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Περίληψη 

 

Η παροδική έκφραση γονιδίων μέσω Αγροβακτηρίου (Αγροεμποτισμός) 

χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της μοριακής βιολογίας. Το γεγονός όμως, ότι η 

απόδοση της μεθόδου εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων, μειώνει την 

επαναληψιμότητα και την αξιοπιστία της. Στην εργασία αυτή, έγινε μία προσπάθεια 

να εντοπιστούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τον αγροεμποτισμό 

σε N. benthamiana και να χρησιμοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να βελτιωθεί και 

να σταθεροποιηθεί η παροδική έκφραση. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος τεσσάρων 

αγροβακτηριακών στελεχών, καταλήγοντας στα δύο επικρατέστερα, LBA4404 και 

C58C1, ενώ παράλληλα καθορίστηκε η κατάλληλη οπτική πυκνότητα. Επίσης 

παρουσιάζονται στοιχεία που υποστηρίζουν πως η ηλικία του φυτού και του φύλλου 

που εμποτίζεται, επιδρά στην παροδική έκφραση. Ακόμη, η εργασία αναδεικνύει την 

θερμοκρασία διατήρησης των φυτών μετά τον εμποτισμό ως καθοριστικό παράγοντα 

της απόδοσης, αποτυπώνοντας μία σχέση μεταξύ θερμοκρασίας, RNA σίγησης και 

παροδικής έκφρασης. Τέλος προτείνεται ένα βελτιωμένο πρωτόκολλο για τον 

αγροεμποτισμό σε N. benthamiana, αξιοποιώντας το σύνολο των παραγόντων που 

μελετήθηκαν. 

 

Abstract 

 

Agrobacterium is considered as nature’s genetic engineer. Agrobacterium-

mediated transient expression is used widely in many aspects of molecular biology, 

but the efficiency of the method depends on a variety of parameters, making the 

method less reliable. This study attempted to define the parameters which are 

involved in transient expression in N. benthamiana and use them in a more efficient-

manner. Four Agrobacterium strains were studied and two of them, LBA4404 and 

C58C1 showed great potential. Also, the optimal optical density was determined. 

Additionally, evidence that support the influence of the plant and leaf age in transient 

expression is presented. Nevertheless, this study demonstrates the crucial role of the 

incubation temperature post infiltration by establishing a relation between 

temperature, RNA silencing and transient expression. Finally, an enhanced protocol 

for Agroinfiltration in N. benthamiana is proposed, taking into consideration the most 

important factors in order to accomplish a substantially increased efficiency. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Αγροβακτήριο θεωρείται μία μορφή γενετικής μηχανικής της φύσης. Η 

μελέτη του για περισσότερο από 100 χρόνια έχει καθορίσει την έρευνα στο 

αντικείμενο της μοριακής γενετικής φυτών και έχει θέσει τους βασικούς όρους στην 

γενετική τροποποίηση φυτών. Σταθμός στην πολύχρονη μελέτη του Αγροβακτηρίου 

ήταν η παρατήρηση των White και Braun, 1941 ότι η ασθένεια (Κορονωτός κάλλος) 

που προκαλείται από το Αγροβακτήριο σε διάφορα φυτικά είδη παρόλο που 

προϋποθέτει την παρουσία του Αγροβακτηρίου για την έναρξη της, μπορεί και 

εξελίσσεται χωρίς την παρουσία αυτού (White and Braun, 1941). Ο Braun βάσει της 

παρατήρησης αυτής θεώρησε πως ο φορέας της μολυσματικότητας (Tumor Induced 

Principle) δεν είναι το Αγροβακτήριο per se αλλά ένα προϊόν του, το οποίο 

μεταφέρεται στο φυτό. Υπέθεσε μάλιστα ότι το προϊόν αυτό μπορεί να είναι DNA 

(Braun, 1947). Η απόδειξη ότι τμήμα του DNA του Αγροβακτηρίου (Hamilton and Fall, 

1971; Kerr, 1969; Petit et al., 1970) έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται και να 

μεταβάλλει τις ιδιότητες φυτικών κυττάρων σε συνδυασμό με την βελτίωση των 

μοριακών τεχνικών δημιούργησαν νέους ορίζοντες στο ευρύτερο πεδίο της μοριακής 

βιολογίας. 

 

1.1. Agrobacterium tumefaciens: Ένα πολύτιμο εργαλείο 

Στη φύση, το Agrobacterium tumefaciens αποτελεί ένα από τα λίγα βακτήρια 

με την ικανότητα να μεταφέρει και να ενσωματώνει ένα τμήμα του DNA του (T-DNA) 

σε φυτικά κύτταρα  προκαλώντας την ασθένεια κορονωτός κάλλος. Στο εργαστήριο, 

η μελέτη και η προσαρμογή του μηχανισμού αυτού έχει επιτρέψει σε πολλούς 

ερευνητές να χρησιμοποιούν στελέχη Agrobacterium tumefaciens ως φορείς για την 

μεταφορά γονιδίων σε ένα μεγάλο εύρος φυτών προσδίδοντάς τους νέα 

χαρακτηριστικά. Το Agrobacterium tumefaciens αποτελεί λοιπόν,  ένα σημαντικό 

εργαλείο για την τροποποίηση φυτών (Gelvin, 2003). Η ικανότητα του 

Αγροβακτηρίου να μεταφέρει τμήμα του DNA του δεν περιορίζεται μόνο στα φυτά, 

καθώς έχουν αναφερθεί τροποποιήσεις και άλλων ευκαρυωτικών κυττάρων όπως 

άλγη (Cheney et al., 2001; Kumar et al., 2004), μύκητες (Bundock et al.,1995; 

Michielse et al., 2008) και κύτταρα θηλαστικών (Kunik et al., 2001). 

Πέραν της σταθερής τροποποίησης φυτών, τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιείται ευρέως η παροδική έκφραση γονιδίων σε φυτικά κύτταρα, μέσω του 

Αγροβακτηρίου, για την παραγωγή ετερόλογων πρωτεϊνών με ιδιαίτερο ερευνητικό, 

ιατρικό και οικονομικό ενδιαφέρον (Abdelghani et al., 2015; Alkanaimsh et al., 2016; 

Chen et al., 2011; Chen et al., 2013; Garabagi et al., 2012; Negrouk et al., 2005; 
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Vaquero et al., 1999). Οι μέθοδοι παροδικής έκφρασης έχουν το πλεονέκτημα ότι 

παρέχουν αποτελέσματα σε διάστημα ημερών σε αντίθεση με το διάστημα περίπου 

6 μηνών που απαιτείται για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών. Η επιλογή των 

φυτών για την παραγωγή πρωτεϊνών κερδίζει συνεχώς έδαφος καθώς μπορούν να 

καλλιεργηθούν σε μεγάλη κλίμακα, δεν φέρουν παθογόνα που προσβάλλουν τον 

άνθρωπο και ως ευκαρυωτικοί οργανισμοί, τα φυτά έχουν την δυνατότητα  να 

παράγουν πολύπλοκα μόρια πρωτεϊνών (περισσότερες των 2 υπομονάδων) και να 

κάνουν μετά-μεταφραστικές τροποποιήσεις όπως η γλυκοζυλίωση (Obembe et al., 

2011; Raskin et al., 2002; Sijmons et al., 1990; Xu et al., 2012).  

Η μεταφορά γονιδίων μέσω του Αγροβακτηρίου αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο για την μελέτη της γονιδιακής έκφρασης, την έρευνα της λειτουργίας 

γονιδίων, την μελέτη της αλληλεπίδρασης γονιδίων και πρωτεϊνών, την γονιδιακή 

σίγηση και τις αλληλεπιδράσεις παθογόνων και φυτών (Baulcombe 1999; Frederick 

et al., 1998; Kapila et al., 1997; Katsarou et al., 2016; Scofield et al., 1996).  

 

1.2. Μηχανισμός μεταφοράς T-DNA 

Το ταξίδι του T-DNA από το Αγροβακτήριο με προορισμό τον πυρήνα του 

φυτικού κυττάρου περιλαμβάνει την παρουσία και την δράση μίας σειράς πρωτεϊνών 

που αλληλεπιδρούν με το T-DNA, το κατευθύνουν και το προστατεύουν. Έτσι γίνεται 

φανερό πως η επιτυχημένη μεταφορά του DNA δεν εξαρτάται από το ίδιο αλλά από 

τη δράση των εμπλεκόμενων πρωτεϊνικών μορίων, καθώς οποιαδήποτε 

νουκλεοτιδική αλληλουχία εντός των ορίων του T-DNA μπορεί να οδηγήσει σε 

μετασχηματισμό των φυτικών κυττάρων (Bevan et al., 1983; Fraley et al., 1983; 

Herrera-Estrella et al., 1983). Οι πρωτεΐνες αυτές είναι κυρίως αγροβακτηριακής 

προέλευσης, ονομάζονται πρωτεΐνες-τελεστές μολυσματικότητας (virulence effector 

proteins) και προέρχονται από περίπου 30 γονίδια, οργανωμένα σε οπερόνια στο Ti 

πλασμίδιο του Αγροβακτηρίου (Tumor Induced plasmid), τα οποία ενεργοποιούνται 

κάτω από ένα κοινό μηχανισμό (Stachel and Nester, 1986; Gelvin, 2003). Τα γονίδια 

μολυσματικότητας έχουν κατηγοριοποιηθεί βάσει της θέσης και της λειτουργίας τους 

σε οκτώ κύριες ομάδες: virA, virB, virC, virD, virE, virF, virG και virH (Stachel and 

Nester, 1986).  

Τρεις βασικοί μοριακοί σηματοδότες σχετίζονται με την επαγωγή και ρύθμιση 

των γονιδίων μολυσματικότητας και είναι φυτικής προέλευσης. Αυτοί 

συμπεριλαμβάνουν διάφορες φαινολικές ενώσεις, κάποιους μονοσακχαρίτες και την 

παρουσία ενός όξινου περιβάλλοντος (Bolton et al., 1986; Delmotte et al., 1991; 

Morris and Morris, 1990). Η αναγνώριση των τριών αυτών σημάτων 

πραγματοποιείται από ένα δυαδικό σύστημα (two-component system) 

αποτελούμενο από δύο γονίδια virA-virG (Stachel and Zambryski, 1986; Winans et al., 
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Εικόνα 1 Σχηματική 
απεικόνιση των δομικών 
στοιχείων του T4SS 
(Fronzes et al., 2009a) 

1988). Η πρωτεΐνη VirA μπορεί να ορισθεί ως υποδοχέας που αναγνωρίζει τους 

φυτικούς μοριακούς σηματοδότες και στην συνέχεια ενεργοποιεί την VirG, η οποία 

με τη σειρά της επάγει τα γονίδια μολυσματικότητας (Jin et al., 1990a; Jin et al., 

1990b). 

Εκτός από τις πρωτεΐνες του Αγροβακτηρίου, σημαντικό ρόλο έχουν και 

ορισμένες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης όπως η VirE2 INTERACTION PROTEIN 1 

(VIP1) και η VirE2 INTERACTION PROTEIN 2 (VIP2), οι οποίες συμμετέχουν στην 

μεταφορά του T-DNA στον πυρήνα και στην ενσωμάτωση του στο γονιδίωμα του 

φυτικού κυττάρου (Li et al., 2005; Anand et al., 2007).  

 

1.2.1. Εκκριτικό Σύστημα Τύπου IV (T4SS) 

Η μετακίνηση του T-DNA καθώς και των απαραίτητων πρωτεϊνών 

μολυσματικότητας (vir proteins) από το αγροβακτήριο, μέσω του μεμβρανικού του 

συστήματος, στον ενδοκυττάριο χώρο του φυτικού κυττάρου πραγματοποιείται 

μέσω μιας μοριακής αντλίας, του εκκριτικού συστήματος τύπου IV (T4SS). To T4SS 

σχηματίζεται από 12 vir πρωτεΐνες και συγκεκριμένα από τις 11 VirB πρωτεΐνες 

(VirB1-VirB11) και την VirD4. 

