 
των ομάδων είναι περίπου 90% και μεταξύ των 

στελεχών της ίδιας ομάδας παραπάνω από 99% (Rubio et al., 1999).  

Δομικά ο ιός CYSDV αποτελείται από δύο ραβδοειδή ιοσωμάτια με μήκος 800-850 nm (Εικόνα 
6, Celix et al., 1996; Liu et al., 2000). Το γονιδίωμα του αποτελείται από δυο μονόκλωνα 
θετικά νοηματικά RNA μόρια (positive sense single-stranded RNA) τα οποία έχουν 
αλληλουχηθεί πλήρως (Εικόνα 7). Το RNA-1 έχει μήκος 9123 nt και το RNA-2 7976 nt 
(Livieratos & Coutts, 2002; Coutts & Livieratos, 2003; Aguilar et al., 2003). Το RNA-1 
αποτελείται από 5 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (open reading frames, ORFs) τα οποία 
κωδικοποιούν μια πρωτεάση κυστεΐνης παρόμοια με την παπαΐνη (L-Pro), μια 
μεθυλοτρανσφεράση (MTV), μια ελικάση (HEL), μια RNA εξαρτώμενη RNA πολυμεράση 
(RdRp), δυο πρωτεΐνες άγνωστης λειτουργείας p5.2 και p22 και την πρωτεΐνη p25 η οποία 

Εικόνα 7. Δομή του γονιδιώματος του ιού CYSDV (Aguilar et al., 2003) 

Εικόνα 6. Η δομή των ιοσωματίων του ιού CYSDV. Φωτογραφία 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Η μαύρη γραμμή ισούται με 100 nm. 
(Celix et al., 1996) 
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έχει χαρακτηριστεί ως καταστολέας της σίγησης (Kataya et al., 2009). Το RNA-2 διαθέτει 8 
ORFs τα οποία κωδικοποιούν ένα ομόλογο της πρωτεΐνης θερμικού σοκ των 70 kDa (Hsp70h), 
πέντε πρωτεΐνες άγνωστης λειτουργίας p5, p6, p9, p59 και p26, την κύρια καψιδιακή 
πρωτεΐνη (major coat protein,  CP) και την δευτερεύουσα καψιδιακή πρωτεΐνη (minor coat 
protein, CPm).  

1.5 Καταστολέας της σίγησης CYSDV p25 
Η πρωτεΐνη p25 που κωδικοποιείται από το RNA1 του ιού CYSDV δεν παρουσιάζει καμία 
ομολογία στην αλληλουχία της με άλλες πρωτεΐνες συγγενικών ιών. Επιπλέον, δεν έχει καμία 
συντηρημένη επικράτεια που να υποδεικνύει κάποια πιθανή λειτουργία. Το 2009 οι Kataya 

et al. δημοσίευσαν μια μελέτη στην οποία χαρακτήρισαν την πρωτεΐνη αυτή ως καταστολέα 
της RNA σίγησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας η πρωτεΐνη p25 καταστέλλει 
την μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS) που προκαλείται από το νοηματικό 
μετάγραφο (sense PTGS) ή την δομή φουρκέτας (hairpin PTGS) του γονιδίου της πράσινης 
φθορίζουσας GFP σε φυτά N. b αγρίου τύπου ή διαγονιδιακά (16c). Παρόλα αυτά, η p25 δεν 
μπορεί να καταστείλει την μεταφορά του σήματος της σίγησης από κύτταρο σε κύτταρο και 
δεν μπορεί να επαναφέρει τον φαινότυπο φθορισμού της GFP σε ιστό όπου η σίγηση της 
έκφρασης της έχει ήδη εδραιωθεί. 

Όπως συνηθίζεται σε μελέτες χαρακτηρισμού καταστολέων της RNA σίγησης, οι Kataya et al. 
(2009) πραγματοποίησαν μια σειρά πειραμάτων αγροεμποτισμού σε φύλλα του φυτού N. b. 
Στο πρώτο πείραμα έγινε συνεμποτισμός αγροβακτηρίων Agrobacterium tumefaciens που 
υπερεκφράζουν την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP και την πρωτεΐνη προς έλεγχο σε 
φυτά αγρίου τύπου (Εικόνα 8, Llave et al., 2000). Για θετικό έλεγχο εκφράστηκαν οι 
καταστολείς CymRSV p19 και ToCV p22 και για αρνητικό έλεγχο ο άδειος φορέας (Lakatos et 
al., 2004; Cañizares et al., 2008). Όπως φάνηκε από τον φθορισμό, η p25 έχει την ικανότητα 
να καταστέλλει την μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS) από 7 μέχρι 22 ημέρες μετά 
τον αγροεμποτισμό. Επίσης στην ανάλυση στυπώματος κατά Northern των 
αγροεμποτισμένων τμημάτων του φυτού στις 10 ημέρες τα επίπεδα του mRNA όταν 
εκφράζεται ο p25 είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με τον άδειο φορέα. Το ίδιο πείραμα έγινε 

Εικόνα 8. Η CYSDV p25 καταστέλλει την RNA σίγηση του GFP που επάχθηκε από το ssRNA (mRNA GFP) σε φυτά N. 
b αγρίου τύπου. Φύλλα N. b εμποτίστηκαν με μείγμα αγροβακτηρίων που φέρουν 35S-GFP σε συνδυασμό με τον 
pGreen άδειο φορέα (I) ή με κατασκευές που εκφράζουν τις πρωτεΐνες CymRSV p19 (II), ToCV p22 (III) ή CYSDV p25 
(IV). (A) Φωτογραφία του φύλλου κάτω από UV φως 10 ημέρες μετά τον εμποτισμό (dpi). (Β) Ανάλυση κατά 
Northern των GFP mRNA και siRNA από τους εμποτισμένους ιστούς, 14 ημέρες μετά τον εμποτισμό (dpi). Η χρώση 
με βρωμιούχο αιθίδιο των rRNA χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ποσότητας του RΝΑ που φορτωθηκε στο 
πηκτωμα (Kataya et al., 2009). 
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και στα διαγονιδιακά φυτά 16c που εκφράζουν σταθερά την GFP (Εικόνα 9, Hamilton et al., 
2002). Ο φθορισμός όταν εκφράζεται η p25 διατηρείται μέχρι την μείωση του κατά την 22η 
ημέρα μετά τον αγροεμποτισμό, αντίθετα με τον ToCV p22 και τον CymRSV p19 που ο 
φθορισμός διατηρείται ακόμα σε μέγιστη ένταση. Τα αποτελέσματα  της ανάλυσης 
στυπώματος κατά Northern συμφωνούν με αυτά του φθορισμού. Το επίπεδο των siRNA στην 
μεταχείριση με τον p25 είναι πολύ υψηλότερο από αυτή με τον CymRSV p19 και ToCV p22 
υποδεικνύοντας ότι ο p25 καταστέλλει την PTGS μετά (downstream) από την βιογένεση των 
siRNAs. Η εμφάνιση ενός κόκκινου κύκλου γύρω από την αγροεμποτισμένη περιοχή του 
φύλλου εξαιτίας της σίγησης της έκφρασης της GFP δείχνει ότι ούτε ο p25 ούτε ο ToCV p22 
μπορεί να προσδέσει 21nt siRNAs τα οποία είναι απαραίτητα για την μεταφορά του σήματος 
της σίγησης από κύτταρο σε κύτταρο (Dunoyer et al., 2005).  

Το πρώτο πείραμα αγροεμποτισμού επαναλήφθηκε με την προσθήκη αγροβακτηρίου που 
εκφράζει hairpin GFP στο μείγμα συνεμποτισμού (Εικόνα 10). Στην μεταχείριση όπου 
εκφραζόταν η p25, ο φθορισμός της GFP διατηρήθηκε 15 ημέρες μετά τον αγροεμποτισμό. 
Την ίδια εικόνα έδειξε και η ανάλυση στυπώματος κατά Northern υποδεικνύοντας την 

Εικόνα 9. Η CYSDV p25 καταστέλλει την RNA σίγηση του GFP που επάχθηκε από το ssRNA (mRNA GFP) σε 
διαγονιδιακά φυτά N. b, 16c. Φύλλα N. b εμποτίστηκαν με μείγμα αγροβακτηρίων που φέρουν 35S-GFP σε 
συνδυασμό με τον pGreen άδειο φορέα (I) ή με κατασκευές που εκφράζουν τις πρωτεΐνες CymRSV p19 (II), ToCV 
p22 (III) ή CYSDV p25 (IV). (A) Φωτογραφία του φύλλου κάτω από UV φως 8 ή 20 ημέρες μετά τον εμποτισμό (dpi). 
(Β) Ανάλυση κατά Northern των GFP mRNA και siRNA από τους εμποτισμένους ιστούς, 14 ημέρες μετά (dpi). Η 
χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο των rRNA χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ποσότητας του RΝΑ που φορτωθηκε 
στο πηκτωμα (Kataya et al., 2009). 

Εικόνα 10. Η CYSDV p25 καταστέλλει την RNA σίγηση του GFP που επάχθηκε από dsRNA σε φυτά N. b αγρίου 
τύπου. Φύλλα N. b εμποτίστηκαν με μείγμα αγροβακτηρίων που φέρουν 35S-GFP, 35S-GFP-IR σε συνδυασμό με 
τον pGreen άδειο φορέα (I) ή με κατασκευές που εκφράζουν τις πρωτεΐνες CymRSV p19 (II), ToCV p22 (III) ή CYSDV 
p25 (IV). (A) Φωτογραφία του φύλλου κάτω από UV φως 3 ή 10 ημέρες μετά τον εμποτισμό (dpi). (Β) Ανάλυση 
κατά Northern των GFP mRNA και siRNA από τους εμποτισμένους ιστούς, 10 ημέρες μετά (dpi). Η χρώση με 
βρωμιούχο αιθίδιο των rRNA χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ποσότητας του RΝΑ που φορτωθηκε στο 
πηκτωμα (Kataya et al. 2009). 
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ικανότητα καταστολής του hp-PTGS. Συμπερασματικά, η p25 δρα μεταγενέστερα της 
παραγωγής δίκλωνων RNA από την RDR πολυμεράση. Επίσης, έγινε αγροεμποτισμός με 
αγροβακτήρια που εκφράζουν τον TEV HC-Pro, τον ToCV p22 και των CYSDV p25 σε 
διαγονιδιακά φυτά 6.4 στα οποία η έκφραση της GFP είναι σταθερά κατεσταλμένη (Tournier 
et al., 2006). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ούτε ο ToCV p22 ούτε ο CYSDV p25 μπορεί να 
αποκαταστήσει την έκφραση της GFP.  

Η εργασία των Kataya et al. επιβεβαίωσε την δράση της πρωτεΐνης p25 ως καταστολέα της 
σίγησης και έδωσε πληροφορίες για το μέρος του αντιικού μηχανισμού στο οποίο δρα. Στην 
μεταπτυχιακή διατριβή της Σαπλαούρα Ε. επαναλήφθηκαν πειράματα αγροεμποτισμού σε 
φυτά N. b αγρίου τύπου και της διαγονιδιακής σειράς 16c και ανάλυση τύπου northern 
(Σαπλαούρα, 2015). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι η πρωτεΐνη p25 
καταστέλλει την S- και hp- PTGS αλλά δεν επηρεάζει την μετάδοση του σήματος της σίγησης 
επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα των  Kataya et al.. Ο ακριβής τρόπος δράσης του 
καταστολέα p25 μελετήθηκε με δοκιμές ανοσοκατακρήμνισης για τον έλεγχο της 
αλληλεπίδρασης του με πρωτεΐνες που συμμετέχουν στον μηχανισμό της σίγησης χωρίς 
όμως κάποιο αποτέλεσμα. Επιπλέον μελετήθηκε ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός της 
πρωτεΐνης p25 χρησιμοποιώντας συνεστιακή μικροσκοπία (confocal microscopy) και 
μικροσκοπία φθορισμού (fluorescence microscopy). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η 
πρωτεΐνη εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα. Τέλος. έγινε προσπάθεια δημιουργίας 
διαγονιδιακών φυτών τα οποία εκφράζουν σταθερά την πρωτεΐνη p25. Ωστόσο, η 
ολοκλήρωση του πειράματος δεν κατέστη δυνατή λόγω διαφόρων προβλημάτων κατά την 
διαδικασία.  

1.6 Σκοπός της εργασίας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η λειτουργική μελέτη του καταστολέα της RNA σίγησης 
CYSDV p25, in vivo και in vitro. Η in vivo πειραματική προσέγγιση περιλαμβάνει την 
δημιουργία διαγονιδιακών φυτών που υπερεκφράζουν σταθερά την πρωτεΐνη. Κατά την 
μελέτη των φυτών αυτών θα ελεγχθεί η επίδραση της p25 στον φαινότυπο τους, καθώς και 
η ικανότητα της να καταστέλλει την sense-PTGS και η επίδραση της σε μονοπάτια ενδογενών 
miRNAs. Επίσης, θα γίνει βακτηριακή παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της πρωτεΐνης 
p25 ώστε να ελεγχθεί in vitro η ικανότητα της να προσδένει δίκλωνα μόρια RNA. Η παρούσα 
εργασία θα συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του καταστολέα p25, ο οποίος 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της έλλειψης ομοιοτήτων με ήδη 
μελετημένους καταστολείς. 
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2 Μέθοδοι και υλικά  

2.1 Διαλύματα 

 
TBE 1x 

89mM Tris βάση (pH 7.6) 
89mM Βορικό οξύ (H3BO3) 
2mM Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) 
 
SSC 20x 

3M Χλωριούχο νάτριο (NaCl) 
0.3M Κιτρικό νάτριο (C6H5Na3O7·2H2O) 
Η ρύθμιση του pH στην τιμή 7 με την προσθήκη υδροχλωρίου (HCl)  1M  
 
θρεπτικό μέσο Luria-Bertani (LB)  

1% Τρυπτόνη 
0.5% Εκχύλισμα ζύμης 
1% Χλωριούχο Νάτριο (NaCl) 
Η ρύθμιση του pH στην τιμή 7 έγινε με την προσθήκη υδροξειδίου του νατρίου 
(NaOH) 1M 
 
θρεπτικό μέσο Murashige-Skoog (MS)  

 

¾ Μακροστοιχεία 
1650 mg/l Νιτρικό αμμώνιο (Ammonium nitrate, NH4NO3)   

332.2 mg/l Χλωριούχο κάλιο (Calcium chloride, CaCl2 · 2H2O)  
180.7 mg/l Θειικό μαγνήσιο (Magnesium sulfate, MgSO4 · 7H2O)  
170 mg/l Όξινο φωσφορικό κάλιο (Potassium phosphate, KH2PO4)  
1900 mg/l Νιτρικό κάλιο (Potassium nitrate, KNO3)  
 
¾ Μικροστοιχεία 

6.2 mg/l Βορικό οξύ (Boric acid, H3BO3)  
0.025 mg/l Χλωριούχο κοβάλτιο (Cobalt chloride, CoCl2 · 6H2O)  
0.025 mg/l Θειικός χαλκός (Cupric sulfate, CuSO4 · 5H2O)  
27.8 mg/l Θειικός σίδηρος (Ferrous sulfate, FeSO4 · 7H2O)  
16.9 mg/l Θειικό μαγγάνιο (Manganese sulfate, MnSO4 · 4H2O)  
0.83 mg/l Ιωδιούχο κάλιο (Potassium iodide, KI)  
0.25 mg/l Μολυβδαινικό νάτριο (Sodium molybdate, Na2MoO4 · 2H2O)  
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8.6 mg/l Θειικός ψευδάργυρος (Zinc sulfate, ZnSO4·7H2O)  
37.3 mg/l Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο (Disodium EDTA, Na2EDTA · 2H2O) 
 
¾ Βιταμίνες 

100 mg/l Ινοσιτόλη  
0.5 mg/l Νιασίνη 
0.5 mg/l Πυριδοξίνη 
0.1 mg/l Θειαμίνη  
2.0 mg/l Γλυκίνη 

 
Τα μείγματα των μακροστοιχείων, μικροστοιχείων και βιταμινών προμηθεύτηκαν 
από την εταιρεία PhytoTechnology Laboratories. 
Για στερεό θρεπτικό MS προστέθηκαν ακόμα σουκρόζη και άγαρ με τελική 
συγκέντρωση 30 mg/L και 7 g/L αντίστοιχα. Το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στην 
τιμή 5.7 με την προσθήκη υδροξειδίου του καλίου (KOH) 1Μ. 