Η δομή του εκκριτικού συστήματος τύπου IV διαθέτει 

τρεις πρωτεΐνες, τις VirB4, VirB11 και VirD4, με δράση ATPάσης 

οι οποίες παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια για την 

μετακίνηση των υποστρωμάτων, ενώ παράλληλα βοηθούν και 

στη δομή του T4SS. Ο βασικός σκελετός του συστήματος 

απαρτίζεται από τις VirB7, VirB9 και VirB10, ενώ στον 

εξωκυττάριο χώρο του βακτηρίου σχηματίζεται μια τριχοειδής 

δομή, από τις πρωτεΐνες VirB2 και VirB5, η οποία έρχεται σε 

επαφή με το κύτταρο-λήπτης του συμπλόκου T-DNA (Εικόνα 

1)(Fronzes et al., 2009b).  

Κατά τη μεταφορά του συμπλόκου T-DNA διά μέσου 

του T4SS, λαμβάνουν χώρα διαδοχικές αλληλεπιδράσεις του 

υποστρώματος με τις πρωτεΐνες VirD4, VirB11, VirB6, VirB8, 

VirB9 και τελικά με την VirB2 (Εικόνα 2). Οι υπόλοιπες 

πρωτεΐνες μολυσματικότητας που συμμετέχουν στο εκκριτικό 

σύστημα δεν έρχονται σε επαφή με το T-DNA σύμπλοκο αλλά 

είναι απαραίτητες για τη μεταφορά του, σε διάφορα στάδια. 
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Η VirD4 είναι το πρώτο δομικό στοιχείο του T4SS που έρχεται σε επαφή με το 

T-DNA υπόστρωμα. Η VirD4 δρα ως υποδοχέας του υποστρώματος και το προκαλεί 

να αλληλεπιδράσει με το εκκριτικό σύστημα. Η δράση της VirD4 δεν απαιτεί ATP 

υδρόλυση ή τη συμμετοχή άλλων vir πρωτεϊνών (Atmakuri et al., 2003; Atmakuri et 

al., 2004). Η VirD4, μετά τη δέσμευση του υποστρώματος το μεταφέρει στην VirB11 

και αυτή με τη σειρά της στις πρωτεΐνες της εσωτερικής μεμβράνης του βακτηρίου, 

τις VirB6 και VirB8. Για την δράση αυτή, απαραίτητη είναι η λειτουργία κάθε ATPάσης 

του T4SS δηλαδή οι VirB4, VirB11 και VirD4. Τελικά το υπόστρωμα μεταφέρεται στις 

πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης VirB9 και VirB2. Για την διαδικασία αυτή 

καθοριστικό ρόλο έχει η VirB10,  η οποία συνδέει την εσωτερική και εξωτερική 

μεμβράνη του βακτηρίου και μέσω μίας δομικής μεταλλαγής που υπόκειται, 

επιτρέπει την μεταφορά του T-DNA προς τις VirB9 και VirB2 (Jakubowski et al., 2009; 

Fronzes et al., 2009a). Μέσω της VirB2 το υπόστρωμα εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα 

του φυτικού κυττάρου. 

 

 

 

Εικόνα 2 Απεικονίζεται η μεταφορά του T-DNA εντός του εκκριτικού συστήματος του 
Αγροβακτηρίου. Το μονοπάτι του υποστρώματος υποδεικνύεται με κόκκινα βέλη. Το T-DNA 
αλληλεπιδρά με τις VirD4, VirB11, VirB6, VirB8 και τελικά με τις VirB9–VirB2. Τα υπόλοιπα 
στοιχεία του T4SS που βοηθούν στην μεταφορά σε διάφορα στάδια υποδεικνύονται με 
μαύρα βέλη.(Fronzes et al., 2009a) 
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1.2.2. Μετακίνηση του T-DNA συμπλόκου εντός του φυτικού κυττάρου 

Η έναρξη της διαδικασίας για τη μεταφορά του T-DNA, προϋποθέτει αρχικά 

την επαγωγή των γονιδίων μολυσματικότητας και την μεταφορά των αντίστοιχων 

πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή. Ανάμεσα στις πρωτεΐνες που 

επάγονται είναι η VirD2, μία ενδονουκλεάση η οποία τέμνει την περιοχή του T-DNA 

του Ti πλασμιδίου, στα όρια εκατέρωθεν της περιοχής αυτής τα οποία αποτελούνται 

από επαναλαμβανόμενες νουκλεοτιδικές αλληλουχίες. H VirD2 δεσμεύει το 

μονόκλωνο τμήμα T-DNA που προκύπτει, από 5’ άκρο του (Durrenberger et al., 1989; 

Herrera-Estrella et al., 1988; Ward and Barnes, 1988; Young and Nester, 1988) και το 

καθοδηγεί διά μέσου του T4SS και εντός του κυττάρου-ξενιστή. H VirD2 διαθέτει μία 

επικράτεια πυρηνικού εντοπισμού (nuclear localization signal, NLS), γεγονός που 

υποδεικνύει τον καθοριστικό της ρόλο στην εισαγωγή του T-DNA στον πυρήνα του 

κυττάρου (Citovsky et al., 1994; Herrera-Estrella et al., 1990; Howard et al., 1992; 

Mysore et al., 1998; Rossi et al., 1993; Tinland et al., 1992).  

Μετά την είσοδο του συμπλόκου T-DNA/VirD2 στο κυτταρόπλασμα του 

κυττάρου-ξενιστή, καθώς και των υπόλοιπων πρωτεϊνών μολυσματικότητας, 

προστίθεται στο σύμπλοκο και η πρωτεΐνη VirE2. Η VirE2 έχει την δυνατότητα να 

δεσμεύει μονόκλωνα τμήματα DNA, και ο βασικός της ρόλος είναι η προστασία του 

T-DNA από τις νουκλεάσες που δρουν εντός του κυττάρου ξενιστή (Rossi et al., 1996; 

Yusibov et al., 1994). Παράλληλα η VirE2 συμμετέχει στην καθοδήγηση του 

συμπλόκου στον πυρήνα, καθώς διαθέτει μια περιοχή NLS (Gelvin, 1998; Zupan et 

al., 1996). 

Στη συνέχεια επιστρατεύονται ορισμένες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, οι 

οποίες αλληλεπιδρούν με το T-DNA σύμπλοκο (T-strand/VirD2/VirE2) για να 

σχηματίσουν ένα υπερ-σύμπλοκο (super T-complex).  Πρωτεΐνες της ομάδας importin 

a, συμμετέχουν στο υπερ-σύμπλοκο αυτό, αλληλεπιδρώντας τόσο με την VirD2 όσο 

και με την VirE2 και συμμετέχουν στην εισαγωγή του συμπλόκου στον πυρήνα 

(Bhattacharjee et al., 2008; Lee et al., 2008). Επίσης η VirE2 Interacting Protein 1 

(VIP1) αλληλεπιδρά με την VirE2 και η δράση της σχετίζεται επίσης με την μεταφορά 

του T-DNA στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου (Li et al., 2005; Tzfira et al., 2001). 

Μετά την είσοδο του T-DNA συμπλόκου στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου, οι 

εμπλεκόμενες πρωτεΐνες αποδεσμεύονται από το τμήμα T-DNA και λαμβάνει χώρα 

η πρωτεϊνοσύνθεση του διαγονιδίου (Gelvin, 2010; Schrammeijer et al., 2001; Tzfira 

et al., 2004a). Στην περίπτωση της σταθερής τροποποίησης του φυτικού κυττάρου, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενσωμάτωση του T-DNA στο γονιδίωμα του 

κυττάρου (Gelvin, 2010; Mysore et al., 1998; Tzfira et al., 2004b). Στην εικόνα 3 
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παρουσιάζονται σχηματικά τα στάδια της διαδρομής του T-DNA, από το 

Αγροβακτήριο έως την ενσωμάτωση του στο γονιδίωμα του κυττάρου-ξενιστή. 

 

 

 

1.3. Παροδική έκφραση γονιδίων μέσω Αγροβακτηρίου 

Η παροδική έκφραση πρωτεϊνών μέσω του Αγροβακτηρίου χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα και χαρακτηρίζεται από αρκετά πλεονεκτήματα συγκριτικά με μεθόδους 

σταθερής έκφρασης, όπως αναφέρεται παραπάνω. Δύο είναι οι επικρατέστερες 

μέθοδοι που εφαρμόζονται για την παροδική έκφραση γονιδίων σε φυτικούς ιστούς, 

ανάλογα με τον σκοπό διεξαγωγής τους και διαφέρουν κυρίως στον τρόπο εισαγωγής 

του Αγροβακτηρίου στον φυτικό ιστό. Η πρώτη αφορά συνήθως τοπικό παροδικό 

μετασχηματισμό των κυττάρων σε μια, ορισμένης επιφάνειας, περιοχή του φύλλου. 

Εικόνα 3 Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας μετασχηματισμού φυτικών κυττάρων μέσω του 
Αγροβακτηρίου. Αναφέρονται οι σημαντικές πρωτεΐνες που συμμετέχουν. Οι αριθμοί σε κύκλο παρουσιάζουν τα 
στάδια του μετασχηματισμού: 1. Επαφή Αγροβακτηρίου και φυτικού κυττάρου, 2. Μεταφορά T-DNA και 
πρωτεϊνών μολυσματικότητας εντός του φυτικού κυττάρου, 3. Σχηματισμός Τ-συμπλόκου και Τ-υπερσυμπλόκου 
και κίνηση στο κυτταρόπλασμα, 4. Στόχευση του πυρήνα, 5. Στόχευση του Τ-υπερσυμπλόκου στην χρωματίνη, 6. 
Αποδέσμευση πρωτεϊνών από το Τ-υπερσύμπλοκο, 7.Ενσωμάτωση του T-DNA στο φυτικό γονιδίωμα, 8. Έκφραση 
του τρανσγονιδίου. (Gelvin, 2010) 
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Ονομάζεται «αγροεμποτισμός σύριγγας» και τα Αγροβακτήρια εισέρχονται στο 

μεσοκυττάριο χώρο του φύλλου, με τη χρήση μίας σύριγγας «εμποτίζοντας» την 

συγκεκριμένη περιοχή με το αγροβακτηριακό διάλυμα (Εικόνα 4Α). Ο 

«αγροεμποτισμός κενού» αποτελεί την εναλλακτική μέθοδο, η οποία 

χρησιμοποιείται συνήθως για τον εμποτισμό φυτικού ιστού μεγαλύτερης μάζας και 

πραγματοποιείται με τη χρήση θαλάμου αρνητικής ατμοσφαιρικής πίεσης. Κατά τη 

μέθοδο αυτή, ο φυτικός ιστός ή ακόμη και ολόκληρο το φυτό τοποθετείται εντός του 

θαλάμου, όπου εμβαπτίζεται σε αγροβακτηριακό διάλυμα και εφαρμόζοντας 

αρνητική πίεση, το διάλυμα εισέρχεται στον ιστό (Εικόνα 4Β) (Chen et al., 2013; 

Rivera et al., 2012). 

 

1.3.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την παροδική έκφραση γονιδίων 

μέσω Αγροβακτηρίου 

Παρά την ευρεία εφαρμογή του αγροεμποτισμού σε δεκάδες μελέτες και 

έρευνες, η απόδοση του όσον αφορά την παροδική έκφραση πρωτεϊνών ποικίλει και 

επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων, γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία της 

μεθόδου. Σημαντικό ρόλο για την διακύμανση του αγροεμποτισμού έχουν 

παράγοντες όπως το αγροβακτηριακό στέλεχος που χρησιμοποιείται και η οπτική 

πυκνότητα που επιλέγεται, η ηλικία του φυτού και του φύλλου που εμποτίζεται και 

επίσης οι συνθήκες ανάπτυξης των φυτών μετά τον εμποτισμό όπως η υγρασία και η 

θερμοκρασία. 