2.2 Πέψη DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
Η πέψη μορίων DNA με περιοριστικά ένζυμα έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες των 
συνοδευτικών τους φυλλαδίων (MINOTECH biotechnology και New England Biolabs). Στις 
περισσότερες αντιδράσεις προστέθηκε 1μg DNA και 1 unit ενζύμου στα 50μl του συνολικού 
όγκου της αντίδρασης και επωάστηκαν για 1 ώρα στους 37oC. Η ανάλυση του προϊόντος της 
αντίδρασης έγινε με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης κατάλληλης συγκέντρωσης. Η 
απομόνωση του DNA από το πήκτωμα έγινε κόβοντας την επιθυμητή ζώνη και καθαρίζοντας 
τα μόρια DNA με τη χρήση του NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up kit (Macherey-Nagel GmbH 
& Co. KG), όποτε αυτό χρειάστηκε. Η έκλουση των μορίων DNA έγινε με αποστειρωμένο νερό. 

2.3 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, 
PCR) 

Για την διαγνωστική PCR αποικίας (colony PCR) χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο της Taq DNA 
πολυμεράσης (Minotech) και εκκινητές για το γονίδιο CYSDV p25 ( 

Πίνακας 2). Από καλλιέργεια κυττάρων του άγνωστου μολυσματικού παράγοντα σε στερεό 
θρεπτικό LB μεταφέρθηκε ελάχιστη ποσότητα από μοναδική αποικία σε 10 μl ddH2O. Μετά 
από ανάδευση, το μείγμα προστέθηκε στην αντίδραση PCR. Για θετικό έλεγχο έγινε μια 
αντίδραση με την προσθήκη μόνο ddH2O και για αρνητικό έλεγχο μια αντίδραση με την 
προσθήκη 5 ng του πλασμιδίου pART27::CYSDV p25. Τα συστατικά και οι συνθήκες της 
αντίδρασης αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες 3 και 4.Η διαγνωστική PCR για τον έλεγχο 
της ένθεσης του γονιδίου CYSDV p25 στα φυτά των CYSDV p25 διαγονιδιακών σειρών έγινε 
με την χρήση της Taq DNA πολυμεράσης και εκκινητών για το γονίδιο CYSDV p25 ( 

Πίνακας 2). Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν αυτές που περιγράφονται στους Πίνακες 3 και 4. 
Στην αντίδραση προστέθηκε 1 μl από το εκχύλισμα του γενωμικού DNA (gDNA) του φυτού 
προς έλεγχο. Για αρνητικό έλεγχο έγινε αντίδραση χωρίς την προσθήκη υποστρώματος DNA 
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και για θετικό έλεγχο έγινε αντίδραση με την προσθήκη 50 ng πλασμιδίου pART27::CYSDV 
p25.  

 

Πίνακας 2. Λίστα εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Όνομα εκκινητή Αλληλουχία 

CYSDV p25-XhoI-F 5' - GCCTCGAGATGGGAGAAGATTTAC - 3‘ 

CYSDV p25-BamHI-R 5' - GCGGATCCCTACTCCAACACTCTG - 3‘ 

ToCV p22-BamHI-F 5' - TATGGATCCATGGATCTCACTGGTTGC - 3‘ 

ToCV p22-EcoRI-R 5' - TAGAATTCTTATATATCACTCCCAAAGAA - 3‘ 
 

 

 

Πίνακας 3. Συστατικά αντίδρασης PCR με Taq πολυμεράση. 

 50 μl αντίδραση τελική συγκέντρωση 

υπόστρωμα x μl  

10X Taq (+ Mg2+) ρυθμιστικό 5 μl 1x 
μείγμα dNTP (10 mM κάθε nt) 1  μl 0.2 mM κάθε nt 

10 μM primer-F 1  μl 0.2 µM 
10 μM primer-R 1  μl 0.2 µM  

Taq DNA πολυμεράση (5 U/µl) 0.2 μl 1 U/ 50μl 
ddH2O μέχρι τα 50 μl  

 

 

 

Πίνακας 4. Πρόγραμμα αντίδρασης PCR με Taq πολυμεράση.  

Βήμα Θερμ oC  Χρόνος 

Αρχή αποδιάταξης 94 3 λεπτά 

20 
PCR 

κύκλοι 

Αποδιάταξη 94 45 δευτ. 

Αναδιάταξη 55 30 δευτ. 

Επιμήκυνση 72 40 δευτ. 

Τελική επιμήκυνση 72 10 λεπτά 

Αναμονή 4  
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Για την ενίσχυση της κωδικής περιοχής της ToCV p22 με PCR χρησιμοποιήθηκε η KAPA HiFi 
DNA πολυμεράση (με πιθανότητα λάθους 100x λιγότερη από την κοινή Taq πολυμεράση) και 
ως μήτρα το πλασμίδιο pART27::ToCV p22. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν 
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε στο 5΄άκρο της ενισχυόμενης αλληλουχίας να προστεθεί μια θέση 
κοπής BamHI-F και στο 3΄μια θέση κοπής EcoRI. Οι συνθήκες και τα συστατικά της αντίδρασης 
αναγράφονται στους Πίνακες 5 και 6. 

 

Πίνακας 5. Συστατικά αντίδρασης PCR με KAPA HiFi DNA πολυμεράση. 

 25 μl αντίδραση τελική συγκέντρωση 

υπόστρωμα 5 μl 85ng/25μl 

5X KAPA HiFi Fidelity ρυθμιστικό 5 μl 1x 
μείγμα KAPA dNTP (10 mM κάθε nt) 0.75 μl 0.3 mM κάθε nt 

10 μM ToCV p22-BamHI-F 0.75 μl 0.3 µM 
10 μM ToCV p22-EcoRI-R 0.75 μl 0.3 µM 

KAPA HiFi DNA πολυμεράση (1 U/µl) 0.5 μl 0.5U/25μl 
ddH2O μέχρι τα 25 μl  

 

 

Πίνακας 6. Πρόγραμμα αντίδρασης PCR με KAPA HiFi DNA πολυμεράση. 

Βήμα Θερμ oC  Χρόνος 

Αρχή αποδιάταξης 95 5 λεπτά 

20 
PCR 

κύκλοι 

Αποδιάταξη 98 20 δευτ. 

Αναδιάταξη 52 15 δευτ. 

Επιμήκυνση 72 15 δευτ. 

Τελική επιμήκυνση 72 5 λεπτά 

Αναμονή 4  

 

2.4 Πλασμιδιακές κατασκευές 

Για την ετερόλογη έκφραση της πρωτεΐνης ToCV p22 κλωνοποήθηκε το ανοικτό 
πλαίσιο ανάγνωσης (ORF) της στον πλασμιδιακό φορέα pRSET-A με τέτοιο 
προσανατολισμό ώστε η πρωτεΐνη ToCV p22 να συντηχθεί με τον επίτοπο 
πολυιστιδίνης (6xHis-tag) στο αμινοτελικό της άκρο. Το ORF της ToCV p22 
πολλαπλασιάστηκε με αντίδραση PCR χρησιμοποιώντας κατάλληλους εκκινητές 
(Πίνακας 2) και το πλασμίδιο pART27::ToCV p22 (μεταπτυχιακή διατριβή Σαπλαούρα 
Ε., 2015) ως υπόστρωμα. Ο πλασμιδιακός φορέας pRSET-A και το προϊόν της PCR 
κόπηκαν με τα περιοριστικά ένζυμα BamHI/EcoRI και κλωνοποιήθηκαν με αντίδραση 
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λιγάσης. Το ORF της ToCV p22 ενθέθηκε με τέτοιο προσανατολισμό ώστε η ToCV p22 
να συντηχθεί με τον επίτοπο πολυιστιδίνης (6xHis-tag) στο αμινοτελικό της άκρο. 

2.5 Αντίδραση λιγάσης 
Η αντίδραση της λιγάσης (T4 DNA Ligase) έγινε σε όγκο 10 μl με τελική συγκέντρωση ενζύμου 
2 U/μl και ATP 1 mM για 16 ώρες στους 4 οC. Η ποσότητα του φορέα που προστέθηκε ήταν 
50 ng και η αναλογία φορέα: ενθέματος 3: 1 και 10: 1. Για αρνητικό έλεγχο 
πραγματοποιήθηκε μια αντίδραση χωρίς την προσθήκη ενθέματος. Πριν την αντίδραση της 
λιγάσης πραγματοποιήθηκε αντίδραση αποφωσφοριλύωσης των άκρων του φορέα με τη 
χρήση του ενζύμου rSAP (Shrimp Alkaline Phosphatase, ) σε τελική συγκέντρωση 1 U/μl για 1 
ώρα στους 37 οC. Ο όγκος της αντίδρασης ήταν 20 μl και η ποσότητα του πλασμιδίου που 
προστέθηκε 1.5 μg. Η αντίδραση σταμάτησε με την απενεργοποίηση του ενζύμου για 5 λεπτά 
στους 65°C. 

2.6 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA 

2.6.1 Μικρής κλίμακας (Mini preparation) 
Η απομόνωση του πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
των Sambrook et al., 1989. Η διαδικασία είχε ως εξής: Μεταφέρθηκαν βακτήρια από 
μοναδική αποικία σε 4 ml LB και επωάστηκαν για 16 ώρες στους 37 oC. Φυγοκεντρήθηκαν 1.5 
- 3 ml βακτηριακής καλλιέργειας και επαναιωρήθηκαν εκ νέου σε 100μl Διαλύματος I με 
έντονη ανάδευση. Προστέθηκαν 200 μl Διαλύματος II και 150 μl Διαλύματος III, με ήπια 
ανακίνηση μετά από κάθε προσθήκη. Ακολούθησε επώαση στον πάγο για 5 λεπτά και 
φυγοκέντρηση στις 12000 rpm για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Το υπερκείμενο 
μεταφέρθηκε σε νέο σωλήνα και αναμίχθηκε με διπλάσιο όγκο αιθανόλης. Το μείγμα 
αναδεύτηκε έντονα και επωάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 2 λεπτά. Ακολούθησε 
φυγοκέντρηση στις 12000 rpm για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να 
κατακρημνιστούν τα νουκλεϊκά οξέα. Το ίζημα πλύθηκε με 70 % αιθανόλη και αφού η 
αιθανόλη εξατμίστηκε πλήρως, επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 30 μl dH2O. Το Διάλυμα Ι περιείχε 
50mM γλυκόζης, 25mM Tris-HCl (pH 8) και 10mM EDTA (pH 8). Το Διάλυμα ΙΙ 
παρασκευαζόταν πριν από κάθε χρήση και περιείχε 0,2N NaOH και 1% SDS. Το Διάλυμα ΙΙΙ 
περιείχε 3M οξικού καλίου με pH 5.5 το οποίο ρυθμίστηκε με προσθήκη οξικού οξέος.  

2.6.2 Μεσαίας κλίμακας (Midi preparation) 
Για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεσαία κλίμακα χρησιμοποιήθηκε το 
NucleoBond® Xtra Midi/Maxi kit της Macherey-Nagel και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που 
αναγράφεται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης. 

2.7 Παρασκευή δεκτικών κυττάρων 

2.7.1 Escherichia coli DH5a, BL21 και C43 

Τα δεκτικά βακτήρια παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του χλωριούχου ρουβιδίου. Από 
τρυβλίο όπου είχαν αναπτυχθεί κύτταρα E. coli, μεταφέρθηκε μία αποικία σε αποστειρωμένο 
γυάλινο σωλήνα ο οποίος περιείχε 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB και επωάστηκε για 16 
ώρες στους 37οC υπό ανάδευση. 2ml από την προκαλλιέργεια μεταφέρθηκαν σε 200ml LB 
και επωάστηκαν στους 37οC υπό ανάδευση έως ότου η οπτική απορρόφηση στα 600nm 
(OD600) να φτάσει περίπου την τιμή 0,6. Η κωνική φιάλη με την καλλιέργεια τοποθετήθηκε 
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απευθείας στον πάγο για 15 λεπτά και αναδευόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
σταματήσει ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων. Η καλλιέργεια μοιράστηκε σε 4 πλαστικούς 
σωλήνες των 50 ml και φυγοκεντρήθηκε στις 2500 rpm για 10 λεπτά στους 4oC. Η πελέτα που 
σχηματίστηκε στον σωλήνα επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 15ml κρύου διαλύματος TfbI και τα 
βακτήρια επωάστηκαν στον πάγο για 30 λεπτά . Ακολούθησε ξανά φυγοκέντρηση στις 2000 
rpm για 10 λεπτά στους 4oC και επαναιώρηση των βακτηρίων σε 2ml κρύου διαλύματος TfbII. 
Το εναιώρημα των βακτηρίων μεταφέρθηκε ανά 100μl σε κρύα σωληνάκια του 1.5 ml τα 
οποία καταψύχθηκαν απευθείας σε υγρό άζωτο και αποθηκεύτηκαν στους -80oC. Το διάλυμα 
TfbI περιείχε 30mM οξικού καλίου (CH3COOK), 100mM χλωριούχου ρουβιδίου (RbCl), 50mM 
χλωριούχου μαγνησίου (MnCl2x4H2O), 10mM χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2x2H2O), 15% 
γλυκερόλη και η ρύθμιση του pH 5.8 έγινε με προσθήκη οξικού οξέος (CH3COOH) 0.1M. Το 
διάλυμα TfbII περιείχε 10mM MOPS, 10mM χλωριούχου ρουβιδίου (RbCl), 75mM 
χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2x2H2O), 15% γλυκερόλης και η ρύθμιση του pH 6.5 έγινε με 
προσθήκη υδροξειδίου του καλίου (KOH) 0.1M. 

2.7.2 Agrobacterium tumefaciens C58C1 και LBA4404 

Μια μοναδική  αποικία από στερεό θρεπτικό μέσο LB με ριφαμπικίνη 100μg/μl στο οποίο 
είχε αναπτυχθεί καλλιέργεια του στελέχους C58C1 ή LBA4404, μεταφέρθηκε σε 
αποστειρωμένο γυάλινο σωλήνα με 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB με την ίδια συγκέντρωση 
αντιβιοτικού και επωάστηκε για 16 ώρες στους 28οC υπό ανάδευση. 2ml από την 
προκαλλιέργεια μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη κωνική φιάλη των 500ml με 50ml LB και 
επωάστηκαν στους 28οC υπό ανάδευση έως ότου OD600 = 0.6. Η καλλιέργεια μεταφέρθηκε σε 
πλαστικό σωλήνα των 50 ml και φυγοκεντρήθηκε στις 3000 rpm για 5 λεπτά στους 4oC.  Η 
πελέτα επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 1ml κρύου διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) 
20mM. Το εναιώρημα των βακτηρίων μοιράστηκε σε κρύα σωληνάκια του 1.5 ml ανά 100μl, 
καταψύχθηκαν απευθείας σε υγρό άζωτο και αποθηκεύτηκαν στους -80oC. 

 

2.8 Μετασχηματισμός βακτηρίων 

2.8.1 Μετασχηματισμός των στελεχών του βακτηρίου E. Coli, DH5a, BL21 και C43  
1 έως 5μl πλασμιδιακού DNA (10pg με 100ng) ή 3-5μl από την αντίδραση λιγάσης 
προστέθηκαν σε 100 μl δεκτικών κυττάρων που προηγουμένως είχαν αφεθεί να ξεπαγώσουν 
από τους -80 oC στον πάγο. Το μείγμα αναδεύτηκε και επωάστηκε για 30 λεπτά στον πάγο. 
Ακολούθησε θερμικό σοκ στους 42 oC για 45 δευτ. και επώαση για 2 λεπτά στον πάγο. Στη 
συνέχεια προστέθηκαν 900 μl LB και η καλλιέργεια επωάστηκε με ανακίνηση για 1 ώρα στους 
37 oC. Μετά την ανάκαμψη των κυττάρων, 100 μl καλλιέργειας απλώθηκαν σε στερεό 
θρεπτικό LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά και ακολούθησε επώαση για 16 ώρες στους 37 oC.  

 

2.8.2 Μετασχηματισμός των στελεχών του αγροβακτηρίου Agobacterium tumefaciens, 

C58C1 και LBA4404 

5 μg πλασμιδιακού DNA προστέθηκαν σε 100 μl δεκτικών κυττάρων τα οποία αποψύχθηκαν 
από τους -80 oC σε πάγο. Αμέσως το μείγμα εμβαπτίστηκε στιγμιαία σε υγρό άζωτο και 
αφέθηκε να ξεπαγώσει στους 37 oC . Μετά από προσθήκη 900 μl θρεπτικού LB έγινε επώαση 
με ανακίνηση για 2 ώρες στους 28 oC. Τα αγροβακτήρια κατακρημνίστηκαν με φυγοκέντρηση 
για 5 λεπτά στα 1000 g και επαναιωρήθηκαν σε 100 μl LB. Το εναιώρημα απλώθηκε σε στερεό 
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θρεπτικό LB με ριφαμπικίνη, στρεπτομυκίνη (μόνο στο στέλεχος LBA4404) και το αντιβιοτικό 
επιλογής του πλασμιδιακού φορέα και επωάστηκε για 2 μέρες στους 28 oC.   