Ορισμένα Αγροβακτηριακά στελέχη εμφανίζουν αυξημένη μολυσματικότητα 

έναντι άλλων, η οποία εξαρτάται από το φυτό-ξενιστή. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στην ικανότητα των βακτηριακών κυττάρων να έρθουν σε επαφή με τα φυτικά 

κύτταρα καθώς και στην έκφραση πρωτεϊνών βακτηριακής ή φυτικής προέλευσης 

Εικόνα 4 Μέθοδοι αγροεμποτισμού. Α. Εμποτισμός με  χρήση σύριγγας, αγροβακτηριακού διαλύματος 
σε φύλλο N. benthamiana, Β. Εμποτισμός φυτικού ιστού σε θάλαμο αρνητικής πίεσης (Chen et al., 2012) 
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που σχετίζονται με τον μηχανισμό T-DNA μεταφοράς (Nam et al., 1997; Yanofsky et 

al., 1985). Έτσι οι γενετικές καταβολές των Αγροβακτηριακών στελεχών επηρεάζουν 

σημαντικά την απόδοση της παροδικής έκφρασης. Σήμερα τα πιο διαδεδομένως 

χρησιμοποιούμενα στελέχη προέρχονται από δύο στελέχη αγρίου τύπου, το C58 

(Hamilton and Fall, 1971) και το Ach5 (Hoekema et al., 1983). Παράλληλα 

διαφορετικές τιμές της οπτικής πυκνότητας του αγροβακτηριακού διαλύματος που 

θα εισαχθεί στον φυτικό ιστό μπορεί να μεταβάλλουν την απόδοση του 

αγροεμποτισμού, ενώ η ιδανική τιμή της οπτικής πυκνότητας εξαρτάται από το 

στέλεχος του Αγροβακτηρίου που επιλέγεται (Kim et al., 2009; Wroblewski et al., 

2005). 

Κατά τη διαδικασία του αγροεμποτισμού συμμετέχουν τόσο το Αγροβακτήριο 

όσο και το φυτό-ξενιστής, επομένως είναι φυσικό να εμπλέκονται στην απόδοση του 

και παράγοντες που σχετίζονται με το φυτό. Η ηλικία του φυτού αλλά και του φύλλου 

όπου πραγματοποιείται ο αγροεμποτισμός, επηρεάζουν την παραγωγή της 

πρωτεΐνης γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται στον αυξημένο βαθμό 

πρωτεϊνοσύνθεσης που χαρακτηρίζει τον νεαρότερο σε ηλικία φυτικό ιστό (Galbraith 

et al., 1983; Sheludko et al., 2007; Wydro et al., 2006). Επίσης έχει παρατηρηθεί μια 

διακύμανση της απόδοσης του αγροεμποτισμού που συνδέεται με το σημείο που 

γίνεται ο εμποτισμός επάνω στην επιφάνεια του φύλλου, δηλαδή η απόδοση μπορεί 

να ποικίλει ακόμα και μεταξύ των περιοχών του φύλλου (Bashandy et al., 2015). 

Οι συνθήκες ανάπτυξης των φυτών μετά τον εμποτισμό και κυρίως η 

θερμοκρασία και η υγρασία, αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν 

την παροδική έκφραση. Φυτά τα οποία διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία άνω των 29οC 

μετά τον αγροεμποτισμό παρουσίασαν δραματική πτώση στην παραγωγή πρωτεΐνης 

(Gelvin, 2003), ενώ η ιδανική θερμοκρασία για τον αγροεμποτισμό προσδιορίζεται 

στους 25οC (Chen et al., 2013). Η θερμοκρασία έχει συνδεθεί με την λειτουργία του 

μηχανισμού μεταφοράς του T-DNA από το Αγροβακτήριο στον πυρήνα του φυτικού 

κυττάρου. Η θερμοκρασία άνω των 29οC έχει ως αποτέλεσμα μία μειωμένη έκφραση 

των vir πρωτεϊνών και κατ’ επέκταση τη δυσλειτουργία του μηχανισμού T-DNA 

μεταφοράς (Baron et al., 2001; Fullner and Nester, 1996). Για το λόγο αυτό, σε 

περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η παροδική έκφραση σε θερμοκρασίες άνω των 

29οC, έχει προταθεί η εφαρμογή ενός «θερμοκρασιακού παράθυρου» των 25οC για 

τις πρώτες 24 ώρες μετά τον εμποτισμό και επαναφορά της επιθυμητής 

θερμοκρασίας μετά το διάστημα αυτό, οδηγώντας σε ικανοποιητική απόδοση (Del 

Toro et al., 2014). Παράλληλα έχει αναφερθεί πως και η υγρασία που διατηρούνται 

τα φυτά μετά τον εμποτισμό επηρεάζει την απόδοση του συστήματος. Αύξηση της 

υγρασίας είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή πρωτεϊνών μέσω του 

Αγροεμποτισμού (Kim et al., 2009).  
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1.3.2. Δυαδικό σύστημα Ti φορέων 

Τα δύο βασικά στοιχεία για την επίτευξη της μεταφοράς γονιδίων από το 

Αγροβακτήριο στο φυτικό κύτταρο είναι η περιοχή μολυσματικότητας και η περιοχή 

του T-DNA. Στη φύση οι δύο περιοχές αυτές βρίσκονται σε ένα κοινό φορέα, το Ti 

πλασμίδιο αλλά είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους σε δύο ανεξάρτητους 

πλασμιδιακούς φορείς, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα τους. Το σύστημα 

αυτό περιγράφεται υπό τον όρο δυαδικό σύστημα Ti φορέων (binary Ti vectors), 

όπου τα γονίδια μολυσματικότητας παρέχονται από το αφοπλισμένο Ti πλασμίδιο 

(απουσιάζουν τα γονίδια καρκινογένεσης) και η T-DNA περιοχή, η οποία περιέχει το 

γονίδιο που πρόκειται να μεταφερθεί, παρέχεται από έναν δεύτερο φορέα (Gelvin, 

2003; Michielse et al., 2008). Το σύστημα αυτό προσφέρει μεγάλη ευελιξία καθώς 

επιτρέπει την προσθήκη του επιθυμητού γονιδίου στην θέση του T-DNA εκτός του 

Αγροβακτηρίου και εν συνεχεία την εισαγωγή του αντίστοιχου φορέα στο 

Αγροβακτήριο και τον μετασχηματισμό του (Εικόνα 5).  

 

 

 

1.3.3. Εύρος ξενιστών του Αγροβακτηρίου 

Το Αγροβακτήριο έχει ιδιαίτερα μεγάλο εύρος ξενιστών, όσον αφορά τα 

φυτικά είδη, καθώς έχει την ικανότητα να προσβάλει ένα μεγάλο αριθμό 

μονοκότυλων και δικότυλων φυτών (Bytebier et al., 1987; DeCleene and DeLey, 1976; 

Grimsley et al., 1987; Wroblewski et al., 2005). Η δημιουργία βελτιωμένων στελεχών 

στο εργαστήριο διεύρυνε ακόμη περισσότερο τον αριθμό αυτόν (Banta and 

Montenegro, 2008; Hood et al., 1986; Jin et al., 1987). Πολλά από τα είδη αυτά είναι 

κατάλληλα για τον αγροεμποτισμό καθώς διακρίνονται από υψηλή απόδοση. 

Εικόνα 5 Σχηματική απεικόνιση του δυαδικού συστήματος Ti φορέων του 
A.tumefaciens. Το στέλεχος φέρει δύο πλασμίδια, το Ti που διαθέτει την vir 
περιοχή και ένα δεύτερο που φέρει την T-DNA περιοχή. 
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Ιδιαίτερα τα είδη του γένους Nicotiana αποτελούν ιδανικό σύστημα για την 

παραγωγή ετερόλογων πρωτεϊνών καθώς χαρακτηρίζονται από μεγάλη βιομάζα σε 

σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την υψηλά επίπεδα παραγωγής 

πρωτεϊνών (Sheludko et al., 2006). Βέβαια, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το εύρος 

των ξενιστών του Αγροβακτηρίου δεν περιορίζεται στα φυτικά είδη αφού σε αυτό 

περιλαμβάνονται άλγη, μύκητες και ζωικά κύτταρα.  

 

1.4. Ο ρόλος της RNA σίγησης στην παροδική έκφραση γονιδίων 

Η διαδικασία της έκφρασης γονιδίων μέσω του Αγροβακτηρίου σε φυτικούς 

ιστούς, μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικά στάδια: στην μεταφορά του γονιδίου 

από το Αγροβακτήριο στον πυρήνα του κυττάρου και στην έκφραση του γονιδίου από 

το φυτό. Στο δεύτερο στάδιο, εμπλέκονται αρκετοί μηχανισμοί του φυτού οι οποίοι 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση του συστήματος. Ένας από τους 

μηχανισμούς αυτούς είναι η RNA σίγηση. 

Η RNA σίγηση είναι ένας αρχέγονος μηχανισμός, συντηρημένος στα φυτά, και 

επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, με την άμυνα έναντι εξωγενών ή επικίνδυνων 

νουκλεϊκών οξέων συμπεριλαμβανομένων των ιών και των ενεργών μεταθετών 

στοιχείων. Ο μηχανισμός αυτός επάγεται από τη συσσώρευση δίκλωνων τμημάτων 

RNA (dsRNA) προερχόμενα από το εξωγενές νουκλεϊκο οξύ. Τα dsRNA 

επεξεργάζονται στη συνέχεια από RNase III-τύπου νουκλεάσες, τις Dicer πρωτεΐνες, 

παράγοντας τα siRNA (δίκλωνα RNA μήκους 21-24nt). Τα siRNA ενσωματώνονται στο 

σύμπλοκο RISC (RNA induced silencing complex) παρέχοντας του εξειδίκευση ώστε 

να κατακερματίσει συμπληρωματικές με τα siRNA αλληλουχίες (Mermigka et al., 

2016; Pumplin and Voinnet, 2013; Pyott and Molnar, 2015). 

 Η μεταφορά και η έκφραση γονιδίων μέσω Αγροβακτηρίου μπορεί να 

ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της RNA σίγησης, ιδιαίτερα όταν το γονίδιο που 

μεταφέρεται ελέγχεται από έναν ισχυρό εκκινητή, επιφέροντας έτσι αρνητικές 

επιπτώσεις όσον αφορά την έκφραση τους (Johansen and Carrington, 2001). Η 

παράλληλη έκφραση καταστολέων της RNA σίγησης μαζί με το επιθυμητό γονίδιο 

μπορεί να μειώσει τη δράση της RNA σίγησης, βελτιώνοντας την απόδοση του 

αγροεμποτισμού (Johansen and Carrington, 2001). 
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1.5. Σκοπός της εργασίας 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με βασικό στόχο την αποσαφήνιση 

και τον έλεγχο των παραμέτρων που επηρεάζουν την παροδική έκφραση γονιδίων 

μέσω του αγροεμποτισμού σε φυτά N. benthamiana, όπως το αγροβακτηριακό 

στέλεχος, η ηλικία του φυτού και του φύλλου και η θερμοκρασία διατήρησης των 

φυτών μετά τον εμποτισμό. Επίσης να προσδιορισθούν οι ιδανικές τιμές των 

παραγόντων αυτών και συνεργιστικά να αποτελέσουν ένα πρωτόκολλο που να 

αποφέρει μια σταθερά βελτιωμένη απόδοση στην παροδική έκφραση γονιδίων σε 

φυτά  N. benthamiana. Παράλληλα απώτερος σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να 

πραγματοποιηθεί μια συσχέτιση μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων και των 

μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στον αγροεμποτισμό ώστε να διερευνηθεί 

το μοριακό αποτύπωμα των παραγόντων αυτών. 
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2. Μέθοδοι και υλικά 

 

2.1. Φυτικό υλικό και συνθήκες ανάπτυξης φυτών 

Χρησιμοποιήθηκαν φυτά N. benthamiana αγρίου τύπου (WT) και N. 

benthamiana DCL2/4i. Τα DCL2/4i, έχουν περιγραφεί από τους Dadami et al., 2013, 

και φέρουν μία φουρκέτα η οποία καταστέλλει ταυτόχρονα τα ενδογενή μετάγραφα 

των DCL2 και DCL4. 

Τα σπέρματα των φυτών τοποθετήθηκαν σε εδαφικό υπόστρωμα (χούμος) 

και διατηρήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης σταθερής θερμοκρασίας 25 οC, 100% 

υγρασίας και φωτοπερίοδο 16h ημέρα/8h νύχτα, όπου παρέμειναν για 10 ημέρες 

μετά τη φύτρωση. Κατόπιν μεταφυτεύτηκαν σε εδαφικό μέσο χούμο, τύρφη και 

περλίτη (4:2:1) και διατηρήθηκαν σε περιβάλλον θερμοκηπίου για 30 ημέρες. Τα 

φυτά ηλικίας 40 ημερών (εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο) υποβλήθηκαν σε 

αγροεμποτισμό και αμέσως μετά τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης FΥTOTRON® 

(Weiss) σε σταθερή θερμοκρασία 22 οC, 25 οC ή 28 οC ανάλογα με τις ανάγκες των 

πειραμάτων, και φωτοπερίοδο 16h ημέρα/8h νύχτα.  

 

2.2. Πλασμιδιακός φορέας και στελέχη Αγροβακτηρίων  

Στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα Agrobacterium tumefaciens στελέχη 

C58C1, LBA4404, GV3301 και AGL1. Κύτταρα από κάθε στέλεχος μεταχειρίστηκαν με 

CaCl2, ώστε να γίνουν δεκτικά (competent) για μετασχηματισμό σύμφωνα με τους Xu 

and Qingshun, 2008. Τα 4 Αγροβακτηριακά στελέχη μετασχηματίστηκαν με τον 

δυαδικό φορέα GATEWAY™ pB7FWG2, ο οποίος περιλαμβάνει το γονίδιο αναφοράς 

egfp και ένα γονίδιο ανθεκτικότητας για τα αντιβιοτικά  στρεπτομυκίνη και 

σπεκτινομυκίνη, τα οποία ελέγχονται από τον υποκινητή  CaMV 35S (Karimi et al., 

2002) (Εικόνα 6). Ο μετασχηματισμός των Αγροβακτηρίων πραγματοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο πρωτόκολλο των Hofgen and Willmitzer, 

1988. Μετά τον μετασχηματισμό εγκαθιδρύθηκαν καλλιέργειες για κάθε στέλεχος σε 

στερεό θρεπτικό μέσο LB (Luria-Bertani) εμπλουτισμένο με 100 mg/L σπεκτινομυκίνη 

και διατηρήθηκαν για 48 h στους 28 oC στο σκοτάδι. Επιλεγμένες μοναδιαίες αποικίες 

ελέγχθηκαν για θετικό μετασχηματισμό με απομόνωση και πέψη του πλασμιδίου (το 

πλασμίδιο ενισχύθηκε πρώτα σε κύτταρα E. coli DH10, απομονώθηκε εκ νέου και 

τελικά ταυτοποιήθηκε μέσω πέψης με τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυμα-δεν 

παρέχεται φωτογραφία). 
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2.3. Αγροεμποτισμός και συνθήκες καλλιέργειας Αγροβακτηρίων  

Βάσει των θετικών αποικιών αναπτύχθηκαν προκαλλιέργειες για κάθε 

Αγροβακτηριακό στέλεχος σε 5 mL LB εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα αντιβιοτικά 

όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1, οι οποίες επωάστηκαν για 48 h στους 28 oC με 

ανακίνηση στις 225 rpm. Από τις προκαλλιέργειες χρησιμοποιήθηκαν 100 μL για την 

δημιουργία νέων καλλιεργειών όγκου 10 mL LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά για κάθε 

στέλεχος Αγροβακτηρίου και επωάστηκαν για 24 h (48 h στην περίπτωση του 

LBA4404) στους 28 oC με ανακίνηση στις 225 rpm. Στη συνέχεια οι καλλιέργειες 

φυγοκεντρήθηκαν στους 4 oC στις 3000 rpm για 10 λεπτά και επαναδιαλύθηκαν σε 

διάλυμα ΜΜΑ το οποίο περιέχει MS (Murashige and Skoog) pH 5.6, 10 mM MES pH 

5.6 και 200 μM Acetosyringone. Οι καλλιέργειες επωάστηκαν για 3 h στους 28 oC με 

ανακίνηση στις 225 rpm και φυγοκεντρήθηκαν στις 3000 rpm για 10 λεπτά. Κατόπιν 

επαναδιαλύθηκαν σε 10 mM MgCl2 και φυγοκεντρήθηκαν εκ νέου στις ίδιες 

συνθήκες. Το βήμα αυτό έγινε δύο φορές. Τέλος τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε 

διάλυμα 10 mM MgCl2 κατάλληλου όγκου ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή οπτική 

πυκνότητα (OD600) η οποία προσδιορίζεται ανάλογα με το πείραμα. 

Ο Αγροεμποτισμός πραγματοποιήθηκε στην κάτω επιφάνεια των φύλλων με 

τη χρήση σύριγγας (χωρίς βελόνα) όγκου 1 mL. Σε κάθε σημείο εμποτίστηκαν 

περίπου 300 μL Αγροβακτηριακού διαλύματος. 

Εικόνα 6 Σχηματική απεικόνιση του πλασμιδιακού φορέα pB7FWG2. Ο 
φορέας διαθέτει γονίδιο της egfp, γονίδιο ανθεκτικότητας 
στρεπτομυκίνης/σπεκτινομυκίνης και τον υποκινητή CaMV 35S.   
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Πίνακας 1 Στελέχη Αγροβακτηρίων και  αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν 

Στέλεχος 
Αγροβακτηρίου 

Αντιβιοτικά [συγκέντρωση] 

C58C1 
Ριφαμπικίνη  

[50 mg/L] 
 

Σπεκτινομυκίνη 
[50 mg/L] 

GV3301 
Ριφαμπικίνη  

[50 mg/L] 
 

Σπεκτινομυκίνη 
[50 mg/L] 

LBA4404 
Ριφαμπικίνη  

[50 mg/L] 
Στρεπτομυκίνη 

[50 mg/L] 
Σπεκτινομυκίνη 

[50 mg/L] 

AGL1 
Ριφαμπικίνη  

[20 mg/L] 
Τετρακυκλίνη 

[10 mg/L] 
Σπεκτινομυκίνη 

[50 mg/L] 

 

 

2.4. RNA απομόνωση και σύνθεση cDNA 

Συλλέχθηκε εμποτισμένος ιστός ο οποίος εμβαπτίστηκε σε υγρό άζωτο. 

Πραγματοποιήθηκε απομόνωση ολικού RNA με την μέθοδο TRIzol® (Invitrogen™) 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το ολικό RNA μεταχειρίστηκε με DNaseI 

(Roche) για την απομάκρυνση μορίων DNA. 1.5 μg ολικού RNA χρησιμοποιήθηκε για 

cDNA σύνθεση και μεταγράφηκε αντίστροφα με χρήση της PrimeScript™ Reverse 

Transcriptase σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας και χρησιμοποιώντας ως 

εκκινητές τυχαία εξαμερή ολιγονουκλεοτίδια (Invitrogen™). 

 

2.5. Ημιποσοτική PCR 

Δείγματα cDNA ενισχύθηκαν μέσω PCR με τους αντίστοιχους εκκινητές για τα 

γονίδια virB1, virD4, virE2, egfp και L23. Για κάθε αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν 2 μL 

cDNA, Taq buffer (10x) εμπλουτισμένο με 15 mM MgCl2, 2 mM dNTPs, 2 μΜ κάθε 

εκκινητή και 1 u Taq πολυμεράση (Minotech). Μετά την πραγματοποίηση 

προκαταρκτικών PCR για τον προσδιορισμό της εκθετικής φάσης ενίσχυσης, 

προσδιορίστηκαν οι κύκλοι ενίσχυσης κάθε γονιδίου οι οποίοι περιγράφονται μαζί 

με τις συνθήκες ενίσχυσης στον Πίνακα 2. Τα ολιγονουκλεοτίδια που 

χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 2 Συνθήκες ενίσχυσης των γονιδίων Α. virB1, B. virD4, Γ. virE2, Δ. egfp και Ε. L23  

A 

virB1 (28 κύκλοι) 
Εκκινητές: achvirB1F/achvirB1R 

Αρχική Αναδιάταξη 94 oC 5 min 
Αναδιάταξη 94 oC 30 sec 

Υβριδοποίηση εκκινητών 51.6 oC 25 sec 
Επιμήκυνση 72 oC 25 sec 

Τελική επιμήκυνση 72 oC 5 min 
 

B 

virD4 (28 κύκλοι) 
Εκκινητές: achvirD4F/achvirD4R 

Αρχική Αναδιάταξη 94 oC 5 min 
Αναδιάταξη 94 oC 30 sec 

Υβριδοποίηση εκκινητών 52.9 oC 25 sec 
Επιμήκυνση 72 oC 25 sec 

Τελική επιμήκυνση 72 oC 5 min 
 

Γ 

virE2 (28 κύκλοι) 
Εκκινητές: achvirE2F/achvirE2R 

Αρχική Αναδιάταξη 94 oC 5 min 
Αναδιάταξη 94 oC 30 sec 

Υβριδοποίηση εκκινητών 51.8 oC 25 sec 
Επιμήκυνση 72 oC 25 sec 

Τελική επιμήκυνση 72 oC 5 min 
 

Δ 

egfp (24 κύκλοι) 
Εκκινητές: egfpF/egfpR 

Αρχική Αναδιάταξη 94 oC 5 min 
Αναδιάταξη 94 oC 30 sec 

Υβριδοποίηση εκκινητών 52.9 oC 30 sec 
Επιμήκυνση 72 oC 30 sec 

Τελική επιμήκυνση 72 oC 5 min 
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Ε 

L23 (28 κύκλοι) 
Εκκινητές: L23F/L23R 

Αρχική Αναδιάταξη 94 oC 5 min 
Αναδιάταξη 94 oC 30 sec 

Υβριδοποίηση εκκινητών 60 oC 20 sec 
Επιμήκυνση 72 oC 20 sec 

Τελική επιμήκυνση 72 oC 5 min 
 

 

 

Πίνακας 3 Ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν 

Ολιγονουκλεοτίδια Αλληλουχία (5’-3’) 

achvirB1F AAACGGCTACGTGCGAAAAG 
achvirB1R AACGTCCCACGTATCTTCCG 
achvirD4F ATCAAGGGGCCGATCTTTGG 
achvirD4R GCCCTTGAAGGTCAAAAGCG 
achvirE2F TCGCTTCGCGGAATTTGTTG 
achvirE2R TTCGGTGCGCTTTGCATTAG 

egfpF CTCAGGTAGTGGTTGTCGGG 
egfpR GGGCACAAGCTGGAGTACAA 

                   L23F (Liu et al., 2012) AAGGATGCCGTGAAGAAGATGT 
                   L23R (Liu et al., 2012) GCATCGTAGTCAGGAGTCAACC 

 

 

2.6. Ανίχνευση GFP 

Για την ανίχνευση της έκφρασης της GFP μετά τον αγροεμποτισμό, 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Blak-Ray® B-100AP/R με 100 W UV λαμπτήρα (UVP), 

ενώ για τις φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκε Canon EOS 350D  φωτογραφική μηχανή. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. Έλεγχος παραμέτρων που επηρεάζουν την παροδική έκφραση 

μέσω αγροβακτηρίου (Agrobacterium tumefaciens) 

Ο αγροεμποτισμός αποτελεί μία ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδο για την 

παραγωγή ετερόλογων πρωτεϊνών σε φυτικούς ιστούς καθώς και ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την μελέτη της έκφρασης γονιδίων. Το γεγονός όμως της επίδρασης 

διάφορων παραγόντων στην απόδοση του συστήματος όπως το στέλεχος και η 

οπτική πυκνότητα του αγροβακτηρίου, το φύλλο και το σημείο του φύλλου που 

γίνεται ο αγροεμποτισμός, καθώς και οι συνθήκες ανάπτυξης (θερμοκρασία, 

υγρασία), το είδος και η ηλικία του φυτού-ξενιστή μειώνει την αξιοπιστία της 

μεθόδου του αγροεμποτισμού. Στην παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια να 

προσδιοριστεί ο βαθμός με τον οποίο οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν την 

απόδοση του συστήματος του αγροεμποτισμού σε φυτά Nicotiana benthamiana. Ο 

προσδιορισμός αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση την διακύμανση της παραγωγής 

της Πράσινης Φθορίζουσας Πρωτεΐνης (eGFP).  