2.9 Αγροεμποτισμός  
Αγροβακτήρια με τον πλασμιδιακό φορέα επιλογής (pB7FWG2 για την έκφραση της GFP) 
αναπτύχθηκαν σε 50 ml υγρό θρεπτικό μέσο LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά για 16 ώρες 
στους 28 oC.  Στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν στις 2700 rpm για 10 λεπτά στους 4oC. Το 
υπερκείμενο απομακρύνθηκε και τα κύτταρα επαναιωρήθηκαν σε αντίστοιχη ποσότητα 
διαλύματος MMA. Ακολούθησε επώαση για 1 ώρα στους 28oC και φυγοκέντρηση στις ίδιες 
συνθήκες. Τα αγροβακτήρια πλύθηκαν 3 φορές με προσθήκη 10mM χλωριούχου μαγνησίου 
(MgCl2) ίσης ποσότητας και έγινε φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Στο τέλος τα 
αγροβακτήρια επαναιωρήθηκαν με προσθήκη κατάλληλου όγκου του ίδιου διαλύματος ώστε 
OD600 = 0.1 - 0.2. Ο αγροεμποτισμός έγινε σε φυτά N. benthamiana με σύριγγα του 1 ml. Το 
διάλυμα MMA περιείχε 1x υγρού θρεπτικού μέσου MS, 10 mM 2-μορφολινο-αιθανικού 
σουλφονικού οξέος (MES, 2-[N-Morpholino] ethane sulfonic acid) και 200 μM 
ακετοσυριγκόνης (196 mg ακετοσυριγκόνης σε 5 ml διμεθυλοσουλφοξείδιο, DMSO). 

2.10 Μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων N. benthamiana μέσω 
αγροβακτηρίου  

Για τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών μετασχηματίστηκαν φυλλικοί δίσκοι 
αγρίου τύπου φυτών N. benthamiana με τη χρήση των στελεχών C58C1 και LBA4404 του 
αγροβακτηρίου Agrobacterium tumefaciens που φέρουν πλασμίδιο pART27::CYSDV p25 
(κατασκευάστηκε από την Σαπλαούρα Ε. κατά την μεταπτυχιακή της διατριβή, 2015). Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο πρωτόκολλο των Horsch et al., (1985) και έγινε 
με αποστειρωμένα υλικά σε οριζόντιου τύπου θάλαμο νηματικής ροής αέρα (Laminar Flow).  

Αρχικά αναπτύχθηκε προκαλλιέργεια των αγροβακτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν σε 
θρεπτικό LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά για 16 h. Από την προκαλλιέργεια εμβολιάστηκαν 
27 ml LB και ακολούθησε επώαση για 16 ώρες. Την επόμενη ημέρα 8 φύλλα νεαρής ηλικίας 
επωάστηκαν σε διάλυμα hypochloride (10% από διάλυμμα του εμπορίου) και 200 μl/lt Tween 
για 10 λεπτά και ξεπλύθηκαν δύο φορές. Η καλλιέργεια των αγροβακτηρίων (η OD600 δεν 
ξεπερνούσε το 1, ιδανικά 0,6) φυγοκεντρήθηκε στις 2700 rmp για 15 λεπτά στους 4 oC και η 
πελέτα επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 20 ml θρεπτικό MS με 200 μΜ ακετοσυρινγκόνη. Η 
ακετοσυριγκόνη επάγει την έκφραση των vir γονιδίων και αυξάνει σημαντικά την 
αποδοτικότητα του μετασχηματισμού. Από τα αποστειρωμένα φύλλα κόπηκαν φυλλικοί 
δίσκοι και επωάστηκαν στο εναιώρημα των αγροβακτηρίων για 20 λεπτά με ήπια ανάδευση, 
εκτός από 10 φυλλικούς δίσκους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε στερεό θρεπτικό μέσο για να 
χρησιμοποιηθούν ως αρνητικός έλεγχος. Μετά την επώαση, οι φυλλικοί δίσκοι 
μεταφέρθηκαν σε στερεό θρεπτικό μέσο MS και επωάστηκαν στους 28 oC για 16 ώρες σε 
απόλυτο σκοτάδι. Την επόμενη ημέρα οι φυλλικοί δίσκοι επωάστηκαν σε υγρό θρεπτικό μέσο 
MS με σεφοταξίμη (250 mg/L) ή  augmentin (400 mg/L, αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ) 
για 15 λεπτά ώστε να εξαλειφθούν τα αγροβακτήρια και μεταφέρθηκαν ανά 10 σε τρυβλίο 
πετρί με θρεπτικό MS, σουκρόζη (30 g/L), ορμόνες, το αντιβιοτικό επιλογής των 
μετασχηματισμένων κάλλων  και το αντιβιοτικό σεφοταξίμη (250 mg/L) ή  augmentin (400 
mg/L). Για θετικό έλεγχο τοποθετήθηκαν 10 από αυτούς τους φυλλικούς δίσκους σε τρυβλίο 
που δεν περιείχε το αντιβιοτικό επιλογής ενώ για αρνητικό έλεγχο τοποθετήθηκαν οι 
φυλλικοί δίσκοι που δεν επωάστηκαν με τα αγροβακτήρια σε τρυβλίο με το αντιβιοτικό 
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επιλογής. Οι φυλλικοί δίσκοι μεταφέρθηκαν σε ειδικό θάλαμο ανάπτυξης με θερμοκρασία 
23 oC και φωτοπερίοδο 16 ωρών φως και 8 ωρών σκοτάδι. Το επόμενο χρονικό διάστημα, το 
θρεπτικό μέσο των φυλλικών δίσκων ανανεωνόταν τις πρώτες δύο φορές ανά δύο ημέρες, 
τις επόμενες δυο φορές ανά μια εβδομάδα  και στη συνέχεια ανά δύο εβδομάδες μέχρι την 
ανάπτυξη των κάλλων. Τότε οι κάλλοι μεταφέρθηκαν σε κουτιά magenta με το ίδιο θρεπτικό, 
όπου συνεχίστηκε η ανάπτυξή τους. Σε διάστημα 1-4 εβδομάδων άρχισαν να εκφύονται από 
τους κάλλους βλαστοί, οι οποίοι όταν έφτασαν σε ύψος τα 2-3 εκατοστά αποκόπηκαν και 
μεταφέρθηκαν σε κουτιά με MS, σουκρόζη (10 mg/L) και αντιβιοτικά αλλά χωρίς ορμόνες, 
ώστε να επαχθεί η ριζογένεση. Μετά την ανάπτυξη ριζών έγινε μεταφύτευση πρώτα σε σκέτο 
κομπόστ και μετά την ήπια προσαρμογή τους σε χώμα με σύσταση 2 τύρφη : 1 κομπόστ : ½ 
περλίτη και λίγο λίπασμα. 

Για την επαγωγή της καλλογένεσης και της βλαστογένεσης χρησιμοποιήθηκαν οι χημικές 
ενώσεις BAP (6-βενζυλ-αμινοπουρίνη, 6-benzylaminopurine) και NAA (α-ναφθαλινο-οξικό 
οξύ, a-naptalene acetic acid) οι οποίες μιμούνται την δράση των φυτοορμονών κυτοκινίνης 
και αυξίνης, αντίστοιχα. Η αναλογία τους ήταν 1:5, NAA:BAP με τελική συγκέντρωση 0.2 και 
1 μg/ml, αντίστοιχα. Το αντιβιοτικό επιλογής των μετασχηματισμένων κάλλων ήταν η 
καναμυκίνη σε τελική συγκέντρωση 75 μg/ml εφόσον τα αγροβακτήρια έφεραν το πλασμίδιο 
pART27 με το γονίδιο της πρωτεΐνης CYSDV p25.  

In vitro βλάστηση σπόρων διαγονιδιακών φυτών υπό πίεση επιλογής σε καναμυκίνη 

Η παρατήρηση του διαχωρισμού του διαγονιδίου CYSDV-p25 έγινε με δοκιμές βλάστησης 
σπόρων από την Τ0 γενιά των CYSDV-p25 διαγονιδιακών φυτών σε θρεπτικό μέσο MS με το 
αντιβιοτικό καναμυκίνη (kanamycin germination assay). Οι σπόροι αποστειρώθηκαν σε 10% 
διαλύματος χλωρίνης για 15 λεπτά και πλύθηκαν 3 φορές με ddH2O για 15 λεπτά την κάθε 
φορά. Στη συνέχεια απλώθηκαν περίπου 50 σπόροι σε κάθε τρυβλίο το οποίο περιείχε 
στερεό θρεπτικό MS με το αντιβιοτικό καναμυκίνη σε τελική συγκέντρωση 100 μg/ml υπό 
ασηπτικές συνθήκες. Για θετικό έλεγχο τοποθετήθηκαν σπόροι αγρίου τύπου φυτών N. 
benthamiana σε θρεπτικό MS χωρίς καναμυκίνη και για αρνητικό έλεγχο τοποθετήθηκαν σε 
θρεπτικό με καναμυκίνη. Τα τρυβλία μεταφέρθηκαν σε απόλυτο σκοτάδι για 3 ημέρες και 
ακολούθως σε ειδικό θάλαμο με θερμοκρασία 23 oC και φωτοπερίοδο 16 ώρες φως και 8 
ώρες σκοτάδι. Μετά από 25-30 ημέρες μετρήθηκαν τα φυτά που επιβίωσαν.  

2.11 Απομόνωση RNA από φυτικό ιστό με Trizol 
Το ολικό RNA φυτικού ιστού απομονώθηκε με τη χρήση του φαινολικού αντιδραστηρίου 
(Trizol). Αρχικά ο ιστός συλλέχθηκε και ψύχθηκε αμέσως σε υγρό άζωτο. Στη συνέχεια 
κονιορτοποιήθηκε σε παγωμένο γουδί, παρουσία υγρού αζώτου, και αποθηκεύτηκε στους -
80 oC. Για κάθε 100 mg κονιορτοποιημένου ιστού χρησιμοποιήθηκε 1 ml αντιδραστηρίου 
Trizol και ακολούθησε ομογενοποίηση με μηχανική ανάδευση και επώαση σε θερμοκρασία 
δωματίου για 10 λεπτά. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 13000 g για 10 λεπτά στους 4 οC. 
Tο υπερκείμενο αναμείχθηκε με 200 μl χλωροφορμίου και το μείγμα επωάστηκε για 10 λεπτά 
σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες και η υδατική 
φάση απομονώθηκε και αναμείχθηκε με 500 μl ισοπροπανόλης. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν 
στους -80 οC, για τουλάχιστον 1 h, όπου πραγματοποιήθηκε η κατακρήμνιση των 
ριβονουκλεϊκών οξέων. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 13000 g, για 10 λεπτά στους 4 οC 
και ακολούθησε μια σύντομη φυγοκέντρηση παρουσία 70% αιθανόλης για τον καθαρισμό 
του ιζήματος από υπολείμματα ισοπροπανόλης. Μετά την απομάκρυνση της αιθανόλης το 
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ίζημα στέγνωσε και επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 42 μl ddH2O. Η συγκέντρωση του RNA 
μετρήθηκε σε φωτόμετρο (NanoDrop 1000 Spectrophotometer). 

Για τα δείγματα RNA που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση κατά northern 
μεγαλομοριακών RNA έγινε ένα επιπλέον βήμα καθαρισμού. Αρχικά, αυξήθηκε ο όγκος του 
δείγματος στα 100 μl, αναμείχθηκε με ίσο όγκο ουδέτερης φαινόλης και έγινε φυγοκέντρηση 
σε 13000 g για 5 λεπτά. Το υπερκείμενο αναμείχθηκε με ίσο όγκο χλωροφορμίου : 
ισοαμυλικής αλκοόλης και το μείγμα φυγοκεντρήθηκε στις ίδιες συνθήκες. Στο υπερκείμενο 
προστέθηκε 1/10 του όγκου 3 M οξικό νάτριο και 2,5 φορές του όγκου καθαρή αιθανόλη. Το 
μείγμα αναδεύτηκε έντονα και επωάστηκε στους -20 oC για 2 ώρες. Η κατακρήμνιση των RNA 
έγινε με φυγοκέντρηση σε 13000 g για 15 λεπτά στους 4 oC και, μετά το πλύσιμο του ιζήματος 
με 70% αιθανόλη, έγινε επαναδιαλυτοποίηση σε 42 μl ddH2O.  

Το αντιδραστήριο Trizol περιείχε 38% ουδέτερης φαινόλης (φαινόλη/Tris pH 8), 0.8 Μ 
θειοκυανικής γουανιδίνης, 0.4 M θειοκυανικού αμμωνίου, 0.1 M οξικού νατρίου pH 5 (stock 
3 M) και 5% γλυκερόλης και διατηρήθηκε στους 4oC στο σκοτάδι. 

2.12 Ανάλυση τύπου northern 

2.12.1 Μεγαλομοριακά RNA 

10 μg απομονωμένου ολικού RNA από κάθε δείγμα αναμείχθηκαν με χρωστική (τελική 
συγκέντρωση 2.5x) και το μείγμα τους έβρασε για 5 λεπτά και επωάστηκε για 2-3 λεπτά στον 
πάγο. Τα δείγματα φορτώθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 1.2% αγαρόζης και αναλύθηκαν 
με ηλεκτροφόρηση στα 100V σε διάλυμα 1x MOPS και 12.3 M φορμαλδεΰδη για 2-3 ώρες. 
Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα φωτογραφήθηκε κάτω από υπεριώδη 
ακτινοβολία και επωάστηκε για 15 λεπτά σε 10xSC για εξισορρόπηση. Στη συνέχεια το 
πήκτωμα τοποθετήθηκε για 16-20 ώρες σε ειδική συσκευή η οποία επιτρέπει την τριχοειδή 
μεταφορά (capillary transfer) των μορίων RNA από το πήκτωμα σε νάιλον μεμβράνη 
(Whatman, Nytran® N, 0.45 μm). Τα μόρια RNA μονιμοποιήθηκαν στην μεμβράνη (RNA cross-
linking) με υπεριώδη ακτινοβολία (1200 μJ/cm2) και στη συνέχεια έγινε χρώση της μεμβράνης 
με διάλυμα methylene blue [0.3 M οξικό νάτριο (CH3COONa), 0.03% σκόνη methylene blue] 
για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς του RNA.  

Η συσκευή τριχοειδούς μεταφοράς αποτελείται από ένα γυάλινο δοχείο πάνω στο οποίο 
τοποθετείται μια γυάλινη πλάκα δημιουργώντας μια γέφυρα. Ένα απορροφητικό χαρτί 
Whatman τοποθετείται πάνω στην πλάκα έτσι ώστε οι δύο άκρες του να ακουμπάνε στον 
πάτο του δοχείου το οποίο περιέχει διάλυμα 10x SSC (διάλυμμα μεταφοράς). Πάνω σε αυτό 
τοποθετούνται διαδοχικά η μεμβράνη και 3 χαρτιά Whatman, αφού πρώτα διαβραχούν με 
2x SSC το πήκτωμα. Επιπλέον, προστίθεται ένα στρώμα με απλό απορροφητικό χαρτί και 
πάνω σε αυτό ένα βαρύ αντικείμενο.  

Το ρυθμιστικό διάλυμα MOPS περιείχε 200 mM MOPS pH 7, 50 mM οξικό νάτριο, 10 mM 
EDTA pH 8. Το αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης περιείχε 1.2 g αγαρόζη, 1x  ρυθμιστικό 
διάλυμα , 12.3 M φορμαλδεΰδη και 7 μl βρωμιούχο αιθίδιο (1:10). Τέλος, 10 ml 5x χρωστικής 
(loading dye) παρασκευάστηκαν από την ανάμειξη 720 μl φορμαλδεΰδης, 3.084 μl 
φορμαμιδίου, 80 μl 500 mM EDTA pH 8, 25 mg χρωστικής μπλε της βρωμοφαινόλης (BPB), 
25 mg xylene cyanol, 2 ml γλυκερόλης και 4 ml 10x MOPS ρυθμιστικού διαλύματος. 
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2.12.2 Μικρομοριακών RNA 

50 μg απομονωμένου ολικού RNA από κάθε δείγμα αναμείχθηκαν με χρωστική (τελική 
συγκέντρωση 1x) και το μείγμα τους έβρασε για 5 λεπτά και επωάστηκε για 2-3 λεπτά στον 
πάγο. Τα δείγματα φορτώθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και 
ηλεκτροφορήθηκαν στα 40 mA, σε διάλυμα 1x TBE. Μετά την ηλεκτροφόρηση το πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης  επωάστηκε με ddH2O και βρωμιούχο αιθίδιο (5 μl ανά 100 ml ddH2O) για 
10 λεπτά και φωτογραφήθηκε κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία. Στη συνέχεια επωάστηκε σε 
1x TBE για 10 λεπτά και ακολούθησε μεταφορά των διαχωρισμένων μορίων σε νάιλον 
μεμβράνη (Whatman, Nytran® N, 0,2 μm) με ημι-στεγνή ηλεκτρο-μεταφoρά (semi-dry 
electro-blotting), χρησιμοποιώντας την συσκευή Thermo Scientific Owl HEP-1 Semi Dry 
Electroblotting System, Dubuque, USA. Η ένταση του ρεύματος υπολογίστηκε με βάσει την 
επιφάνεια του πηκτώματος, δηλαδή 2 mA για κάθε 1 cm2 του πηκτώματος και η μεταφορά 
διήρκησε 35 λεπτά. Στην μεταλλική επιφάνεια της συσκευής τοποθετήθηκαν διαδοχικά αφού 
πρώτα διαβράχηκαν με διάλυμα 1x TBE 5 χαρτιά Whatman, το πήκτωμα, η μεμβράνη και 
άλλα 5 χαρτιά Whatman, ενώ πάνω τους τοποθετήθηκε το καπάκι της συσκευής. Μετά την 
μεταφορά τα μόρια RNA μονιμοποιήθηκαν στην μεμβράνη με υπεριώδη ακτινοβολία (1200 
μJ/cm2). Στη συνέχεια έγινε χρώση της μεμβράνης με διάλυμα methylene blue [0,3 M οξικό 
νάτριο (CH3COONa), 0,03% σκόνη methylene blue] για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της 
μεταφοράς του RNA. 

Η 2x χρωστική (loading dye) περιείχε 80% φορμαμίδιο, 10 mM EDTA, 1 mg/ml μπλε χρωστικής 
της βρωμοφαινόλης και 1 mg/ml xylene cyanol. Το αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης περιείχε 15% διαλύματος 38:2 ακρυλαμίδη : bis ακρυλαμίδη, 7 Μ ουρίας 
και 1x TBE.  

2.13 Αντίδραση ραδιοσήμανσης ανιχνευτή - Υβριδοποίηση μεμβρανών 
Η υβριδοποίηση των mRNA έγινε με ραδιοσημασμένους DNA ιχνηθέτες (radioactive DNA 
probe). Η παραγωγή αυτών των ιχνηθετών έγινε με την αντίδραση του ενζύμου Klenow 
(Minotech) σε τελικό όγκο αντίδρασης 25 ή 50 μl. Το υπόστρωμα της αντίδρασης ήταν το 
προϊόν PCR του γονιδίου που κωδικοποιεί το mRNA ενδιαφέροντος. Για 50 μl αντίδραση, 50-
100 ng υποστρώματος σε ddH2O αποδιατάχθηκαν με βρασμό και μεταφέρθηκαν απευθείας 
στους 4 oC. Στη συνέχεια προστέθηκαν 1 μl dATP (0.5 Μ), 1 μl dGTP (0.5 Μ), 1 μl dTTP (0.5 Μ), 
20 μl ρυθμιστικού διαλύματος πολυμεράσης Klenow 5x, 1 μl τυχαίων εκκινητών (random 
primers, 3 μg/μl), 4 μl πολυμεράσης Klenow (5 U/μl) και 5 μl [α-32P] CTP (10 mCi/ml). Το 
μείγμα της αντίδρασης επωάστηκε για 1 ώρα στους 37 oC.  

Για την ανίχνευση των miRNA έγινε υβριδοποίηση με 32P σημασμένα LNA ή DNA 
ολιγονουκλεοτίδια. Η ραδιοσήμανση τους έγινε με την αντίδραση του ενζύμου T4 
Polynucleotide Kinase (PNK) σε τελικό όγκο 25 ή 50 μl. Για 50 μl αντίδρασης αναμείχθηκαν 4 
μl υποστρώματος (5 pmol/μl), 5 μl ρυθμιστικού διαλύματος του ενζύμου PNK (10x), 5 μl [γ-
32P] ATP (10 mCi/ml) και 2 μl ενζύμου PNK (10 U/μl). Το μείγμα της αντίδρασης επωάστηκε 
για 1 ώρα στους 37 oC.  

Μετά το τέλος των αντιδράσεων ακολούθησε καθαρισμός σε πακεταρισμένη στήλη Biorad 
με Sephadex G-25 εξισορροπημένη σε 1x TE [(10 mM Tris, 1 mM EDTA) pH 8,0] σε 2700 rpm 
για 2 λεπτά. Στη συνέχεια οι ραδιοσημασμένοι ιχνηθέτες επωάστηκαν στους 100 οC για 10 
λεπτά, μεταφέρθηκαν απευθείας σε πάγο για 2 λεπτά και προστέθηκαν στο διάλυμα της 
υβριδοποίησης.  
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Για την υβριδοποίηση οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν σε γυάλινους σωλήνες με 15 ή 30 ml 
διαλύματος υβριδοποίησης για 1 ή 2 μεμβράνες αντίστοιχα και επωάστηκαν υπό ήπια, 
συνεχή ανάδευση. Μετά από τουλάχιστον 60 λεπτά προστέθηκε ο ραδιενεργός ιχνηθέτης (25 
μl στα 15 ml διαλύματος υβριδοποίησης) και η επώαση συνεχίστηκε για 16 ώρες. Η 
υβριδοποίηση με τα miR159, miR166 και GFP mRNA  έγινε στους 50 oC και με το CYSDV p25 
mRNA στους 60 oC. Ακολούθησαν διαδοχικές πλύσεις των μεμβρανών και η έκθεση ειδικού 
φιλμ ακτινών Χ (Kodak) σε αυτές. 

Tο διάλυμα υβριδοποίησης για τα mRNA περιείχε 5x SSC, 1% SDS, 1x Denhardt’s και 250 
μg/ml tRNAs. Τα πρώτα δύο πλυσίματα έγιναν με 2x SSC και 0.2% SDS για 30 και 20 λεπτά και 
το τρίτο με 1x SSC και 0.2% SDS για 10 λεπτά. Για τα miRNA, το διάλυμα υβριδοποίησης 
περιείχε 5x SSC, 7% SDS, 1x Denhardt’s και 20mM φωσφορικού νατρίου (NaHPO4 pH 7,2). 
Μετά από υβριδοποίηση με DNA ολιγονουκλεοτίδια τα πρώτα δύο πλυσίματα έγιναν με 
διάλυμα 2x SSC και 0.1% SDS για 10 λεπτά και το τρίτο με 1x SSC και 0.1% SDS για 5 λεπτά 
ενώ με LNA ολιγονουκλεοτίδια το τρίτο πλύσιμο διήρκησε 10 λεπτά. Όλα τα πλυσίματα 
έγιναν στην θερμοκρασία υβριδοποίησης. 

Το αντιδραστήριο Denhardt’s 50x περιείχε 1% φικόλης (Ficoll), 1% πολυβινυλοπυρρολιδόνης 
(PVP, Polyvinylpyrrolidone) και 1% αλβουμίνης ορού βοός (BSA, Bovine Serum Albumin). 

2.14 Επαγωγή έκφρασης πρωτεΐνης σε κύτταρα E. coli 
Για την έκφραση της πρωτεΐνης CYSDV p25 μετασχηματίστηκαν κύτταρα του στελέχους BL21 
του βακτηρίου E. Coli με το πλασμίδιο pRSET-A::CYSDV p25 (κατασκευάστηκε από την 
μεταδιδάκτορα Λίνα Παπαδημητρίου στο εργαστήριο του καθ. Καλαντίδη, ο φορέας pRSET-
A προμηθεύτηκε από την εταιρεία Addgene). Επιπλέον, μετασχηματίστηκαν στελέχη BL21 και 
C43 (BL21-DE3) με το πλασμίδιο pRSET-A::ToCV p22. Για την παραγωγή της πρωτεΐνης 
αναπτύχθηκε προκαλλιέργεια των μετασχηματισμένων κυττάρων για 16 ώρες. 400 ml LB με 
αμπικιλίνη (100 μg/ml) εμβολιάστηκαν με 4 ml προκαλλιέργειας και ακολούθησε επώαση 
στους 37 οC για 3-4 ώρες μέχρι η OD600= 0.5-0.6.  Στο τέλος της επώασης, συλλέχθηκαν 500 μl 
καλλιέργειας για μετέπειτα ανάλυση, τα οποία φυγοκεντρήθηκαν στις 3600 rpm για 5 λεπτά. 
Η πελέτα επαναιωρήθηκε σε 30 μl χρωστικής (5x protein loading dye) και το μείγμα 
αποθηκεύτηκε στους -20 οC. Για την επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης, προστέθηκε IPTG 
σε τελική συγκέντρωση 0.5 mΜ και ακολούθησε επώαση για 3 ώρες στους 28 οC με ήπια 
ανάδευση. Μετά το τέλος της επώασης, μια ποσότητα καλλιέργειας συλλέχθηκε η οποία είχε 
ίσο αριθμό κυττάρων με το δείγμα που συλλέχθηκε πριν την προσθήκη του IPTG και 
επεξεργάστηκε με την ίδια διαδικασία. Η καλλιέργεια φυγοκεντρήθηκε στις 4000 rpm, για 20 
λεπτά και η πελέτα αποθηκεύτηκε στους -80 οC.  

Το διάλυμα της χρωστικής (5x SDS loading buffer) περιείχε 0,0625 mM Tris pH 6.8, 2% w/v 
SDS, 20% v/v γλυκερόλης και 0.1% w/v μπλε της βρωμοφαινόλης. Πριν την χρήση προστέθηκε 
100 mM DTT.  

2.15 Καθαρισμός πρωτεϊνών με την μέθοδο χρωματογραφίας συγγένειας 
ακινητοποιημένου μεταλλικού ιόντος  

 

Ο καθαρισμός των πρωτεϊνών έγινε με την μέθοδο της χρωματογραφίας συγγένειας 
ακινητοποιημένου μεταλλικού ιόντος (Immobilized metal ion affinity chromatography, 
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IMAC). Η πελέτα που προέκυψε από 400 ml καλλιέργειας στην οποία είχε επαχθεί έκφραση 
της πρωτεΐνης ξεπάγωσε αργά από τους -80 oC στους 4 οC. Η πελέτα επαναιωρήθηκε σε 5 ml 
ρυθμιστικού διαλύματος λύσης κυττάρων (lysis buffer) και μεταφέρθηκαν σε παγωμένους 
σωλήνες φυγοκέντρησης. Στη συνέχεια τα κύτταρα λύθηκαν με την χρήση υπερήχων οι 
οποίοι είχαν διάρκεια 15 λεπτά και εφαρμόζονταν ανά 3 λεπτά σε 6 επαναλήψεις. Τα λυμένα 
κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν στις 13000 rpm για 1 ώρα στους 4 oC. 

Για την πρόσδεση της πρωτεΐνης μέσω του επιτόπου πολυιστιδίνης (6xHis-tag) 
χρησιμοποιήθηκαν σφαιρίδια νικελίου-αγαρόζης (Ni-NTA beads, Qiagen), τα οποία 
εξισορροπήθηκαν με την παρακάτω διαδικασία. 300 μl διαλύματος σφαιριδίων (150 μl 
σφαιριδίων και 150 μl αιθανόλης) προστέθηκαν σε παγωμένο σωλήνα των 2 ml. Έγινε 
φυγοκέντρηση στις 500 rpm στους 4 oC για μισό λεπτό και το υπερκείμενο απομακρύνθηκε. 
Στη συνέχεια προστέθηκαν 300 μl ddH2O, ο σωλήνας ανακινήθηκε πάνω-κάτω 15 φορές και 
φυγοκεντρήθηκε στις ίδιες συνθήκες. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με την προσθήκη 
300 μl ρυθμιστικού διαλύματος λύσης κυττάρων. Ακολούθως, προστέθηκε 1.5 ml 
υπερκειμένου των λυμένων κυττάρων και το μείγμα αναδεύτηκε στις 2000 rpm στους 4 οC 
για 1 ώρα. Μετά την ανάδευση, το μείγμα φυγοκεντρήθηκε στις 500 rpm στους 4 oC για μισό 
λεπτό και το υπερκείμενο (flow through) απομακρύνθηκε. Η πελέτα πλύθηκε με 1 ml 
ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης (wash buffer), αναδεύτηκε και φυγοκεντρήθηκε με τις ίδιες 
συνθήκες. Η πλύση επαναλήφθηκε άλλες δυο φορές και ακολούθησε η έκλουση της 
πρωτεΐνης. Η πελέτα επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 150 μl ρυθμιστικού διαλύματος έκλουσης 
(elution buffer) και τελικά το μείγμα αναδεύτηκε και φυγοκεντρήθηκε στις ίδιες συνθήκες. 
Το υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε παγωμένο σωλήνα του 1.5 ml (1ο κλάσμα έκλουσης). Η 
διαδικασία επαναλήφθηκε δύο φορές με την προσθήκη 200 μl ρυθμιστικού διαλύματος 
έκλουσης τη φορά (2ο και 3ο κλάσμα έκλουσης) και μετρήθηκε η συγκέντρωση της πρωτεΐνης 
στα κλάσματα της έκλουσης, με την χρήση φωτόμετρου (NanoDrop 1000 
Spectrophotometer). Το 1ο κλάσμα της έκλουσης μεταφέρθηκε σε κλειστή ημιδιαπερατή 
μεμβράνη η οποία τοποθετήθηκε σε 200 ml ρυθμιστικού διαλύματος διαπίδυσης (dialysis 
buffer) και αναδεύτηκε για 16 ώρες, ώστε να απομακρυνθεί το ιμιδαζόλιο. Την επόμενη 
ημέρα το διάλυμα μεταφέρθηκε σε παγωμένο καινούριο Eppendorf και η συγκέντρωση της 
πρωτεΐνης μετρήθηκε στο φωτόμετρο. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του καθαρισμού συλλέξαμε δείγμα από τα λυμένα κύτταρα 
(cell lysate), το κλάσμα πρωτεϊνών που δε δεσμεύτηκαν (flow through), το μείγμα των τριών 
πλύσεων, τα κλάσματα των τριών εκλούσεων και από το 1ο κλάσμα έκλουσης μετά την 
διαδικασία της διαπίδυσης (dialysis).  Τα δείγματα αυτά αναλύθηκαν σε 12 % αποδιατακτικό 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 

Το ρυθμιστικό διάλυμα λύσης κυττάρων περιείχε 20 mM Tris pH 7.5, 250 mM NaCl, 10% 
γλυκερόλης και 10 mM ιμιδαζολίου. Πριν τη χρήση προστέθηκαν PMSF, DTT και λυσοζύμη σε 
τελική συγκέντρωση 1 mM, 2 mM και 1 mg ml-1 αντίστοιχα. 

Το διάλυμα πλύσης περιείχε περιείχε 20 mM Tris pH 7.5, 250 mM NaCl, 10% γλυκερόλης, 20 
mM ιμιδαζολίου και 2 mM DTT. 

Το διάλυμα έκλουσης περιείχε 20 mM Tris pH 7.5, 250 mM NaCl, 10% γλυκερόλης, 250 mM 
ιμιδαζολίου και 2 mM DTT. 

Το διάλυμα διαπίδυσης περιείχε 20 mM Tris pH 7.5, 250 mM NaCl, 10% γλυκερόλης και 2 mM 
DTT. 
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2.16 Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 
(SDS-PAGE) 

Για την ανάλυση των πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της αποδιατακτικής 
ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE). Τα πρωτεϊνικά δείγματα 
αναμείχθηκαν με 5x SDS loading buffer  (τελικός όγκος 30 μl), αποδιατάχτηκαν με βρασμό για 
5 λεπτά και μεταφέρθηκαν στον πάγο για 3 λεπτά. Τα αποδιαταγμένα πρωτεϊνικά δείγματα 
φορτώθηκαν σε 12% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και ηλεκτροφορήθηκαν στα 80-120 V [80 V 
όσο τα δείγματα ήταν στο πήκτωμα επιστοίβασης (stacking gel) και 100-120 V στο πήκτωμα 
διαχωρισμού (separating gel)] σε 1x ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης. Μετά το τέλος 
της ηλεκτροφόρησης έγινε χρώση με Coomassie Brilliant Blue R-250 και αποχρωματισμός για 
καλύτερη ευκρίνεια των ζωνών.  