 

3.1.1. Έλεγχος της μολυσματικότητας και καθορισμός της ιδανικής 

οπτικής πυκνότητας τεσσάρων στελεχών αγροβακτηρίου 

Αξιολογήθηκε η μολυσματικότητα τεσσάρων στελεχών αγροβακτηρίου σε 

φυτά αγρίου τύπου Nicotiana benthamiana και συγκεκριμένα τα C58C1, GV3301, 

LBA4404 και AGL1. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός των 

παραπάνω στελεχών τα οποία περιείχαν τον φορέα pB7FWG2-Egfp σε 20 φυτά (5 

φυτά για κάθε αγροβακτηριακό στέλεχος) αγρίου τύπου N. benthamiana και σε 4 

φύλλα ανά φυτό (τα νεαρότερα φύλλα όπου μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

αγροεμποτισμός). Παράλληλα για να προσδιοριστεί ιδανική οπτική πυκνότητα για 

κάθε αγροβακτηριακό στέλεχος ώστε η έκφραση της GFP να είναι η μέγιστη δυνατή, 

ο αγροεμποτισμός σε κάθε φύλλο έγινε σε τέσσερις διαφορετικές πυκνότητες (OD600 

= 0.2, 0.5, 0.75 και 1.0) (Εικόνα 7). Τα φυτά μετά τον εμποτισμό διατηρήθηκαν σε 

θάλαμο ανάπτυξης και θερμοκρασία 25oC. Στη συνέχεια τα εμποτισμένα φύλλα 

φωτογραφήθηκαν καθημερινά υπό υπεριώδης ακτινοβολία από τη 2 έως την 5 

ημέρα μετά τον εμποτισμό (2-5 dpi).    

Από το πείραμα αυτό προέκυψε ότι τα στελέχη LBA4404 και C58C1 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη μολυσματικότητα έναντι των GV3301 και AGL1 σε φύλλα 

N. benthamiana καθώς ο αγροεμποτισμός των τελευταίων οδήγησε σε μειωμένη 
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έκφραση της GFP. Παράλληλα ο έλεγχος της οπτικής πυκνότητας έδειξε ότι για τα 

στελέχη C58C1, LBA4404 και GV3301 η μέγιστη απόδοση του συστήματος 

παρουσιάζεται σε OD600 = 0.5 και διατηρείται έως και OD600 = 1.0 ενώ για το στέλεχος 

AGL1 η ιδανική οπτική πυκνότητα εντοπίζεται για  OD600 = 1.0 (Πίνακας 4).  

   

      

 

Πίνακας 4 Επίδραση της οπτικής πυκνότητας στην απόδοση της παροδικής έκφρασης της GFP 

 

 

     OD 
 Στέλεχος 

0.2 0.5 0.75 1.0 

C58C1 ++ +++ +++ +++ 
GV3301 + + + + 
LBA4404 ++ +++ +++ +++ 

AGL1 + + + + 

Εικόνα 7 Αγροεμποτισμός 4 αγροβακτηριακών στελεχών με OD600 = 0.2, 0.5, 0.75 και 
1.0 τρεις ημέρες μετά τον εμποτισμό. Α.  C58C1, B. GV3301, Γ. LBA4404 και Δ. AGL1 
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3.1.2. Επίδραση της ηλικίας του φυτού, του φύλλου και της θέσης του 

αγροεμποτισμού επάνω στο φύλλο στην παροδική έκφραση της 

GFP 

Για να προσδιοριστεί αν η θέση του φύλλου στην οποία πραγματοποιείται ο 

αγροεμποτισμός επηρεάζει την έκφραση της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης 

εξετάστηκε η απόδοση δύο αγροβακτηριακών στελεχών του C58C1 και του LBA4404 

σε τέσσερις διαφορετικές οπτικές πυκνότητες OD600 = 0.2, 0.5, 0.75 και 1.0. Για το 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός σε 20 φυτά αγρίου τύπου N. 

benthamiana (10 φυτά για κάθε αγροβακτήριο) και 4 φύλλα ανά φυτό. Τα φυτά μετά 

τον εμποτισμό διατηρήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης και θερμοκρασία 25oC. Οι θέσεις 

του φύλλου που ελέγχθηκαν ήταν η κορυφή και η βάση του φύλλου ενώ οι θέσεις 

εκατέρωθεν του μίσχου θεωρήθηκαν συμμετρικές και επομένως δεν εξετάστηκαν. 

Έτσι για κάθε εμποτισμό με συγκεκριμένη οπτική πυκνότητα τόσο για το C58C1 όσο 

και για το LBA4404 υπάρχουν δύο θέσεις μία στην κορυφή και μία στη βάση του 

φύλλου (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 Επίδραση της θέσης του φύλλου στην παροδική έκφραση της GFP για τα στελέχη 
C58C1  και LBA4404 μετά από εμποτισμό σε OD600 = 0.2, 0.5, 0.75 και 1.0  και θερμοκρασία  
25oC (φωτογραφία 3dpi) 
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Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή της έκφρασης της GFP μεταξύ των θέσεων 

στην κορυφή και στη βάση του φύλλου για τα δύο αγροβακτηριακά στελέχη που 

μελετήθηκαν.  

Ένας άλλος παράγοντας που μελετήθηκε για την επίδραση του στην απόδοση 

του συστήματος του αγροεμποτισμού είναι η ηλικία των φυτών-ξενιστών. 

Παράλληλα εξετάστηκε και η ηλικία του φύλλου ή η θέση του φύλλου στο φυτό 

καθώς έχει αναφερθεί πως τα γηραιότερα φύλλα έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα 

επίπεδα έκφρασης μετά από εμποτισμό (Galbraith et al., 1983; Sheludko et al., 2007; 

Wydro et al., 2006). Εδώ εξετάστηκαν τα τέσσερα νεότερα φύλλα όπου ήταν εφικτό 

να λάβει χώρα αγροεμποτισμός (Εικόνα 9A). 

Για το αγροβακτηριακό στέλεχος C58C1 πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός 

σε 10 φυτά αγρίου τύπου N. benthamiana εκ των οποίων τα 5 φυτά ήταν ηλικίας 15 

φύλλων και τα άλλα 5 φυτά ηλικίας 25 φύλλων. Σε κάθε φυτό έγινε εμποτισμός σε 4 

φύλλα με OD600 = 0.2, 0.5, 0.75 και 1.0 (Εικόνα 9Β). Τα φυτά μετά τον εμποτισμό 

διατηρήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης και θερμοκρασία 25oC ενώ φωτογραφήθηκαν 

3 ημέρες μετά τον εμποτισμό (3dpi). Παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση της GFP στα 

φυτά ηλικίας 25 φύλλων έναντι των φυτών ηλικίας 15 φύλλων για τα 3 από τα 4 

φύλλα που εξετάστηκαν. Το 4 φύλλο το οποίο ήταν και το νεότερο φάνηκε να 

διατηρεί τα ίδια επίπεδα πρωτεΐνης σε όλα τα φυτά ανεξαρτήτως ηλικίας. Όσον 

αφορά τη διαφοροποίηση της έκφρασης μεταξύ των φύλλων του ίδιου φυτού 

εντοπίστηκαν παρόμοια επίπεδα έκφρασης στα 3 από τα 4 φύλλα που μελετήθηκαν 

και συγκεκριμένα στα 3 νεότερα, ενώ το γηραιότερο από 4 παρουσίασε μειωμένα 

επίπεδα GFP.  

Για το αγροβακτηριακό στέλεχος LBA4404 έγινε αγροεμποτισμός επίσης σε 

10 φυτά αγρίου τύπου N. benthamiana εκ των οποίων τα 5 φυτά ήταν ηλικίας 15 

φύλλων και τα άλλα 5 φυτά ηλικίας 25 φύλλων όπως και προηγουμένως. Για κάθε 

φυτό έγινε εμποτισμός σε 4 φύλλα με OD600 = 0.2, 0.5, 0.75 και 1.0 (Εικόνα 9Γ). Τα 

φυτά μετά τον εμποτισμό διατηρήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης και θερμοκρασία 

25oC ενώ φωτογραφήθηκαν 3 ημέρες μετά τον εμποτισμό (3dpi). Βρέθηκε ότι τα 

επίπεδα της GFP, σε αντίθεση με το στέλεχος C58C1, δεν μεταβάλλονται στις δύο 

διαφορετικές ηλικίες των φυτών που ελέγχθηκαν για τα τρία νεότερα φύλλα και μόνο 

στο γηραιότερο φύλλο των φυτών ηλικίας 25 φύλλων μειώνεται η έκφραση της 

πρωτεΐνης σε σχέση με το αντίστοιχο φύλλο των φυτών ηλικίας 15 φύλλων. Επίσης 

στα φυτά ηλικίας 15 φύλλων τα επίπεδα έκφρασης της GFP διατηρούνται σταθερά 

στα 4 φύλλα που μελετήθηκαν σε κάθε φυτό, ενώ στα φυτά ηλικίας 25 φύλλων τα 3 
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νεότερα φύλλα διατήρησαν σταθερή την έκφραση και μόνο στο γηραιότερο από τα 

τέσσερα παρατηρήθηκαν μειωμένα επίπεδα έκφρασης. 