Το διάλυμα της χρωστικής (5x SDS loading buffer) περιείχε 0,0625 mM Tris pH 6.8, 2% w/v 
SDS, 20% v/v γλυκερόλης και 0,1% w/v μπλε της βρωμοφαινόλης. Πριν την χρήση προστέθηκε 
100 mM DTT.  

Το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης (running buffer) περιείχε 25 mM Tris pH 6.8, 192 
mM γλυκίνης και 0.1% w/v SDS.  

Το διάλυμα χρώσης (Staining solution) περιείχε 0.1% w/v Coomassie Brilliant Blue R-250, 50% 
v/v μεθανόλης και 10% v/v παγόμορφου οξικού οξέος (glacial acetic acid). Το διάλυμα 
αποχρωματισμού (destaining solution) περιείχε 40% μεθανόλης και 10% παγόμορφου οξικού 
οξέος).  

 

 

Πίνακας 7. Αναλογίες παρασκευής πηκτώματος πολυακρυλαμίδης. 

 
πήκτωμα διαχωρισμού 

12 % (10 ml) 
πήκτωμα επιστοίβασης 5 % 

(5 ml) 
30% w/v πολυακρυλαμίδη 
(29:1, ακρυλαμίδη:bis-ακρυλαμίδη) 4 ml 834 μl 

1.5 M Tris (pH 8.8) 2.5 ml (pH 6.8) 1.25 ml 

SDS 0.4 % w/v  2.5 ml 1.25 ml 
10% w/v υπερθειϊκό αμμώνιο (APS) 100 μl 100 μl 
TEMED 10 μl 10 μl 
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3 Αποτελέσματα 

3.1 Διαγονιδιακά φυτά 

3.1.1 Μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων Nicotiana benthamiana  

Τα διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν μια ιική πρωτεΐνη είναι ένα καλό σύστημα για τη 
λειτουργική μελέτη αυτής. Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκαν διαγονιδιακά φυτά N. 
benthamiana που υπερεκφράζουν τον ιικό καταστολέα CYSDV p25 κυρίως για δυο σκοπούς. 
Πρώτον για να μελετήσουμε την ικανότητα της ιικής πρωτεΐνης να καταστέλλει την RNA 
σίγηση και δεύτερον για να ελέγξουμε αν επιδρά σε δύο γνωστά μονοπάτια ενδογενών 
miRNA. Η ικανότητα της ιικής πρωτεΐνης CYSDV p25 να καταστέλλει την RNA σίγηση έχει 
μελετηθεί ήδη σε σύστημα παροδικής έκφρασης (Kataya et al., 2009) ωστόσο η σταθερή 
έκφραση μιας ιικής πρωτεΐνης σε φυτά είναι ένα καλύτερο σύστημα μελέτης.   

Για την δημιουργία 
διαγονιδιακών φυτών που 
υπερεκφράζουν τον ιικό 
καταστολέα CYSDV p25 
έγιναν δυο προσπάθειες 
μετασχηματισμού φυλλικών 
δίσκων N. b. Στο πρώτο 
πείραμα γενετικού 
μετασχηματισμού φυλλικών 
δίσκων χρησιμοποιήσαμε το 
στέλεχος C58C1 του 

αγροβακτηρίου 
Agrobacterium tumefaciens. 
Ωστόσο, 44 μέρες μετά την 
αρχή της ιστοκαλλιέργειας 

παρατηρήθηκε μόλυνση (βλενώδες παχύρευστο υγρό στο σημείο επαφής του δίσκου με το 
θρεπτικό μέσο) σχεδόν στους μισούς φυλλικούς δίσκους από άγνωστο μολυσματικό 
παράγοντα ().  Με την πάροδο των ημερών η μόλυνση εμφανιζόταν σε περισσότερους 
δίσκους μέχρι που μολύνθηκαν σχεδόν όλοι.  

Για να αντιμετωπίσουμε τη μόλυνση προσπαθήσαμε να ταυτοποιήσουμε το μολυσματικό 
παράγοντα.  Αρχικά πήραμε δείγμα από το βλεννώδες υγρό μολυσμένου φυλλικού δίσκου 
και το παρατηρήσαμε σε οπτικό μικροσκόπιο. Αυτό που είδαμε ήταν ένα ραβδόμορφο 
βακτήριο. Έτσι υποθέσαμε ότι μπορεί να είναι το ίδιο το αγροβακτήριο που 
χρησιμοποιήσαμε για το γενετικό μετασχηματισμό των φυλλικών δίσκων το οποίο δεν 
μπορεί να εξαλειφθεί από το αντιβιοτικό σεφοταξίμη που προσθέτουμε στο θρεπτικό μέσο. 

44 μέρες 54 μέρες

63 μέρες

Εικόνα 11. Εικόνες από διάφορα 
στάδια της γνετικού 
μετασχηματισμού φυλλικών 
δίσκων N. benthamiana. 44, 54 
και 63 μέρες μετά την έναρξη της 
ιστοκαλλιέργειας. Διακρίνεται η 
μόλυση από άγνωστο 
μολυσματικό παράγοντα. 
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Για να το εξακριβώσουμε μπολιάσαμε με δείγμα από την μόλυνση υγρό και στερεό θρεπτικό 
μέσο LB με ριφαμπικίνη ή σεφοταξίμη. Στην ριφαμπικίνη όπου το αγροβακτήριο έχει 
ανθεκτικότητα η υγρή καλλιέργεια μεγάλωσε. Το ίδιο συνέβη και στο στερεό θρεπτικό μέσο 
όπου σχηματίστηκαν αρκετές αποικίες. Αντίθετα στην σεφοταξίμη που δεν είναι ανθεκτικό 
δεν μεγάλωσε τίποτα υποδεικνύοντας ότι ο μολυσματικός παράγοντας μάλλον είναι το 
αγροβακτήριο. Στη συνέχεια κάναμε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με υπόστρωμα, 
υλικό μιας αποικίας από το στερεό θρεπτικό (colony PCR) και εκκινητές για το γονίδιο του 
καταστολέα CYSDV p25. Η ανάλυση της αντίδρασης σε πήκτωμα αγαρόζης επιβεβαιώσε ότι 
ήταν το αγροβακτήριο (Εικόνα 12).  

Για να αντιμετωπίσουμε την μόλυνση ακολουθήσαμε διάφορες πρακτικές. Αυξήσαμε την 
συγκέντρωση της σεφοταξίμης από τα 150 mg/L στα 450 mg/L και μειώσαμε στη μια 
εβδομάδα το χρονικό διάστημα παραμονής των φυλλικών δίσκων στο ίδιο στερεό θρεπτικό 
μέσο MS ώστε να είναι φρέσκο το αντιβιοτικό. Επίσης δοκιμάσαμε να επωάσουμε τους 
μολυσμένους φυλλικούς δίσκους σε υγρό θρεπτικό μέσο με 450 mg/L σεφοταξίμη για 20 
λεπτά  ή για όλη τη νύχτα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Με αυτές τις προσπάθειες 
καθυστερήσαμε την ανάπτυξη της μόλυνσης αλλά δεν μπορέσαμε να την εξαλείψουμε. Παρ’ 
όλα αυτά προέκυψαν 6 σειρές διαγονιδιακών φυτών, DM-CY-A-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 και 3.  

Εικόνα 12. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με υπόστρωμα 
υλικό από μοναδική αποικία σε στερεό θρεπτικό μέσο LB του 
άγνωστου μολυσματικού παράγοντα. (colony PCR). Η ανάλυση των 
προϊόντων της αντίδρασης έγινε σε πήκτωμα 1 % αγαρόζης. Στην 
αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το γονίδιο του 
καταστολέα CYSDV p25. Για θετικό (+) έλεγχο της αντίδρασης 
χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα πλασμίδιο που περιέχει το γονίδιο 
CYSDV p25 ενώ για αρνητικό (-) απιονισμένο νερό dH2O. 

Εικόνα 13. . Διαγνωστική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης για τις έξι σειρές CYSDV p25 διαγονιδιακών 
φυτών, DM-CY-A-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 και 3. Στην αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το γονίδιο του 
CYSDV p25 και υπόστρωμα το απομονωμένο γενωμικό DNA από το κάθε φυτό. Για θετικό έλεγχο της αντίδρασης 
χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα πλασμίδιο pART27 που περιέχει το γονίδιο CYSDV p25 (plasmid) και για 
αρνητικό απιονισμένο νερό (dH2O) και γενωμικό DNA από αγρίου τύπου φυτό.  Η ανάλυση των προϊόντων των 
αντιδράσεων έγινε σε πήκτωμα  1.4, 2, 1.5 % αγαρόζης κατά σειρά από πάνω προς τα κάτω. 
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Για να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι οι σειρές των διαγονιδικών φυτών φέρουν το γονίδιο 
του ιικού καταστολέα CYSDV p25 απομονώσαμε γενωμικό DNA από κάθε φυτό και κάναμε 
μια διαγνωστική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με εκκινητές για το γονίδιο του CYSDV 
p25 (Εικόνα 13).  

Στο δεύτερο πείραμα γενετικού μετασχηματισμού φυλλικών δίσκων που πραγματοποιήσαμε 
αντικαταστήσαμε το στέλεχος C58C1 του αγροβακτηρίου Agrobacterium tumefaciens που 
ήταν αδύνατο να εξαλειφθεί με το αντιβιοτικό σεφοταξίμη. Αυτή την φορά χρησιμοποιήσαμε 
ένα ηπιότερο στέλεχος το LBA4404 (Clemente, 2006; Hoekema et al., 1983). Επίσης λόγω 
αδυναμίας εύρεσης του φαρμακευτικού σκευάσματος του αντιβιοτικού σεφοταξίμης 
αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το φαρμακευτικό σκεύασμα με την εμπορική ονομασία 
‘Augmentin’ το οποίο περιέχει τα αντιβιοτικά αμοξυκιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. Το 
σκεύασμα αυτό έχει ήδη ήδη χρησιμοποιηθεί σε ιστοκαλλιέργεια για την εξάλειψη του 
αγροβακτηρίου (Ieamkhang & Chatchawankanphanich, 2005; Mestiri et al., 2014; Satish et 
al., 2012; SiNae et al., 2007). Εφαρμόζοντας τις παραπάνω αλλαγές, η δεύτερη 
ιστοκαλλιέργεια εξελίχθηκε ομαλά και από αυτήν προέκυψαν 25 σειρές διαγονιδιακών 
φυτών. Οι σειρές αυτές των διαγονιδιακών φυτών θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την 
ύπαρξη του γονιδίου CYSDV p25 στο γονιδίωμα τους. Επίσης, στα θετικά φυτά θα πρέπει να 
προσδιοριστεί ο αριθμός των ενθέσεων του διαγονιδίου στο γονιδίωμα. 

3.1.2 Ανάλυση διαχωρισμού του διαγονιδίου στην T1 γενιά των CYSDV p25 φυτών 

Για τη δημιουργία των γενετικά τροποποιημένων φυτών N. b που υπερεκφράζουν τον 
καταστολέα CYSDV p25 χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο του γενετικού μετασχηματισμού 
φυλλικών δίσκων με τη χρήση του  αγροβακτηρίου Agrobacterium tumefaciens. Με αυτή τη 
μέθοδο το διαγονίδιο μπορεί να εντεθεί μια ή παραπάνω φορές στο γονιδίωμα του φυτού 
(Clemente, 2006). Ωστόσο, οι παραπάνω από μια ενθέσεις αποτελούν πρόβλημα για τη 
μετέπειτα δημιουργία ομόζυγων σειρών που θα εκφράζουν σταθερά το γονίδιο. Επίσης οι 
ενθέσεις σε πολλαπλούς γενετικούς τόπους μπορεί να επάγουν την RNA σίγηση του 
διαγονιδίου και να μην εκφράζεται (Cerutti, 2003). Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των 
ενθέσεων του CYSDV p25 στις 6 διαγονιδιακές σειρές που πήραμε από την πρώτη 
ιστοκαλλιέργεια προσδιορίσαμε τον διαχωρισμό του στην T1 γενιά.  

Εικόνα 14. Δείγματα από την έκθεση βλάστησης σε καναμυκίνη σπόρων από την T0 γενιά των CYSDV p25 
διαγονιδιακών φυτών. Το θρεπτικό μέσο MS που χρησιμοποιήθηκε περιείχε καναμυκίνη σε συγκέντρωση 100 
mg/L. Αριστερά είναι το δείγμα θετικού ελέγχου (+) όπου το θρεπτικό μέσο δεν περιέχει καναμυκίνη ενώ στο 
κέντρο είναι το δείγμα αρνητικού ελέγχου (-) με θρεπτικό που περιείχε το αντιβιοτικό. Και στα δυο δείγματα 
χρησιμοποιήθηκαν σπόροι από φυτά αγρίου τύπου. Δεξιά φαίνονται σπόροι από την διαγονιδιακή σειρά DM-CY-
A-3 στο θρεπτικό μέσο επιλογής. 
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Η παρατήρηση του διαχωρισμού του διαγονιδίου CYSDV p25 έγινε με τη βλάστηση των 
σπόρων από τα φυτά της T0 γενιάς σε θρεπτικό μέσο με το αντιβιοτικό καναμυκίνη 
(kanamycin germination assay, Εικόνα 14). Τα μετασχηματισμένα φυτά είναι ανθεκτικά λόγω 
του γονίδιου ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη που είναι συντηγμένο με το γονίδιο του 
ενδιαφέροντος μας. Αν το διαγονίδιο CYSDV p25 έχει εντεθεί μια φορά θα πρέπει ο 
διαχωρισμός του στους απογόνους της T1 γενιάς να ακολουθεί τον 1ο νόμο του Μέντελ 
σύμφωνα με τον οποίο το ½ των  απογόνων είναι ετερόζυγοι, το ¼ ομόζυγοι και το ¼ δεν έχει 
το διαγονίδιο. Άρα τα ¾ των απογόνων θα πρέπει να επιβιώνουν στην καναμυκίνη (KR) και το 
¼ να πεθαίνει (KS). Η σύγκριση των δεδομένων από τα δυο πειράματα βλάστησης σε 
καναμυκίνη ανά διαγονιδιακή σειρά που πραγματοποιήσαμε, με τα αναμενόμενα σύμφωνα 
με τον 1ο νόμο του Μέντελ έγινε με το στατικό κριτήριο χ2 χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό 
λογισμικό GraphPad Software QuickCalcs (Graphpad, 2016). Η μηδενική υπόθεση (H0) που 
θέσαμε είναι ότι οι παρατηρούμενες τιμές των πειραμάτων δεν διαφέρουν από τις 
αναμενόμενες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του χ2 ελέγχου η μηδενική υπόθεση δεν 
απορρίπτεται σε καμία από τις διαγονιδιακές σειρές (p-value > 0.05) (Πίνακας 8). Αυτό 
σημαίνει ότι το διαγονίδιο είναι πιθανόν να έχει εντεθεί μια φορά σε όλες τις σειρές. 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα της σύγκρισης των δεδομένων από τα δυο πειράματα έκθεσης βλάστησης σε 
καναμυκίνη ανά διαγονιδιακή σειρά που πραγματοποιήσαμε, με τα αναμενόμενα σύμφωνα με τον 1ο νόμο του 
Μέντελ. Η σύγκριση έγινε με το στατικό κριτήριο χ2. Τα φυτά που επιβίωσαν στην καναμυκίνη συμβολίζονται με 
KR ενώ αυτά που δεν επιβίωσαν με KS.   