Εικόνα 9 Σύγκριση των επιπέδων της GFP σε φυτά ηλικίας 15 και 25 φύλλων για τα 4 νεότερα 
φύλλα φυτών αγρίου τύπου N. Benthamiana μετά από εμποτισμό σε OD600 = 0.2, 0.5, 0.75 
και 1.0 και θερμοκρασία 25oC. Α. Αρίθμηση των φύλλων ενός φυτού αγρίου τύπου N. 
benthamiana, B. Εμποτισμός με το αγροβακτηριακό στέλεχος C58C1, Γ. Εμποτισμός με το 
αγροβακτηριακό στέλεχος LBA4404. (φωτογραφία 3dpi) 

A 

Β 

Γ 
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Πίνακας 5 Επίδραση της ηλικίας του φυτού και του φύλλου στην έκφραση της GFP μετά από εμποτισμό σε 
θερμοκρασία 25oC 

Στέλεχος 
      Φύλλο      

  Ηλικία 
1 2 3 4 

C58C1 
15 φύλλα +++ +++ +++ +++ 

25 φύλλα ++ ++ ++ +++ 

LBA4404 
15 φύλλα +++ +++ +++ +++ 

25 φύλλα ++ +++ +++ +++ 

 

3.1.3. Επίδραση της θερμοκρασίας διατήρησης των φυτών μετά τον 

εμποτισμό στα επίπεδα και στη διάρκεια έκφραση της GFP 

Ένας ακόμη παράγοντας που έπρεπε να μελετηθεί ώστε να προσδιοριστεί η 

σχέση του με την απόδοση του συστήματος του αγροεμποτισμού ήταν η 

θερμοκρασία διατήρησης των φυτών-ξενιστών μετά τον εμποτισμό. Η θερμοκρασία 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παροδική έκφραση και αναφέρεται σε 

αρκετές μελέτες (Chen et al., 2013; Fullner and Nester, 1996; Gelvin, 2003). Για την 

αποσαφήνιση του ρόλου της θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός 10 

φυτών αγρίου τύπου N. benthamiana ηλικίας 15 φύλλων στα 4 νεότερα φύλλα για 

κάθε φυτό (που ήταν εφικτό να γίνει εμποτισμός) με δύο αγροβακτηριακά στελέχη 

C58C1 και LBA4404 και OD600 = 0.5 (βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων). Μετά τον 

εμποτισμό τα φυτά διατηρήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης με σταθερή θερμοκρασία 

28oC για τα πρώτα 5 φυτά και 22oC για τα υπόλοιπα 5 φυτά.  Οι θερμοκρασίες 22oC 

και 28oC επιλέχθηκαν ως δύο ακραίες τιμές εκατέρωθεν της θερμοκρασίας των 25oC 

η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ιδανική τιμή (Chen et al., 2013). 

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των επιπέδων έκφρασης της GFP στα φυτά 

που διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 22oC έναντι των φυτών που μετά τον εμποτισμό 

διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 28oC. Η αύξηση των επιπέδων της GFP ήταν 

ανεξάρτητη από το βακτηριακό στέλεχος που χρησιμοποιήθηκε καθώς παρόμοια 

αύξηση εντοπίστηκε και για τα δύο αγροβακτήρια C58C1 και LBA4404. Επίσης 

παρόμοια αύξηση της GFP παρουσίασαν και τα 4 φύλλα που επιλέχθηκαν για τον 

εμποτισμό για κάθε φυτό γεγονός που υποδεικνύει πως η βελτίωση της απόδοσης 

του αγροεμποτισμού είναι ανεξάρτητη από την ηλικία του φύλλου όπου 

πραγματοποιείται (για τα φύλλα που επιλέχθηκαν). Ακόμη η έκφραση της  GFP δεν 
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μεταβάλλεται μεταξύ των διαφορετικών θέσεων του εμποτισμού επάνω στο φύλλο, 

επιβεβαιώνοντας ότι η απόδοση του αγροεμποτισμού δεν επηρεάζεται από την θέση 

του φύλλου στην οποία γίνεται (Εικόνα 10).  

 

 

Παράλληλα μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας στην διάρκεια της 

παροδικής έκφρασης της GFP. Για το λόγο αυτό τα φυτά μετά τον εμποτισμό 

φωτογραφήθηκαν καθημερινά μέχρι το χρονικό σημείο όπου η έκφραση της GFP 

ήταν σε μηδενικά επίπεδα τόσο για τα φυτά που διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 28oC 

όσο και για τα φυτά που διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 22oC.  

Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως η έκφραση της GFP διατηρήθηκε για 

διπλάσιο χρόνο στα φυτά τα οποία μετά τον εμποτισμό εισήλθαν σε θάλαμο 

θερμοκρασίας 22oC σε σχέση τα φυτά που διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 28oC. 

Συγκεκριμένα στα φυτά σε θερμοκρασία 22oC εντοπίστηκε GFP μέχρι και 10 ημέρες 

μετά τον εμποτισμό, ενώ τα φυτά στη θερμοκρασία 28oC διατήρησαν την GFP έως 

την 5η ημέρα μετά τον εμποτισμό (Εικόνα 11). Επίσης η μέγιστη έκφραση της GFP 

εντοπίστηκε 3 ημέρες μετά τον εμποτισμό (3dpi) για όλα τα φυτά ανεξαρτήτως 

θερμοκρασίας, ενώ τόσο η διάρκεια όσο και το μέγεθος της έκφρασης της GFP 

παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά για τα δύο αγροβακτηριακά στελέχη που 

χρησιμοποιήθηκαν C58C1 και LBA4404. 

Εικόνα 10 Εμποτισμός των 4 νεότερων φύλλων  φυτών αγρίου τύπου N. benthamiana με C58C1 (αριστερό 
μέρος φύλλου) και LBA4404 (δεξί μέρος φύλλου). Τα φυτά μετά τον εμποτισμό διατηρήθηκαν σε 
θερμοκρασία 28oC ή 22oC. (φωτογραφία 3dpi) 
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Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η θερμοκρασία των 22oC επηρεάζει θετικά τα 

επίπεδα της GFP χρησιμοποιώντας τα αγροβακτηριακά στελέχη GV3301 και AGL1 ή 

εάν η θετική επίδραση της θερμοκρασίας αυτής αποτελεί φαινόμενο το οποίο 

περιορίζεται για τα στελέχη C58C1 και LBA4404. Έτσι πραγματοποιήθηκε εμποτισμός 

σε 5 φυτά αγρίου τύπου N. benthamiana και σε 4 φύλλα κάθε φυτού με τα στελέχη 

GV3301 και AGL1 και οπτική πυκνότητα OD600 = 0.5 του πρώτου και OD600 = 0.5, 1.0 

για το δεύτερο αγροβακτήριο. Τα φυτά μετά τον εμποτισμό εισήλθαν σε θάλαμο 

ανάπτυξης με σταθερή θερμοκρασία είτε σε 25oC είτε σε 22oC. 

 H απεικόνιση της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης τρεις ημέρες μετά τον 

εμποτισμό έδειξε σαφή βελτίωση της έκφρασης για τα φυτά που διατηρήθηκαν σε 

θερμοκρασία 22oC έναντι των φυτών που διατηρήθηκαν στους 25oC τόσο για το 

GV3301 όσο και για το στέλεχος AGL1 (Εικόνα 12). Βέβαια παρά την βελτίωση της 

απόδοσης του συστήματος χρησιμοποιώντας τα αγροβακτηριακά στελέχη GV3301 

και AGL1 σε θερμοκρασία 22oC, τα επίπεδα έκφρασης της GFP ήταν σαφώς 

χαμηλότερα συγκριτικά με εκείνα των στελεχών C58C1 και LBA4404 σε αντίστοιχες 

συνθήκες. Στον πίνακα 6 εμφανίζεται η διακύμανση της GFP με βάση τα διαφορετικά 

αγροβακτηριακά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν μετά από εμποτισμό σε 

θερμοκρασία 22oC. 

      

      

Εικόνα 11 Διακύμανση της έκφρασης της GFP από 2 έως 10 ημέρες μετά τον εμποτισμό (2-10 dpi) με C58C1 
(αριστερό μέρος φύλλου) και LBA4404 (δεξί μέρος φύλλου) σε φυτά που διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 28oC ή 
22oC 
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Πίνακας 6 Επίπεδα έκφρασης της GFP μετά από αγροεμποτισμό με 4 διαφορετικά Αγροβακτήρια σε  
θερμοκρασία 22oC   

 

 

3.2. Επίδραση της θερμοκρασίας στον μηχανισμό T-DNA μεταφοράς 

και στον μηχανισμό της RNA σίγησης  

Το σύστημα του αγροεμποτισμού απαρτίζεται από δύο βασικά στάδια. Το 

πρώτο αποτελείται από τη μεταφορά και ενσωμάτωση του T-DNA από το 

αγροβακτήριο στο γονιδίωμα του φυτού. Το δεύτερο στάδιο είναι η έκφραση του T-

DNA και επηρεάζεται από διάφορες βιολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

στο φυτό-ξενιστή, όπως η RNA σίγηση. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε αν και 

      Φύλλο 
 Στέλεχος 

Φύλλο 1 Φύλλο 2 Φύλλο 3 Φύλλο 4 

C58C1 ++++ ++++ ++++ ++++ 
GV3301 +++ +++ +++ +++ 
LBA4404 ++++ ++++ ++++ ++++ 

AGL1 ++ ++ ++ ++ 

Εικόνα 12 Εμποτισμός των 4 νεότερων φύλλων  φυτών αγρίου τύπου N. benthamiana με GV3301 (αριστερό 
μέρος φύλλου) και AGL1 (δεξί μέρος φύλλου). Ο εμποτισμός έγινε με OD600 = 0.5 για το GV3301, ενώ για το 
AGL1 με OD600 = 0.5 (βάση του φύλλου) και OD600 = 1.0 (κορυφή του φύλλου). Τα φυτά μετά τον εμποτισμό 
διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 25oC ή 22oC. (φωτογραφία 3dpi) 
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κατά πόσο η θερμοκρασία εμπλέκεται σε αυτά τα βασικά στάδια του συστήματος και 

αν η διαφοροποίηση της μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του αγροεμποτισμού. 

 

3.2.1. Επίδραση της θερμοκρασίας στον μηχανισμό της RNA σίγησης και 

ως εκ τούτου στην απόδοση του Αγροεμποτισμού  

Η διατήρηση των φυτών μετά από αγροεμποτισμό σε θερμοκρασία 22oC σε 

αντίθεση με τις θερμοκρασίες 25oC ή 28oC οδήγησε, όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω, σε αυξημένη έκφραση της GFP ανεξαρτήτως του αγροβακτηριακού 

στελέχους που χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα είναι γνωστό πως ο μηχανισμός της 

RNA σίγησης παίζει καθοριστικό ρόλο στα επίπεδα έκφρασης ενός γονιδίου μετά την 

ενσωμάτωσή του μέσω αγροεμποτισμού (Johansen and Carrington, 2001). Για να 

διερευνηθεί εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας και του μηχανισμού 

της RNA σίγησης που να έχει ως αποτέλεσμα είτε τη βελτίωση, είτε τη μείωση της 

απόδοσης του αγροεμποτισμού,  χρησιμοποιήθηκαν φυτά DCL 2/4i N. benthamiana 

(Dadami et al., 2013) καθώς και αγρίου τύπου N. benthamiana στα οποία 

πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός. Τα DCL 2/4i N. benthamiana είναι φυτά τα 

οποία καταστέλλουν ταυτόχρονα την Dicer-Like Protein 2 και την Dicer-Like Protein 

4, δύο σημαντικές πρωτεΐνες του μηχανισμού της RNA σίγησης με αποτέλεσμα την 

μειωμένη απόδοση του μηχανισμού.  

Συγκεκριμένα έγινε αγροεμποτισμός με δύο Αγροβακτήρια, C58C1 και 

LBA4404 με οπτική πυκνότητα OD600 = 0.5 σε 16 φυτά N. benthamiana, ηλικίας 15 

φύλλων, εκ των οποίων τα 8 ήταν αγρίου τύπου και τα 8 ήταν DCL 2/4i. Σε κάθε φυτό 

έγινε εμποτισμός στα 4 νεότερα φύλλα που ήταν εφικτός. Μετά τον εμποτισμό τα 12 

φυτά διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 28oC και τα υπόλοιπα 4 σε θερμοκρασία 25oC.  

Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στην εικόνα 13 αποτυπώνουν 

σημαντικές διαφορές των επιπέδων έκφρασης της GFP μεταξύ των φυτών αγρίου 

τύπου (WT) και DCL 2/4i τρεις ημέρες μετά τον εμποτισμό (3dpi). Πιο αναλυτικά παρά 

το γεγονός ότι οι παράμετροι που πραγματοποιήθηκαν οι αγροεμποτισμοί ήταν 

κοινοί για τα αγρίου τύπου και για τα DCL 2/4i φυτά παρατηρήθηκε ότι η έκφραση 

της GFP ήταν σαφώς σε υψηλότερα επίπεδα στα DCL 2/4i σε σύγκριση με τα αγρίου 

τύπου φυτά όταν οι δύο γενότυποι διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 28oC. Επίσης σε 

θερμοκρασία 25oC (Εικόνα 13Β) η διαφορά στην έκφραση της GFP μεταξύ των δύο 

γενοτύπων μειώνεται κυρίως λόγω της αύξησης των επιπέδων στα αγρίου τύπου 

φυτά ενώ για τα DCL 2/4i δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των δύο θερμοκρασιών. 
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Αφού μελετήθηκαν φυτά ηλικίας 15 φύλλων στη συνέχεια εξετάστηκε η 

απόδοση του αγροεμποτισμού σε φυτά ηλικίας 25 φύλλων. Έτσι έγινε 

αγροεμποτισμός σε 6 φυτά N. benthamiana, εκ των οποίων 3 αγρίου τύπου και 3 DCL 

2/4i ηλικίας 25 φύλλων. Ο εμποτισμός πραγματοποιήθηκε με τα αγροβακτηριακά 

στελέχη C58C1 και LBA4404 και οπτική πυκνότητα OD600 = 0.5 στα τέσσερα νεότερα 

φύλλα κάθε φυτού που ήταν εφικτός. Μετά τον εμποτισμό 4 φυτά διατηρήθηκαν σε 

θάλαμο ανάπτυξης με σταθερή θερμοκρασία 28oC, ενώ τα υπόλοιπα 2 φυτά, ένα από 

κάθε γενότυπο, σε θερμοκρασία 25oC. 

Εικόνα 13 Πρωτεϊνικά επίπεδα της GFP μετά από εμποτισμό με δύο αγροβακτηριακά στελέχη C58C1 και 
LBA4404 σε φυτά WT και DCL 2/4i, ηλικίας 15 φύλλων τρεις ημέρες μετά τον εμποτισμό (3dpi). Τα φυτά μετά 
τον εμποτισμό διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία Α 28oC ή Β 25oC. 
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Για τα φυτά ηλικίας 25 φύλλων εμφανίζονται επίσης σημαντικές διαφορές 

στην έκφραση της GFP μεταξύ των δύο γενοτύπων, τόσο σε θερμοκρασία 28oC όσο 

και σε θερμοκρασία 25oC, καθώς τα επίπεδα έκφρασης ήταν σαφώς υψηλότερα στα 

DCL 2/4i φυτά έναντι των WT φυτών (Εικόνα 14). Τέσσερις ημέρες μετά τον 

εμποτισμό παρατηρήθηκε ότι σε θερμοκρασία 28oC η έκφραση της GFP είναι σε 

μηδενικά επίπεδα για τα αγρίου τύπου φυτά, ενώ τα DCL 2/4i χαρακτηρίζονται από 

σημαντική έκφραση της GFP (Εικόνα 14Α). 

Εικόνα 14 Πρωτεϊνικά επίπεδα της GFP μετά από εμποτισμό με δύο αγροβακτηριακά στελέχη C58C1 και LBA4404 
σε φυτά WT και DCL 2/4i, ηλικίας 25 φύλλων τέσσερις ημέρες μετά τον εμποτισμό (4dpi). Τα φυτά μετά τον 
εμποτισμό διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία Α.28oC ή Β. 25oC. 
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Έτσι τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης της GFP που εμφανίστηκαν στα φυτά 

αγρίου τύπου ηλικίας 15 φύλλων σε θερμοκρασία 28oC φαίνεται να εκμηδενίζονται 

για την ίδια θερμοκρασία όταν η ηλικία των φυτών είναι 25 φύλλων. Για τη 

θερμοκρασία 25oC παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση στην έκφραση της GFP στα 

WT φυτά σε σχέση με την θερμοκρασία 28oC (Εικόνα 14Β). Επίσης μία μικρότερης 

κλίμακας αύξηση εντοπίστηκε και για τα φυτά DCL 2/4i συγκριτικά με τη 

θερμοκρασία 28oC γεγονός το οποίο δεν ήταν εμφανές για φυτά ηλικίας 15 φύλλων. 

Παράλληλα εντοπίστηκε μια χρονική μετατόπιση της μέγιστης έκφρασης της GFP και 

για τους δύο γενοτύπους, από τις 3 ημέρες μετά τον εμποτισμό (3dpi) για τα φυτά 

ηλικίας 15 φύλλων στις 4 ημέρες μετά τον εμποτισμό (4dpi) για τα φυτά ηλικίας 25 

φύλλων.   

Στη συνέχεια εξετάσθηκε η συμπεριφορά αγρίου τύπου και DCL 2/4i φυτών 

σε συνάρτηση με την απόδοση του αγροεμποτισμού σε θερμοκρασία 22oC. Για το 

λόγο αυτό έγινε εμποτισμός σε 6 φυτά WT και DCL 2/4i (3 φυτά για κάθε γενότυπο) 

με δύο αγροβακτηριακά στελέχη C58C1 και LBA4404 και οπτική πυκνότητα OD600 = 

0.5 στα τέσσερα νεότερα φύλλα κάθε φυτού που ήταν εφικτός (Εικόνα 15). 

 

 

 

 

Εικόνα 15 Απεικόνιση της έκφρασης της GFP μετά από εμποτισμό με δύο αγροβακτηριακά στελέχη C58C1 και 
LBA4404 σε φυτά WT και DCL 2/4i, ηλικίας 15 φύλλων τρεις ημέρες μετά τον εμποτισμό (3dpi). Τα φυτά μετά τον 
εμποτισμό διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία  22oC.  
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Από την απεικόνιση της έκφρασης της GFP τρεις ημέρες μετά τον εμποτισμό 

παρατηρήθηκε μία σημαντική βελτίωση της απόδοσης του εμποτισμού για τα αγρίου 

τύπου φυτά σε θερμοκρασία 22oC συγκριτικά με τις θερμοκρασίες 25oC και 28oC. Σε 

αντιδιαστολή με τα DCL 2/4i φυτά, τα οποία διατηρούν σημαντικά επίπεδα έκφρασης 

και λαμβάνοντας υπόψη και τα προηγούμενα αποτελέσματα φαίνεται ότι η 

συμπεριφορά των WT φυτών όσον αφορά το σύστημα του αγροεμποτισμού, 

φαίνεται να προσεγγίζει την συμπεριφορά των DCL 2/4i φυτών στη θερμοκρασία 

αυτή. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί πως το χρονικό σημείο (3dpi) στο οποίο γίνονται 

οι παρατηρήσεις αυτές, δεν αντιστοιχεί στο σημείο της μέγιστης έκφρασης των DCL 

2/4i φυτών. Παρόλα αυτά γίνεται αντιληπτό πως στη θερμοκρασία 22oC η απόδοση 

του εμποτισμού συγκλίνει μεταξύ των δύο γενοτύπων περισσότερο από τις άλλες 

θερμοκρασίες που ελέγχθηκαν.   

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της 

θερμοκρασίας και της RNA σίγησης, δύο παράγοντες που δρουν από κοινού στην 

απόδοση του αγροεμποτισμού. Η σύνδεση αυτή μεταξύ της θερμοκρασίας και της 

RNA σίγησης παίζει σημαντικό ρόλο στα αγρίου τύπου φυτά, στα οποία η αύξηση της 

θερμοκρασίας φαίνεται να ισχυροποιεί τη δράση της RNA σίγησης με αποτέλεσμα 

την μειωμένη έκφραση της GFP. Αντίθετα μία τέτοια διεργασία δεν παρατηρείται στα 

φυτά DCL 2/4i, γεγονός που αποδίδεται στον σχεδιασμό τους καθώς η ήδη μειωμένη 

δράση της RNA σίγησης δεν επιδέχεται σημαντική επίδραση από τη διαφοροποίηση 

της θερμοκρασίας. Έτσι στο γενότυπο αυτό η έκφραση της GFP βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας λόγω της σταθερά μειωμένης δράσης της RNA 

σίγησης.  

 

3.2.2. Επίδραση της θερμοκρασίας στον μηχανισμό της T-DNA 

μεταφοράς και ως εκ τούτου στην απόδοση του Αγροεμποτισμού  

Μετά τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της θερμοκρασίας και της RNA 

σίγησης, επόμενο βήμα ήταν η διερεύνηση μιας τυχόν ανάλογης σύνδεσης μεταξύ 

της θερμοκρασίας και του μηχανισμού της μεταφοράς του T-DNA από το 

αγροβακτήριο στο γονιδίωμα του φυτού. Η απομάκρυνση του T-DNA από το Ti 

πλασμίδιο (ή από άλλο φορέα στην περίπτωση δυαδικού συστήματος), η ακόλουθη 

έξοδος του από το βακτήριο, η διαδρομή του εντός του φυτικού κυττάρου και τελικά 

η ενσωμάτωση του στο φυτικό γονιδίωμα καθορίζονται κυρίως από τη λειτουργία 

των μολυσματικών γονιδίων (virulence genes) τα οποία φέρονται στο Ti πλασμίδιο 

του αγροβακτηρίου (Stachel and Nester, 1986; Gelvin, 2003). Έτσι διερευνήθηκαν 

τυχόν μεταβολές των μεταγράφων τριών μολυσματικών γονιδίων, των virB1, virD4 
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και virE2 μετά από αγροεμποτισμό δύο γενοτύπων N. benthamiana σε θερμοκρασία 

28oC ή 22oC. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός σε 8 φυτά WT και DCL 2/4i 

(4 φυτά για κάθε γενότυπο) με το αγροβακτήριο C58C1 και οπτική πυκνότητα OD600 

= 0.5 στα τρία νεότερα φύλλα κάθε φυτού. Μετά τον εμποτισμό 2 φυτά από κάθε 

γενότυπο διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 28oC και 2 φυτά από κάθε γενότυπο σε 

θερμοκρασία 22oC. Στη συνέχεια συλλέχθηκε ιστός από τις εμποτισμένες περιοχές 

στις 12, 18, 24, 36 και 42 ώρες μετά τον εμποτισμό (hpi) καθώς ο απώτερος στόχος 

ήταν η προσδιορισμός των mRNA των vir γονιδίων, συνεπώς η συλλογή ιστού 

πραγματοποιήθηκε πριν το πέρας των 48 ωρών, δηλαδή πριν λάβει χώρα η 

πρωτεϊνοσύνθεση της GFP. Τα δείγματα μετά από εμβάπτιση σε υγρό άζωτο 

διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία -80oC. 

 Κατόπιν έγινε απομόνωση του ολικού RNA, με τη μέθοδο Trizol, από κάθε 

δείγμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν το ολικό RNA του αγροβακτηρίου C58C1 

καθώς και το ολικό RNA του φυτικού ιστού. Τα δείγματα ολικού RNA μεταχειρίστηκαν 

με DNase (DNase I recombinant, ROCHE) ώστε να απομακρυνθούν τυχόν μόρια DNA 

που υπήρχαν στα δείγματα. Για να εξασφαλιστεί ότι τα RNA δείγματα δεν 

εμπεριέχουν τμήματα γενωμικού DNA, ενισχύθηκαν με τη μέθοδο PCR (35 κύκλοι) 

επιλέγοντας ως εκκινητές τους L23F και L23R οι οποίοι αντιστοιχούν σε ένα 

ενδογενές γονίδιο (L23) (Liu et al., 2012) του είδους N. benthamiana. Μετά από 

ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της PCR διαπιστώθηκε πως τα δείγματα ολικού RNA 

δεν εμπεριείχαν τμήματα γενωμικού DNA (δεν παρέχεται φωτογραφία).  