1
η
 δοκιμή βλάστησης σε καναμυκίνη 

 Παρατηρούμενα  Αναμενόμενα   

DM-CY-A- K
R K

S Σύνολο K
R K

S χ2 p- value 
1.1 78 19 97 72.75 24.25 1.515 0.2183 
1.2 80 28 108 81 27 0.049 0.8241 
1.3 72 21 93 69.75 23.25 0.29 0.5900 
2.1 77 22 99 74.25 24.75 0.407 0.5233 
2.2 75 25 100 75 25 0 1.0 
3 54 20 74 55.5 18.5 0.162 0.6872 

2
η
 δοκιμή βλάστησης σε καναμυκίνη 

1.1 76 22 98 73.5 24.5 0.340 0.5598 
1.2 83 20 103 77.25 25.75 1.712 0.1907 
1.3 69 30 99 74.25 24.75 1.485 0.2230 
2.1 82 18 100 75 25 2.613 0.1060 
2.2 71 27 98 73.5 24.5 0.340 0.5598 
3 73 25 98 73.5 24.5 0.014 0.9071 

 

3.1.3 Φαινότυπος των CYSDV p25 φυτών 

Τα φυτά της T0 γενιάς που προκύπτουν από την μέθοδο της ιστοκαλλιέργειας συχνά δεν 
έχουν την κανονική δομή ενός φυτού αγρίου τύπου N. b. Έτσι για να διαπιστώσει κανείς  αν 
η έκφραση του γονιδίου που έχει ενθέσει επηρεάζει τον φαινότυπο του τροποποιημένου 
φυτού θα πρέπει να μεγαλώσει φυτά της T1 γενιάς με μια ένθεση στο γονιδίωμα. Ενώ για 
την λεπτομερέστερη μελέτη θα πρέπει να μεγαλώσει ομόζυγους απογόνους της T2 γενιάς.  
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3

WT

Εικόνα 15. Φυτά των διαγονιδιακών σειρών DM-CY-A-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 και 3 μετά από 
30 μέρες σε θρεπτικό μέσο MS με καναμυκίνη σε τελική συγκέντρωση 100 mg/L. Στην 
φωτογραφία  πάνω φαίνονται φυτά αγρίου τύπου  

1.1 2.1

1.2

1.3

2.2

3

Εικόνα 16. Φυτά των διαγονιδιακών σειρών DM-CY-A-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 και 3 μετά την φύτευση τους 
στο χώμα. Τα φυτά επωάστηκαν για 18 ημέρες σε θάλαμο σταθερών συνθηκών με θερμοκρασία 25  oC και 
φωτοπερίοδο 16 ώρες φως/8 ώρες σκοτάδι. Η πάνω σειρά σε όλες τις φωτογραφίες είναι τα ίδια 4 φυτά 
αγρίου τύπου για την ευκολότερη σύγκριση του φαινοτύπου μεταξύ των σειρών. 
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Για να μελετήσουμε τον φαινότυπο των CYSDV p25 διαγονιδιακών σειρών  που 
δημιουργήσαμε μεγαλώσαμε τα φυτά που επιβίωσαν από τα δύο πειράματα έκθεσης 
βλάστησης σε καναμυκίνη (Ενότητα 3.1.2). Μετά από 30 ημέρες στο θρεπτικό μέσο σχεδόν 
όλα τα φυτά είχαν από 2 έως 4 φύλλα (Εικόνα 15). Τα φύλλα των φυτών των σειρών DM-CY-
A-1.1 και 2.2 ήταν έντονα χλωρωτικά ενώ όλη η επιφάνεια των φυτών καλύπτονταν από 
τριχίδια μεγαλύτερα από αυτά του αγρίου τύπου. Τα πρώτα 2 φύλλα του 1/5 περίπου από 
τα φυτά των σειρών DM-CY-A-1.2, 1.3 και 2.1 ήταν χλωρωτικά σχεδόν λευκά με πολύ αργή 
ανάπτυξη. Αυτά τα φυτά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν μετά την μεταφορά τους σε χώμα. 
Τα υπόλοιπα ήταν ελαφρώς χλωρωτικά. Τέλος τα φύλλα των φυτών της σειράς DM-CY-A-3 
ήταν έντονα χλωρωτικά σε σχέση με τις κοτυληδόνες τους αλλά και με τα φύλλα των αγρίου 
τύπου φυτών. 

Στη συνέχεια μεταφυτέψαμε 14 φυτά από τα αγρίου τύπου και από καθεμία από τις 
διαγονιδιακές σειρές στο χώμα και τα μεταφέραμε σε θάλαμο σταθερών συνθηκών 
θερμοκρασίας 25 oC και φωτοπεριόδου 16 ώρες φως/8 ώρες σκοτάδι.. Μετά από 18 ημέρες 
τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο των 7 - 8 φύλλων. Τα φυτά των σειρών DM-CY-A-1.2 και 2.1 
ήταν λιγότερο ανεπτυγμένα από τα αγρίου τύπου και τα φύλλα τους ήταν έντονα χλωρωτικά 
(Εικόνα 16). Ενώ τα φυτά των σειρών DM-CY-A-1.3 και 3 είχαν τον ίδιο περίπου ρυθμό 
ανάπτυξης με τα αγρίου τύπου και τα φύλλα τους ήταν ελαφρώς χλωρωτικά. Τα φυτά των 
σειρών DM-CY-A-1.1 και 2.2 είχαν πολύ καθυστερημένη ανάπτυξη σε σχέση με τα αγρίου 
τύπου και τα φύλλα τους ήταν έντονα χλωρωτικά. Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης δεν άλλαξε 
αργότερα γι’ αυτό εγκαταλείφθηκε η περαιτέρω μελέτη τους.  

1.2 1.3

32.1

Εικόνα 17. Φυτά των διαγονιδιακών σειρών DM-CY-A- 1.2, 1.3, 2.1 και 3 μετά από 30 ημέρες στο θερμοκήπιο. 
Αριστερά σε κάθε φωτογραφία είναι το ίδιο φυτό αγρίου τύπου για να διευκολυνθεί η σύγκριση του 
φαινοτύπου ανάμεσα στις διαγονιδιακές σειρές.       
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Μετά από 18 ημέρες τα φυτά μεταφυτεύτηκαν σε μεγαλύτερη γλάστρα και μεταφέρθηκαν 
στο θερμοκήπιο. Μετά από 30 μέρες η χλώρωση των φύλλων στα φυτά των διαγονιδιακών 
σειρών DM-CY-A-1.2, 1.3, 2.1 και 3 δεν ήταν ορατή (Εικόνα 17). Δεν παρατηρήσαμε κάποια 
σημαντική διαφορά στο φαινότυπο σε σύγκριση με τα αγρίου τύπου εκτός από την μικρότερη 
ανάπτυξη σε ύψος των διαγονιδιακών φυτών. 

3.1.4 Ικανότητα των τροποποιημένων CYSDV p25 φυτών να καταστέλλουν την RNA σίγηση 

Η ιική πρωτεΐνη CYSDV p25 έχει χαρακτηριστεί ήδη λειτουργικά ως καταστολέας της μετα-
μεταγραφικής RNA σίγησης (Kataya et al., 2009). Για να ελέγξουμε την λειτουργικότητα της 
πρωτεΐνης στα διαγονιδιακά φυτά που αναπτύξαμε σκεφτήκαμε να εμποτίσουμε τα φύλλα 
τους με καλλιέργεια αγροβακτηρίου Agrobacterium tumefaciens που περιέχει το γονίδιο της 
πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP) στο T-DNA του δυαδικού του φορέα. Αυτό μας 
επιτρέπει να παρακολουθήσουμε οπτικά την ενεργοποίηση της RNA σίγησης στα φυτά, η 
οποία προκαλεί την μείωση της έκφρασης της GFP και άρα την μείωση του φθορισμού της. 
Έτσι παρακολουθώντας την ένταση του φθορισμού της GFP στα φύλλα των τροποποιημένων 

Εικόνα 18.Διαγνωστική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR σε 10 φυτά από καθεμία από τις 4 διαγονιδικές 
σειρές CYSDV-p25, DM-CY-A-1.2, 1.3, 2.1 και 3. Στην αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές για το γονίδιο του 
CYSDV-p25 και υπόστρωμα το απομονωμένο γενωμικό DNA του κάθε φυτό. Για θετικό έλεγχο της αντίδρασης 
χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα πλασμίδιο pART27 που περιέχει το γονίδιο CYSDV-p25 (plasmid) και για αρνητικό 
απιονισμένο νερό (dH2O) και γενωμικό DNA από αγρίου τύπου φυτό. Η ανάλυση των προϊόντων των αντιδράσεων 
έγινε σε πήκτωμα  1.4 % αγαρόζης. Τα μπλε βέλη δείχνουν τα θετικά φυτά που επιλέχθηκαν για την περαιτέρω  
μελέτη της έκφρασης του γονιδίου CYSDV-p25. 
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φυτών μπορούμε να συγκρίνουμε την λειτουργικότητα του καταστολέα μεταξύ των 
διαγονιδιακών σειρών.  Για να δούμε μετά από πόσο χρόνο η έκφραση της GFP 
καταστέλλεται πλήρως από το μηχανισμό της RNA σίγησης χρησιμοποιήσαμε φυτά N. b 
αγρίου τύπου (αρνητικός μάρτυρας). Ενώ ως θετικό μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε μια καθαρή 
σειρά γενετικά τροποποιημένων φυτών N. b που εκφράζουν τον ιικό καταστολέα CymRSV 
p19 ο οποίος καταστέλλει ισχυρά την RNA σίγηση (Lakatos et al., 2004). 

Για το πείραμα του αγροεμποτισμού χρησιμοποιήσαμε φυτά από αυτά που μεγαλώσαμε για 
την μελέτη του φαινοτύπου (ενότητα 3.1.3). Αρχικά πήραμε 10 φυτά της T1 γενιάς από κάθε 
διαγονιδιακή σειρά και ελέγξαμε αν φέρουν το γονίδιο CYSDV p25. Απομονώσαμε το 
γενωμικό DNA από κάθε φυτό και χρησιμοποιώντας το ως υπόστρωμα κάναμε μια 
διαγνωστική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με κατάλληλους εκκινητές για το 
γονίδιο CYSDV p25. Η ανάλυση του προϊόντος των αντιδράσεων PCR σε 1.4 % πήκτωμα 
αγαρόζης μας επέτρεψε να διαλέξουμε 5 θετικά φυτά από κάθε σειρά (Εικόνα 18). Από τη 
σειρά DM-CY-A-1.2 τα 1, 2, 4, 8, 10, από την DM-CY-A-1.3 τα 1, 2, 6, 7, 8, από την DM-CY-A-
2.1 τα 2, 6, 7, 8, 9 και από την DM-CY-A-3 τα 3, 4, 6, 7, 8. 

Στη συνέχεια ελέγξαμε τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου CYSDV p25 στα θετικά φυτά που 
διαλέξαμε. Απομονώσαμε το ολικό RNA και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αποτύπωσης 
τύπου northern συγκρίναμε την ποσότητα του mRNA του CYSDV p25 μεταξύ των φυτών της 
κάθε σειράς αλλά και τις σειρές μεταξύ τους (Εικόνα 19). Για να προσδιορίσουμε την 

18S 
rRNA

18S 
rRNA

Εικόνα 19. Στύπωμα τύπου Nothern 5 φυτών από καθεμία από τις διαγονιδιακές σειρές DM-
CY-A-1.2, 1.3, 2.1 και 3. Η υβριδοποίηση έγινε με  32P DNA ιχνηθέτη συμπληρωματικό ως προς 
το γονίδιο CYSDV p25. Για να ελέγξουμε το φόρτωμα των RNA δειγμάτων υβριδοποιήσαμε με 
32P DNA ιχνηθέτη συμπληρωματικό ως προς το 18S ριβοσωμικό RNA. Τα μπλε βέλη δείχνουν 
τα φυτά που επιλέξαμε για το πείραμα του αγροεμποτισμού ενώ τα πορτοκαλί  για το πείραμα 
με τα ενδογενή miRNA.  
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ποσότητα του ολικού RNA που φορτώσαμε σε κάθε σειρά του πηκτώματος υβριδοποιήσαμε 
με ιχνηθέτη για το 18S rRNA. Τα mRNA του CYSDV p25 και του 18S rRNA υβριδοποιήθηκαν 
με 32P DNA ιχνηθέτη που προέκυψε από αντίδραση πολυμερισμού με τυχαίους εκκινητές και 
υπόστρωμα όλη την αλληλουχία του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης (open reading frame, 
ORF) του γονιδίου CYSDV p25 και 18S rRNA, αντίστοιχα. Και στα δυο πειράματα 

Εικόνα 20. Αγροεμπορισμός με αγροβακτήριο που περιέχει το γονίδιο της φθορίζουσας GFP σε φυτά των 
διαγονιδιακών σειρών DM-CY-A-1.2, 1.3, 2.1, 3. Για θετικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν γενετικά 
τροποποιημένα φυτά που εκφράζουν τον καταστολέα CymRSV p19 ενώ για αρνητικό φυτά αγρίου τύπου. 
Από κάθε σειρά και τα αγρίου τύπου χρησιμοποιήθηκαν τρία φυτά (εκτός από την DM-CY-A-3). Στην 
εικόνα παρουσιάζεται ένα φύλλο από κάθε φυτό. Τα φύλλα φωτογραφήθηκαν κάτω από φως 
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 4 και 6 ημέρες μετά τον αγροεμποτισμό (4 και 6 dpi). 
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χρησιμοποιήθηκε φυτό αγρίου τύπου για αρνητικό έλεγχο. Όπως φαίνεται την ανάλυση των 
δειγμάτων ο καταστολέας  CYSDV p25 εκφράζεται σε όλα τα φυτά. Στα φυτά των 
διαγονιδιακών σειρών DM-CY-A-1.2 και 2.1 τα επίπεδα έκφρασης είναι σχετικά ομοιόμορφα 
ενώ το αντίθετο συμβαίνει στα φυτά των σειρών DM-CY-A-1.3 και 3.  

Από τα παραπάνω φυτά επιλέξαμε 3 από κάθε διαγονιδιακή σειρά για το πείραμα του 
αγροεμποτισμού με GFP. Από τη σειρά DM-CY-A-1.2 τα 3, 4, 5, από την DM-CY-A-1.3 τα 1, 2, 
4, από την DM-CY-A-2.1 τα 2, 4, 5 και από την DM-CY-A-3 τα 1, 2, 5. Επίσης, επιλέξαμε 2 φυτά 
από κάθε σειρά για να ελέγξουμε αν ο καταστολέας CYSDV p25 επηρεάζει τα επίπεδα δυο 
ενδογενών miRNAs, το miR167 και το miR159. Από τη σειρά DM-CY-A-1.2 τα 4, 5, από την 
DM-CY-A-1.3 τα 3, 4, από την DM-CY-A-2.1 τα 4, 5 και από την DM-CY-A-3 τα 2, 5. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ενότητα 3.1.5. 

Για το πείραμα του αγροεμποτισμού χρησιμοποιήσαμε 3 φυτά από κάθε σειρά των CYSDV 
p25 φυτών, 3 φυτά από μια καθαρή σειρά τροποποιημένων φυτών που εκφράζουν τον ιικό 
καταστολέα (Cymbidium ring spotvirus) CymRSV p19 και 3 φυτά αγρίου τύπου (WT). Ωστόσο, 
Το ένα από τα τρία φυτά της σειράς DM-CY-A-3 δεν κατάφερε να επιβιώσει. Εμποτίσαμε 2 
φύλλα σε καθένα από τα φυτά με καλλιέργεια αγροβακτηρίου που περιείχε το γονίδιο της 
πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP) στο T-DNA. Μετά από 4 και 6 ημέρες (4 και 6 dpi) 
φωτογραφήσαμε το ένα φύλλο κάθε φυτού κάτω από φως υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 
(Εικόνα 20). Στις 4 μέρες μετά τον αγροεμποτισμό ο φθορισμός σε όλα τα φυτά ήταν ο 
μέγιστος. Στις 6 μέρες ο φθορισμός στα φυτά αγρίου τύπου είχε σχεδόν σβήσει ενώ στα φυτά 
CymRSV p19 παρέμενε στα ίδια επίπεδα. Στις σειρές DM-CY-A-1.3, 2.1 και 3 ο φθορισμός 
διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με αυτά στις 4 μέρες ενώ στην DM-CY-A-1.2 μειώθηκε αισθητά 
σχεδόν όπως τα αγρίου τύπου. Στην Εικόνα 21 φαίνεται το φύλλο ενός από τα τρία φυτά, το 
πιο αντιπροσωπευτικό, για να είναι ευκολότερη η σύγκριση του φθορισμού.   

Εκτός από το πρωτεϊνικό επίπεδο που παρατηρήσαμε με τον φθορισμό θέλαμε να δούμε την 
έκφραση του γονιδίου και σε μεταγραφικό επίπεδο. Γι’ αυτό το σκοπό απομονώσαμε το 
ολικό RNA από τις κηλίδες που υπερεκφράστηκε η GFP στα φύλλα ενός από τα τρία φυτά 
που αγροεμποτίσαμε (Εικόνα 21), την 5η και την 6η μέρα μετά τον αγροεμποτισμό (5 και 6 
dpi). Αναλύσαμε ίσες ποσότητες δειγμάτων σε 1.2% πήκτωμα αγαρόζης και στη συνέχεια με 
την τεχνική της αποτύπωσης τύπου northern υβριδοποιήσαμε με ιχνηθέτη για την GFP 
(Εικόνα 22). Για να ελέγξουμε αν ισοφορτώσαμε τα δείγματα στο πήκτωμα υβριδοποιήσαμε 
με ιχνηθέτη για το 18S rRNA. Τα mRNA της GFP και του 18S rRNA υβριδοποιήθηκαν με 32P 
DNA ιχνηθέτη που προέκυψε από αντίδραση πολυμερισμού με τυχαίους εκκινητές και 

Εικόνα 21. Όπως στην Εικόνα 20. Εδώ παρουσιάζεται ένα από τα τρία φύλλα για ευκολότερη σύγκριση. 
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υπόστρωμα όλη την αλληλουχία του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης (open reading frame, 
ORF) του γονιδίου GFP4 και 18S rRNA, αντίστοιχα. Η ανάλυση αυτών των δειγμάτων έδειξε 
ότι την 5η ημέρα μετά τον αγροεμποτισμό η σειρά DM-CY-A-3 διατηρεί την έκφραση της GFP 
στο ίδιο επίπεδο με το φυτό που εκφράζει τον CymRSV p19 ενώ οι υπόλοιπες σειρές είχαν τα 
ίδια επίπεδα έκφρασης με τα φυτά αγρίου τύπου. Στην ανάλυση των δειγμάτων της 6η 
ημέρας τα mRNA φαίνεται να έχουν αποδομηθεί. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται η ίδια εικόνα με 
αυτή της 5ης ημέρας.  

3.1.5 Επίδραση των CYSDV p25 φυτών  στο μονοπάτι ενδογενών miRNA 

Όπως δείξαμε στην ενότητα η υπερέκφραση του καταστολέα της σίγησης CYSDV p25 στις 
διαγονιδιακές σειρές που αναπτύξαμε προκαλεί ένα χλωρωτικό φαινότυπο στα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξης των φυτών και σε δύο σειρές την μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Αυτό 
αποτελεί μια ένδειξη για πιθανή παρεμβολή του καταστολέα στη ρύθμιση αναπτυξιακών 
μονοπατιών του φυτού. Έτσι αποφασίσαμε να ελέγξουμε αν ο καταστολέας CYSDV p25 
επηρεάζει το μονοπάτι ρύθμισης των δυο ενδογενών miRNAs, miR167 και miR159. Για να 
ελέγξουμε τα επίπεδα των δυο ενδογενών miRNAs χρησιμοποιήσαμε φυτά από αυτά που 
μεγαλώσαμε για την παρατήρηση του φαινοτύπου (ενότητα 3.1.3) και για τα οποία 
αναλύσαμε τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου CYSDV p25 (Εικόνα 19). Συλλέξαμε ιστό από 
2 φυτά κάθε διαγονιδιακής σειράς, 2 φυτά αγρίου τύπου και 2 από ομόζυγη σειρά 
διαγονιδιακών φυτών που εκφράζουν τον καταστολέα CymRSV p19, 30 ημέρες μετά την 
φύτευση τους στο χώμα.  Από τη σειρά DM-CY-A-1.2 τα 4, 5, από την DM-CY-A-1.3 τα 3, 4, 
από την DM-CY-A-2.1 τα 4, 5 και από την DM-CY-A-3 τα 2, 5 . Από τα δείγματα που συλλέξαμε 

Εικόνα 22. Στύπωμα τύπου northern αγροεμποτισμένου ιστού με GFP από φυτά των διαγονιδιακών σειρών 
DM-CY-A-1.2, 1.3, 2.1, 3, φυτά που εκφράζουν τον CymRSV p19 και φυτά αγρίου τύπου. Η υβριδοποίηση 
έγινε με  32P DNA ιχνηθέτη συμπληρωματικό ως προς το γονίδιο GFP4. Για να ελέγξουμε το φόρτωμα των 
RNA δειγμάτων υβριδοποιήσαμε με 32P DNA ιχνηθέτη συμπληρωματικό ως προς το 18S ριβοσωμικό RNA. 
Αριστερά είναι τα δείγματα από την 5η ημέρα (5 dpi) και δεξιά από την 6η ημέρα (6 dpi) μετά των 
αγροεμποτισμό. 

5 dpi 6 dpi

18S 

rRNA
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απομονώσαμε το ολικό RNA και αναλύσαμε ίση ποσότητα από κάθε δείγμα σε 15 % πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της αποτύπωσης τύπου northern 
υβριδοποιήσαμε τα αναλυμένα δείγματα με ιχνηθέτη για το miR167 (Εικόνα 23). Τα ίδια 
δείγματα αναλύθηκαν σε άλλο πήκτωμα και υβριδοποιήθηκαν με ιχνηθέτη για το miR159 
(Εικόνα 24). Ο ιχνηθέτης για miR159 προέκυψε από την φωσφωρυλίωση με 32P του 5’ άκρου 
ενός DNA ολιγονουκλεοτιδίου συμπληρωματικού της αλληλουχίας του ενώ ο ιχνηθέτης για 
miR167 από την φωσφωρυλίωση ενός LNA (Locked Nucleic Acid) ολιγονουκλεοτιδίου. Όπως 
φαίνεται στις Εικόνες Εικόνα 23 καιΕικόνα 24 σε κανένα από τα δείγματα δεν 
διαφοροποιούνται σημαντικά θετικά ή αρνητικά τα επίπεδα των δυο ενδογενών miRNAs. 
Εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα των p19-1 και -2 στην Εικόνα 24 στα οποία η ζώνη των 
miRNAs μεγέθους 21 nt είναι μειωμένη σε σχέση με την ζώνη  των miRNAs μεγέθους 22 nt. 
Αυτό πιθανόν οφείλεται στην ικανότητα του καταστολέα CymRSV p19 να προσδένει μικρά 
RNA μήκους 21 nt. 

 

U6 
snRNA

Εικόνα 23. Στύπωμα  τύπου northern φυτών των διαγονιδιακών σειρών DM-CY-A-1.2, 1.3, 2.1 και 3, φυτών 
αγρίου τύπου και διαγονιδιακών φυτών που υπερεκφράζουν τον καταστολέα CymRSV p19 . Από κάθε σειρά 
αναλύθηκαν δείγματα από δυο διαφορετικά φυτά. Η υβριδοποίηση έγινε με  32P σημασμένο LNA 
ολιγονουκλεοτίδιο συμπληρωματικό ως προς το miR167. Για να ελέγξουμε αν φορτώθηκαν ίσες ποσότητες  των 
δειγμάτων υβριδοποιήσαμε με 32P DNA σημασμένο συμπληρωματικό ως προς το γονίδιο του U6 snRNA. 

U6 
snRNA

1η 2η

Εικόνα 24. Όπως στην Εικόνα 23. Η υβριδοποίηση έγινε με  32P σημασμένο DNA ολιγονουκλεοτίδιο 
συμπληρωματικό ως προς το miR159. 
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3.2 Απομόνωση και καθαρισμός της CYSDV p25 και ToCV p22 πρωτεΐνης 
Σκοπός του δεύτερου μέρος της παρούσας εργασίας ήταν να ελέγξουμε την ικανότητα 
πρόσδεσης του καταστολέα CYSDV p25 με δίκλωνα μόρια RNA μικρού (110 bp) ή μεγάλου 
μήκους (680  bp). Ένας τρόπος για να ελεγχθεί in vitro η ικανότητα πρόσδεσης μιας πρωτεΐνης 
με ένα νουκλεικό οξύ είναι η μέθοδος μετατόπισης της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας 
(Electrophoretic Mobility Shift Assay, EMSA). Στη μέθοδο αυτή γίνεται ηλεκτροφορητικός 
διαχωρισμός ενός μείγματος μίας ή περισσότερων πρωτεϊνών με ένα DNA ή RNA μόριο σε 
ένα πήκτωμα αγαρόζης ή πολυακρυλαμίδης. Αν η πρωτεΐνη προσδένεται με το μόριο του 
νουκλεϊκού οξέος κινείται πιο αργά σε σχέση με τον μάρτυρα που είναι η ίδια πρωτεΐνη χωρίς 
το νουκλεϊκό οξύ. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο έπρεπε να απομονώσουμε και 

να καθαρίσουμε την πρωτεΐνη CYSDV p25. Για το σκοπό αυτό 
μετασχηματίστηκαν βακτήρια E. coli του στελέχους BL21 με το πλασμίδιο 
pRSET-A::CYSDV p25. Η επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου έγινε με 

προσθήκη 0.5 mM IPTG και επώαση για 3 ώρες 
στους 28 οC. Το πρωτεϊνικό εκχύλισμα από δείγμα 
κυττάρων της καλλιέργειας πριν και μετά την 
επώαση με IPTG αναλύθηκε σε 12% αποδιατακτικό 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (Εικόνα 26). Η 
ανάλυση έδειξε μια αυξημένη ζώνη κοντά στα 35 
kDa δηλαδή πολύ παραπάνω από το μοριακό 
βάρος της CYSDV p25 (25.12 kDa). Η διαδικασία της 
επαγωγής επαναλήφθηκε άλλη μια φορά και η 
ανάλυση του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος έδωσε την 

ίδια εικόνα. Στη συνέχεια προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια απομόνωσης και καθαρισμού 
της πρωτεΐνης ώστε να διαπιστώσουμε αν είναι πράγματι η πρωτεΐνη CYSDV p25. Ο 
καθαρισμός της πρωτεΐνης έγινε με τη μέθοδο χρωματογραφίας συγγένειας 
ακινητοποιημένου μεταλλικού ιόντος (Immobilized metal ion affinity chromatography, 
IMAC). Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν σφαιρίδια νικελίου-αγαρόζης (Ni-NTA beads, 
Qiagen) στα οποία προσδένεται ο επίτοπος πολυιστιδίνης (6xHis-tag) που έχει συντηχθεί 
στην πρωτεΐνη CYSDV p25. Κατά την διαδικασία του καθαρισμού συλλέχθηκαν δείγματα από 
όλα τα στάδια και αναλύθηκαν σε 12 % αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (Εικόνα 
25). Στην ανάλυση των κλασμάτων έκλουσης δεν φαίνεται κάποια έντονη ζώνη κοντά στα 35 
kDa που αναμέναμε υποδεικνύοντας ότι η πρωτεΐνη που παρατηρήθηκε να αυξάνεται μετά 

την επώαση με IPTG δεν είναι η CYSDV p25.  

+-

25
kDa

35
kDa

 

Εικόνα 26. Ανάλυση του 
πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 
πριν  (-) και μετά (+) την 
επώaση της καλλιέργειας 
BL21 κυττάρων με IPTG για 
την έκφραση της πρωτεΐνης 
CYSDV p25. Η ανάλυση έγινε 
σε 12 %  αποδιατακτικό 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

Εικόνα 25. Καθαρισμός της πρωτεΐνης CYSDV p25. Δείγματα 
συλλέχθηκαν στα κύρια στάδια της διαδικασίας και 
αναλύθηκαν σε 12 % αποδιατακτικό πήκτωμα  
πολυακρυλαμίδης. LS: λυμένα κύτταρα, FT: κλάσμα 
πρωτεϊνών που δε δεσμεύτηκαν , W: μείγμα των τριών 
πλύσεων, E1, E2, E3: κλάσματα έκλουσης με 200  mM 
ιμιδαζόλιο  και after dialysis: μετά την διαπίδυση.  

35  
kDa 
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Για τον θετικό έλεγχο της μεθόδου EMSA επιλέχθηκε ο καταστολέας σίγησης ToCV p22 
οποίος έχει την ικανότητα να προσδένει μεγάλου μήκους dsRNA in vitro (Landeo-Rios et al., 
2016). Για το σκοπό αυτό κλωνοποιήσαμε το γονίδιο της ToCV p22 στον πλασμιδιακό φορέα 

pRSET-A και μετασχηματίσαμε το στέλεχος BL21 του βακτηρίου E. coli. 
Όταν μπολιάσαμε 400 ml θρεπτικό με το μετασχηματισμένο βακτήριο 
παρατηρήσαμε ότι η καλλιέργεια δεν αναπτυσσόταν. Επαναλάβαμε τη 
διαδικασία αρκετές φορές, μετασχηματίσαμε και άλλα δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα αλλά το αποτέλεσμα ήταν 
το ίδιο. Η λύση δόθηκε χρησιμοποιώντας το 
στέλεχος C43 το οποίο έχει προκύψει από δυο 
μεταλλαγές του BL21 και χρησιμοποιείται για την 
έκφραση διαμεμβρανικών και τοξικών 
πρωτεϊνών (Dumon-Seignovert et al., 2004). Η 
επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης ToCV p22 
έγινε με προσθήκη 0.5 mM IPTG και επώαση για 
3 ώρες  στους 28 οC. Η ανάλυση του πρωτεϊνικού 
εκχυλίσματος σε 12 % αποδιατακτικό πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης πριν και μετά την επώαση με IPTG δεν έδειξε κάποια διαφορά στο μοτίβο 
άρα η πρωτεΐνη δεν εκφράστηκε (Εικόνα 27).  
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Εικόνα 27.  Ανάλυση του 
πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 
πριν  (-) και μετά (+) την 
επώaση της καλλιέργειας 
C43 κυττάρων με IPTG για 
την έκφραση της πρωτεΐνης 
ToCV-p22. Η ανάλυση έγινε 
σε 12 %  αποδιατακτικό 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 
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4 Συζήτηση 

Το γένος Crinivirus περιλαμβάνει τους ιούς της οικογένειας Closteroviridae που μεταδίδονται 
μέσω των δύο γενών του αλευρώδους Trialeurodes και Bemisia. Οι ιοί αυτοί αποτελούν 
απειλή για την αγροτική οικονομία από τις αρχές του 20ου αιώνα προκαλώντας μεγάλες 
καταστροφές στις καλλιέργειες, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η αντιμετώπιση των 
μολύνσεων αυτών των ιών γίνεται κυρίως με τον έλεγχο των πληθυσμών του φορέα τους 
μέσω της χρήσης χημικών εντομοκτόνων. Ωστόσο, η χρήση των χημικών σκευασμάτων 
επιβαρύνει σημαντικά το κόστος καλλιέργειας, το περιβάλλον αλλά και την ποιότητα του 
παραγόμενου προϊόντος. Η γενετική, μοριακή και βιοχημική μελέτη του μηχανισμού δράσης 
των ιών μπορεί να οδηγήσει σε άλλους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης όπως 
η δημιουργία ανθεκτικών γενετικά τροποποιημένων φυτών. Πολλοί ιοί μεταξύ των οποίων 
και αρκετοί από τους crini-ιούς ακολουθούν την στρατηγική της καταστολής του αντιικού 
μηχανισμού άμυνας των φυτών-ξενιστών τους για να ενισχύσουν την μολυσματικότητα τους. 
Η καταστολή επιτυγχάνεται από μια κατηγορία ιικών πρωτεϊνών τους καταστολείς της RNA 
σίγησης οι οποίοι παρουσιάζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της σημασίας τους για 
τον ιό αλλά και της ετερογένειας τους ως προς τον τρόπο δράσης.  

Ο crini-ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών  (Cucurbit yellow 
stunting disorder virus, CYSDV) προσβάλλει φυτά της οικογένειας Cucurbitaceae και αποτελεί 
ένα από τους σοβαρότερους κινδύνους της καλλιέργειας τους σε πολλές περιοχές του 
κόσμου. Η δομή του ιού έχει μελετηθεί εκτενώς Celix et al., 1996; Liu et al., 2000) και το 
γονιδίωμα του έχει αλληλουχηθεί πλήρως (Livieratos & Coutts, 2002; Coutts & Livieratos, 
2003; Aguilar et al., 2003). Το 2009 οι Kataya et al. πραγματοποίησαν μια σειρά δοκιμών 
παροδικής έκφρασης (transient expression assays) και αντιστροφής της RNA σίγησης 
(reversal of silencing assays) για να ελέγξουν την ικανότητα καταστολής της RNA σίγησης των 
πρωτεϊνών L-Pro, p5.2, p22 και p25 που κωδικοποιεί ο ιός CYSDV. Από τις πρωτεΐνες που 
δοκιμάστηκαν μόνο η p25 είχε ενεργότητα καταστολέα. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη p25 
καταστέλλει την PTGS που προκαλείται από το νοηματικό μετάγραφο (S-PTGS) ή την δομή 
φουρκέτας (hp-PTGS) του γονιδίου της πράσινης φθορίζουσας GFP σε φυτά N. b αγρίου 
τύπου ή διαγονιδιακά. Όμως, δεν μπορεί να καταστείλει την μεταφορά του σήματος της 
σίγησης από κύτταρο σε κύτταρο και δεν μπορεί να επαναφέρει τον φαινότυπο φθορισμού 
της GFP σε ιστό όπου η σίγηση της έκφρασης της έχει ήδη εδραιωθεί. Επίσης, το γεγονός ότι 
η πρωτεΐνη p25 καταστέλλει την hp-PTGS υποδεικνύει ότι δρα μεταγενέστερα της 
παραγωγής δίκλωνων RNA από την RDR πολυμεράση. Το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (ORF) 
που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη p25 βρίσκεται στην περιοχή μετά το γονίδιο της RdRp στο 3΄ 
άκρο του RNA1. Η περιοχή αυτή του γονιδιώματος των ιών της οικογένειας Closteroviridae 
έχει 1-3 ORFs τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες με χαμηλή ομολογία μεταξύ των ειδών 
(Dolja et al., 2006). Σε αρκετούς crini-ιούς, η περιοχή αυτή περιλαμβάνει γονίδια 
καταστολέων όπως η πρωτεΐνη p22 του ιού του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας 
(Sweet potato chlorotic stunt virus, SPCSV) ο οποίος έχει δράση ενδονουκλεάσης τύπου 
RNAασης ΙΙΙ και μπορεί να κόβει siRNAs μεγέθους 21–24 bp σε κομμάτια των 14 bp που δεν 
αναγνωρίζονται από το μηχανισμό της σίγησης (Kreuze et al., 2005; Cuellar et al., 2009). Ένα 
άλλο παράδειγμα είναι η πρωτεΐνη p23 του ίκτερου του μαρουλιού (Lettuce chlorosis virus, 
LCV) η οποία παρεμποδίζει την συσσώρευση ή ενδυναμώνει την αποδόμηση των siRNAs 
καθώς επίσης καταστέλλει την μεταφορά από κύτταρο σε κύτταρο και την διασυστηματική 
μεταφορά του σήματος της σίγησης (Kubota & Ng, 2016). Ο ιός ToCV είναι ο μόνος crini-ιός 
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για τον οποίο γνωρίζουμε ότι διαθέτει πολλαπλούς καταστολείς. Ο καταστολέας p22 ο 
οποίος κωδικοποιείται από ένα ORF στο 3΄ άκρο του RNA1 καταστέλλει την PTGS για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε πειράματα παροδικής έκφρασης (Cañizares et al., 2008). Επιπλέον 
μελέτες έδειξαν ότι προσδένει μεγάλου μήκους δίκλωνα RNA μόρια εμποδίζοντας την 
μετατροπή τους σε siRNA και εμπλέκεται στην καταστολή της RDR6 διαμεσολαβούμενης 
αντιικής απόκρισης κατά την διασυστηματική μόλυνση από τον ιό (Landeo-Rios et al., 2016a; 
Landeo-Rios et al., 2016b). Οι άλλοι δύο καταστολείς του ιού ToCV είναι οι πρωτεΐνες CP και 
CPm οι οποίες κωδικοποιούνται από το RNA2. Η ικανότητα τους να καταστέλλουν την RNA 
σίγηση ελέγχθηκε με δοκιμές αντιστροφής της RNA σίγησης μέσω της ετερόλογης έκφρασης 
τους από τον ιικό φορέα PVX (Cañizares et al., 2008).  

Για την περαιτέρω μελέτη του καταστολέα CYSDV p25 δημιουργήθηκαν γενετικά 
τροποποιημένα φυτά N. b που τον υπερεκφράζουν. Τα φυτά της T1 γενιάς όλων των 
διαγονιδιακών σειρών που δημιουργήθηκαν παρουσίασαν χλωρωτικό φαινότυπο σε 
διαφορετική ένταση από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους (Εικόνα 15) μέχρι και το 
στάδιο των 7 - 8 φύλλων (Εικόνα 16) ενώ στη συνέχεια ανέκαμψαν (Εικόνα 17). Η χλώρωση 
όπως και η καθυστερημένη ανάπτυξη των δύο σειρών DM-CY-A-1.1 και 2.2 μοιάζουν 
φαινοτυπικά με τα συμπτώματα του ιού CYSDV στους φυσικούς ξενιστές του (Berdiales et al., 
1999; Louro et al., 2000; Abou-Jawdah et al., 2000) κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε φυτά 
που εκφράζουν σταθερά άλλους καταστολείς (Kasschau et al., 2003; Dunoyer et al., 2004; 
Chapman et al., 2004). Ο φαινότυπος της χλώρωσης πιθανόν οφείλεται στην παρεμβολή του 
καταστολέα p25 σε μονοπάτια ρύθμισης ενδογενών sRNAs του φυτού όπως συμβαίνει και 
με άλλους καταστολείς (Chapman et al., 2004; Csorba et al., 2007; Haas et al., 2008; Azevedo 
et al., 2010; Burgyan & Havelda, 2011). Η επίδραση του καταστολέα p25 στα επίπεδα 
έκφρασης δυο σημαντικών ενδογενών miRNA των miR159 και miR167 εξετάστηκε με την 
μέθοδο της αποτύπωσης τύπου northern (Εικόνα 23Εικόνα 24). Τα επίπεδα των δύο miRNAs 
δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά σε καμία διαγονιδιακή σειρά υποδεικνώντας ότι ο CYSDV 
p25 δεν αλληλεπιδρά με το μονοπάτι της βιογένεσης αυτών των ενδογενών miRNA. Το 
αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα δείγματα του ιστού συλλέχθηκαν από φυτά 
σε μεταγενέστερο στάδιο όπου ο φαινότυπος της χλώρωσης είχε χαθεί. Για να είναι βέβαιο 
το αποτέλεσμα ενός τέτοιου ελέγχου θα πρέπει να συλλεχθεί ιστός από φυτά μικρότερης 
ηλικίας με έντονη χλώρωση και από τις σειρές CY-A-1.1 και 2.2 οι οποίες παρουσίασαν 
εντονότερο φαινότυπο χλώρωσης και αργό ρυθμό ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με τους Kataya et al. (2009) η πρωτεΐνη p25 καταστέλλει την S-PTGS για 22 ημέρες 
μετά τον αγροεμποτισμό με GFP ενώ οι καταστολείς CymRSV p19 και ToCV p22, 25 και 30 
ημέρες αντίστοιχα. Η ικανότητα της πρωτεΐνης p25 να καταστέλλει την S-PTGS εξετάστηκε 
στα CYSDV p25 διαγονιδιακά φυτά τα οποία εμποτίστηκαν με αγροβακτήρια που φέρουν το 
γονίδιο 35S-GFP (Εικόνα 20Εικόνα 21). Την 6η ημέρα μετά τον αγροεμποτισμό η GFP 
σταμάτησε να φθορίζει στην σειρά DM-CY-A-1.2 όπως και στα αγρίου τύπου φυτά. Αντίθετα, 
στα φύλλα των σειρών DM-CY-A-1.3, 2.1 και 3 ο φθορισμός διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα 
με την 4η ημέρα μετά τον αγροεμποτισμό όπου είχαμε το μέγιστο φθορισμό. Ο μέγιστος 
φθορισμός διατηρήθηκε και στα CysRSV p19 φυτά όπως ήταν αναμενόμενο. Σύμφωνα με 
αυτά τα αποτελέσματα η σταθερή υπερέκφραση του CYSDV p25 φαίνεται να καταστέλλει 
ισχυρά την S-PTGS. Η παρατήρηση του φθορισμού της GFP πέραν των 6 ημερών θα έδινε 
σημαντική πληροφορία για την διάρκεια της καταστολής ωστόσο προβλήματα κατά την 
διεξαγωγή του πειράματος δεν επέτρεψαν τον επιτυχημένο αγροεμποτισμό παραπάνω από 
δυο φύλλων ανά φυτό όπως είχε προβλεφθεί για το σκοπό αυτό. Το πείραμα του 
αγροεμποτισμού θα πρέπει να επαναληφθεί με περισσότερες βιολογικές επαναλήψεις ενώ 
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επιπλέον θα ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθεί η ικανότητα της πρωτεΐνης p25 να καταστέλλει 
την hp-PTGS. Η έκφραση της GFP στον αγροεμποτισμένο ιστό των φυτών εξετάστηκε και σε 
μεταγραφικό επίπεδο με ανάλυση αποτύπωσης τύπου northern (Εικόνα 22). Η ανάλυση των 
δειγμάτων από την 5η ημέρα μετά τον αγροεμποτισμό έδειξε ότι η έκφραση της GFP στη 
σειρά DM-CY-A-3 διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τα CysRSV p19 φυτά ενώ στις υπόλοιπες 
σειρές τα επίπεδα του GFP mRNA είναι περίπου ίδια με αυτά στα WT φυτά. Την 6η ημέρα 
μετά τον αγροεμποτισμό τα GFP mRNAs φαίνεται να έχουν αποδομηθεί έντονα ωστόσο 
παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με την 5η ημέρα. Η ανάλυση του GFP mRNA δεν έδειξε το ίδιο 
αποτέλεσμα με το φθορισμό της GFP  πιθανόν λόγω κάποιου πειραματικού σφάλματος 
ωστόσο για την εξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος είναι απαραίτητες και άλλες 
βιολογικές επαναλήψεις.  

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα φυτά 
της T1 γενιάς των CYSDV p25 διαγονιδιακών σειρών λόγω χρονικού περιορισμού. Για τη 
συνέχεια της μελέτης του καταστολέα p25 είναι απαραίτητη η επιλογή ομόζυγων ως προς το 
γονίδιο της πρωτεΐνης p25 απογόνων της T1 γενιάς. Η επανάληψη των πειραμάτων που 
πραγματοποιήθηκαν ήδη αλλά και νέα πειράματα με ομόζυγα CYSDV p25 φυτά  θα δώσουν 
πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Επιπλέον μόνο φυτά με μια ένθεση του διαγονιδίου και 
ομοζυγωτία ως προς αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δοκιμές σταθερής έκφρασης 
(stable expression assays). Στις δοκιμές σταθερής έκφρασης περιλαμβάνονται τα πειράματα  
εμβολιασμού (grafting) με τα οποία μπορεί να διερευνηθεί ο ρόλος των καταστολέων στην 
διασυστηματική σίγηση. Τέτοια πειράματα έχουν χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό του 
καταστολέα HC-Pro (helper component–proteinase) των ιών του γένους Potyvirus όπως και 
του καταστολέα 2b του ιού CMV (Mallory et al., 2001; Mallory et al., 2003; Guo & Ding, 2002). 
H σταθερή έκφραση του καταστολέα επιτρέπει την μελέτη της επίδρασης του στην 
μολυσματικότητα άλλων ιών όπως έχει γίνει σε φυτά γλυκοπατάτας (Ipomoea batatas) που 
υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη p22 του ιού SPCSV (Cuellar et al., 2009). Επίσης τα CYSDV p25 
διαγονιδιακά φυτά μπορούν να διασταυρωθούν με φυτά στα οποία έχει σιγηθεί το γονίδιο 
μιας ή περισσότερων πρωτεϊνών του μηχανισμού της σίγησης επιτρέποντας την μελέτη της 
αλληλεπίδρασης του καταστολέα με τις πρωτεΐνες της σίγησης.  

Ένα κοινός τρόπος καταστολής της RNA σίγησης από πολλούς ιικούς καταστολείς είναι η 
πρόσδεση δίκλωνων RNA μορίων διαφόρων μεγεθών τα οποία αποτελούν υπόστρωμα των 
DCLs (Mérai et al., 2005; Chao et al., 2005; Aliyari et al., 2008; Jiang et al., 2012). Η in vitro 
μελέτη της πρωτεΐνης p22 του crini-ιού ToCV έδειξε ότι μπορεί προσδένει μεγάλου μήκους 
δίκλωνα RNA μόρια εμποδίζοντας την μετατροπή τους σε siRNA (Landeo-Rios, et al., 2016a). 
Η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης p22 με τα RNA μόρια εξετάστηκε με τη μέθοδο της 
μετατόπισης της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (EMSA) η οποία χρησιμοποιείται συχνά 
για την μελέτη της ικανότητας των ιικών καταστολέων να προσδένουν μόρια νουκλεϊκών 
οξέων (Valli et al., 2012; Schuster et al., 2014; Danielson et al., 2015). Στην παρούσα εργασία 
επιχειρήθηκε η ετερόλογη έκφραση σε E. coli και η απομόνωση της πρωτεΐνης p25 ώστε να 
ελεγχθεί η ικανότητα της να προσδένει δίκλωνα μόρια RNA χρησιμοποιώντας την μέθοδο 
EMSA. Το ίδιο επιχειρήθηκε και για την πρωτεΐνη ToCV p22 ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 
θετικός έλεγχος της εκτέλεσης της μεθόδου. Η επαγωγή της ετερόλογης έκφρασης μιας 
πρωτεΐνης σε κύτταρα E. Coli είναι μια σχετικά δύσκολη διαδικασία εξαιτίας της μεγάλης 
διαφοροποίησης των συνθηκών επαγωγής μεταξύ των πρωτεϊνών. Μερικά παραδείγματα 
καταστολέων που δείχνουν αυτή τη διαφορά στις συνθήκες είναι η έκφραση των πρωτεϊνών 
TBSV p19 και CMV 2b στους 15 °C για 16 h, VP35 του ιού Έμπολα (Ebola virus, EBOV) στους 
37°C για 2 h και CIRV p19 στους 22°C για 20 h (Vargason et al., 2003; Shimura et al., 2008; Zhu 
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et al., 2012). Οι συνθήκες που εφαρμόστηκαν για την επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών 
CYSDV p25 και ToCV p22 ήταν 0.5 mM IPTG, 28 oC και 3 h επώαση χωρίς όμως να επιτευχθεί 
η έκφραση τους. Για να την εύρεση των κατάλληλων συνθηκών έκφρασης αυτών των 
πρωτεϊνών θα πρέπει να δοκιμαστούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των συνθηκών που 
χρησιμοποιούνται συνηθέστερα δηλαδή θερμοκρασία 16, 30 και 37 oC, IPTG σε τελική 
συγκέντρωση 0.1, 0.5 και 1 mM και επώαση για 1, 3, 6 και 16 h (Gopal & Kumar, 2013; Rosano 
& Ceccarelli, 2014). Η προσπάθεια παραγωγής και καθαρισμού της πρωτεΐνης p25 είναι 
σημαντικό να συνεχιστεί γιατί οι δοκιμές αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης με RNA μόρια του 
μηχανισμού της σίγησης μπορούν να διαλευκάνουν το μηχανισμό δράσης της. Επιπλέον ο 
καθαρισμός της πρωτεΐνης δίνει τη δυνατότητα λεπτομερούς μελέτης της δομής της με την 
μέθοδο κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ (single-crystal X-ray crystallography) όπως έχει γίνει και 
για άλλους καταστολείς (Silhavy et al., 2002; Vargason et al., 2003; Ye et al., 2003). 

Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά διαγονιδιακά φυτά που 
υπερεκφράζουν τον καταστολέα της σίγησης CYSDV p25. Τα φυτά αυτά αποτελούν ένα 
σύστημα σταθερής έκφρασης που δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής σημαντικών πειραμάτων 
για την διερεύνηση της λειτουργίας του καταστολέα CYSDV p25. Η μελέτη της πρωτεΐνης 
CYSDV p25 θα συμβάλλει στην έρευνα των καταστολέων της σίγησης με την κατανόηση του 
τρόπου δράσης ενός ακόμα καταστολέα αλλά είναι πιθανόν να αποκαλύψει και ένα νέο 
μηχανισμό καταστολής εφόσον δεν μοιράζεται καμία ομολογία με τους ήδη μελετημένους 
καταστολείς και δεν διαθέτει συντηρημένες επικράτειες. Εκτός από την βασική έρευνα τα 
CYSDV p25 διαγονιδιακά φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εφαρμογές αφού 
παρέχουν ένα σύστημα στο οποίο ο μηχανισμός της RNA σίγησης είναι σταθερά 
κατεσταλμένος. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η σταθερή έκφραση μιας πρωτεΐνης σε ένα 
φυτό που εκφράζει ένα καταστολέα της σίγησης αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά έκφρασης 
της (Naim et al., 2016). Το πλεονέκτημα των CYSDV p25 φυτών για αυτήν την εφαρμογή είναι 
ότι καταστέλλουν έντονα την S-PTGS χωρίς να έχουν ισχυρό φαινότυπο που να μην επιτρέπει 
την ανάπτυξη τους.  
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