Έπειτα αξιολογήθηκε η ποιότητα των RNA δειγμάτων μέσω ηλεκτροφόρησης 

(Εικόνα 16) . Για κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκε 1.5 μg ολικού RNA, παρόλο που 

ορισμένα δείγματα φαίνεται να μην είναι ισοφορτωμένα. Η ποιότητα των RNA 

δειγμάτων στο σύνολο τους ήταν ικανοποιητική με εξαίρεση το δείγμα WT 36h (28oC) 

το οποίο δείχνει να έχει κατακερματιστεί και δεν χρησιμοποιήθηκε περαιτέρω. Μετά 

την εξασφάλιση της ποιότητας των δειγμάτων ολικού RNA πραγματοποιήθηκε η 

σύνθεση του συμπληρωματικού cDNA από 1.5 μg ολικού RNA μέσω της δράσης 

αντίστροφης μεταγραφάσης PrimeScript™ Reverse Transcriptase σύμφωνα με τις 

οδηγίες της εταιρίας και χρησιμοποιώντας ως εκκινητές τυχαία εξαμερή 

ολιγονουκλεοτίδια (Invitrogen™). Τα cDNA δείγματα που προέκυψαν ενισχύθηκαν με 

αντίστοιχους εκκινητές για τα γονίδια virB1, virD4 και virE2 με τη μέθοδο της 

ημιποσοτικής PCR, ώστε να εκτιμηθούν τα επίπεδα των mRNA των γονιδίων αυτών. 
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Αρχικά μελετήθηκαν τα μεταγραφικά επίπεδα του γονιδίου virB1. Ο 

προσδιορισμός αυτός έγινε με την μέθοδο της ημιποσοτικής PCR ενισχύοντας το 

τμήμα του cDNA κάθε δείγματος που αντιστοιχεί στο γονίδιο virB1 χρησιμοποιώντας 

τους εκκινητές achvirB1F και achvirB1R. Μετά από δοκιμές καθορίστηκε ο ιδανικός 

αριθμός των κύκλων ενίσχυσης του virB1 ώστε να αντιστοιχεί στην εκθετική φάση 

της καμπύλης ενίσχυσης (αριθμός κύκλων PCR – συγκέντρωση προϊόντων PCR). Η 

ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα άλλα γονίδια που μελετήθηκαν virD4, virE2 

και egfp (Εικόνα 17). Ο αριθμός των κύκλων ενίσχυσης που επιλέχτηκε για το virB1 

ήταν οι 28 κύκλοι.  

 

 

Εικόνα 16 Διαχωρισμός των ολικών RNA σε πήκτωμα αγαρόζης από ιστό WT και DCL φυτών μετά από 
εμποτισμό  με το αγροβακτήριο C58C1. Τα φυτά μετά τον εμποτισμό διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 22oC 
(άνω πήκτωμα) και 28oC (κάτω πήκτωμα) και ο εμποτισμένος ιστός συλλέχθηκε 12, 18, 24, 36 και 42 ώρες 
μετά τον εμποτισμό (hpi). Στο δείγμα NO GFP δεν πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός. 
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Στην εικόνα 18 εμφανίζεται το τμήμα (112bp) του γονιδίου virB1 που 

ενισχύθηκε με ημιποσοτική PCR για κάθε δείγμα καθώς και τμήμα του ενδογενές l23 

το οποίο δείχνει την συγκέντρωση του αντίστοιχου cDNA που χρησιμοποιήθηκε (load 

control). Με βάση την ένταση και το μέγεθος των τμημάτων αυτών δεν εμφανίζονται 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των μεταγράφων του γονιδίου virB1 μεταξύ των 

δειγμάτων. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα «DCL 36h (22οC)» το οποίο φαίνεται να έχει 

αυξημένα επίπεδα του αντίστοιχου mRNA. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν πως τόσο 

η θερμοκρασία (22οC ή 28οC) όσο και ο γενότυπος (DCL 2/4i ή WT) δεν επηρεάζουν 

σημαντικά τη μεταγραφή του virB1 τουλάχιστον για τις πρώτες 24 ώρες μετά τον 

εμποτισμό. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο με σαφήνεια για το 

χρονικό διάστημα πέραν των 24 ωρών καθώς ενδέχεται η θερμοκρασία 22οC να 

ευνοεί την μεταγραφή και επομένως την εκφραση του virB1 σε αντίθεση με την 

θερμοκρασία των 28οC μετά το πέρας των 24 ωρών. Το τελευταίο βασίζεται στην 

παρατήρηση των αυξημένων επιπέδων του δείγματος «DCL 36h (22οC)» σε σχέση με 

Εικόνα 17 Έλεγχος της ενίσχυσης των γονιδίων virE2, virB1, virD4 και eGFP με τους αντίστοιχους εκκινητές για 
τους κύκλους 24, 26, 28, 30 και 35.  
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τα δείγματα «WT 42h (28οC)» και «DCL 42h (28οC)». Βέβαια η πτώση αυτή των 

επιπέδων του virB1 μπορεί να είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας και να οφείλεται 

στην φυσιολογική έκφραση και λειτουργία της αντίστοιχης πρωτεΐνης η οποία 

συμμετέχει στο σχηματισμό του εκκριτικού συστήματος τύπου IV (T4SS) του 

αγροβακτηρίου (Fronzes et al., 2009a) του οποίου η δράση ενδέχεται να μειώνεται 

42 ώρες μετά τον εμποτισμό, τη χρονική στιγμή δηλαδη που συλλέχθηκαν τα 

συγκεκριμένα δείγματα.  

Επόμενο γονιδίο που μελετήθηκε και συμμετέχει στο μηχανισμό μεταφοράς 

του T-DNA από το αγροβακτήριο στο φυτό είναι το virD4. Η αντίστοιχη πρωτεΐνη του 

virD4 δρά μαζί με τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το virB οπερόνιο 

σχηματίζοντας το εκκρητικό σύστημα τύπου IV. H virD4 αφού δημιουργήσει 

σύμπλοκο με το T-DNA το οδηγεί στα κατάλληλα στοιχεία του T4SS (Atmakuri et al., 

2003; Atmakuri et al., 2004). Για τον προσδιορισμό των μεταγράφων του virD4 

πραγματοποιήθηκε ημιποσοτική PCR για 28 κύκλους με τους εκκινητές achvirD4F και 

Εικόνα 18 Ενίσχυση του γονιδίου virB1 (άνω πήκτωμα) και του ενδογενούς γονιδίου 
l23 (κάτω πήκτωμα) με ημιποσοτική PCR από cDNA ιστού DCL 2/4i και WT φυτών μετά 
από αγροεμποτισμό σε θερμοκρασία 22οC ή 28οC. Η συλλογή του ιστού 
πραγματοποιήθηκε 12h, 18h, 24h, 36h και 42h μετά τον εμποτισμό. 
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achvirD4R. Τα προϊόντα της PCR (153bp) διαχωρίστηκαν και οπτικοποιήθηκαν σε 

πήκτωμα αγαρόζης (Εικόνα 19).  

 

 

 Η έκφραση του virD4 παρουσιάζει μία ανάλογη συμπεριφορά με την 

έκφραση του virB1 καθώς δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δειγμάτων. Ομοίως λοιπόν, φαίνεται πως ο γενότυπος και η θερμοκρασία 

διατήρησης των φυτών μετά τον εμποτισμό δεν επηρεάζουν την έκφραση του 

συγκεκριμένου γονιδίου. Στην παρατήρηση αυτή όμως δεν εντάσσεται το δείγμα 

«DCL 42h (22oC)» το οποίο εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα μεταγράφων του virD4 

όπως και του virB1 που αναφέρθηκε παραπάνω, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο 

της ύπαρξης κάποιας σχέσης μεταξύ της θερμοκρασίας και της έκφρασης του virD4 

μετά το πέρας των 24 ωρών μετά τον εμποτισμό.  

Εικόνα 19 Ενίσχυση του γονιδίου virD4 (άνω πήκτωμα) και του ενδογενούς γονιδίου 
l23 (κάτω πήκτωμα) με ημιποσοτική PCR από cDNA ιστού DCL 2/4i και WT φυτών μετά 
από αγροεμποτισμό σε θερμοκρασία 22οC ή 28οC. Η συλλογή του ιστού 
πραγματοποιήθηκε 12h, 18h, 24h, 36h και 42h μετά τον εμποτισμό. 
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Τρίτο και τελευταίο γονίδιο που μελετήθηκε από την κατηγορία των 

μολυσματικών γονιδίων ήταν το virE2. Η πρωτεΐνη virE2 εκτιμάται ότι δημιουργεί 

σύμπλοκο με το T-DNA και συμμετέχει στην καθοδήγηση του μέσα στο φυτικό 

κύτταρο προς τον πυρήνα του κυττάρου (Bhattacharjee et al., 2008; Lee et al., 2008). 

Ο προσδιορισμός των μεταγράφων έγινε και εδώ με τη μέθοδο της ημιποσοτικής 

PCR. Το cDNA κάθε δείγματος ενισχύθηκε με τους εκκινητές achvirE2F και achvirE2R 

για 28 κύκλους. Βάσει της έντασης και του μεγέθους των ενισχυθέντων τμημάτων 

δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων (Εικόνα 20).  

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως ο γενότυπος και η διαφοροποίηση της 

θερμοκρασίας (22oC – 28oC) δεν επηρεάζουν σημαντικά την μεταγραφή του γονιδίου 

virE2. Όμως είναι φανερό πως οι συνθήκες της ενίσχυσης του συγκεκριμένου 

γονιδίου πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ώστε να βελτιωθεί η απεικόνιση του στο 

πήκτωμα αυξάνοντας είτε την αρχική συγκέντρωση cDNA κάθε δείγματος, είτε τον 

αριθμό των κύκλων ενίσχυσης. 

 

Εικόνα 20 Ενίσχυση του γονιδίου virE2 (άνω πήκτωμα) και του ενδογενούς γονιδίου 
l23 (κάτω πήκτωμα) με ημιποσοτική PCR από cDNA ιστού DCL 2/4i και WT φυτών μετά 
από αγροεμποτισμό σε θερμοκρασία 22οC ή 28οC. Η συλλογή του ιστού 
πραγματοποιήθηκε 12h, 18h, 24h, 36h και 42h μετά τον εμποτισμό. 
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Μετά τον προσδιορισμό των μεταγράφων των μολυσματικών γονιδίων virB1, 

virD4 και virE2 εκτιμήθηκαν τα επίπεδα των μεταγράφων της πράσινης φθορίζουσας 

πρωτεΐνης (eGFP), απόρροια του αγροεμποτισμού που πραγματοποιήθηκε, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, με το Αγροβακτήριο C58C1 το οποίο έφερε πλασμίδιο με το 

γονίδιο της egfp. Τα μετάγραφα του egfp εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο της 

ημιποσοτικής PCR, όπου το αρχικό cDNA κάθε δείγματος ενισχύθηκε με τους 

εκκινητές egfpF και egfpR για 24 κύκλους (Εικόνα 21). 

 

Ο διαχωρισμός και η οπτικοποίηση των τμημάτων που ενισχύθηκαν δείχνουν 

μία ανάλογη σχέση μεταξύ της έντασης των τμημάτων και του χρόνου συλλογής των 

αντίστοιχων δειγμάτων. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα από τον 

αγροεμποτισμό μέχρι τη συλλογή του εμποτισμένου ιστού τόσο αυξάνουν τα 

μεταγραφικά επίπεδα του egfp για τον συγκεκριμένο ιστό. Αυτή η ανάλογη σχέση, 

παρόλο που είναι αναμενόμενη, υποδεικνύει πως η μεταγραφή του egfp είναι 

ανεξάρτητη από τον γενότυπο του φυτού-ξενιστή και από την θερμοκρασία επώασης 

Εικόνα 21 Ενίσχυση του γονιδίου egfp (άνω πήκτωμα) και του ενδογενούς γονιδίου 
l23 (κάτω πήκτωμα) με ημιποσοτική PCR από cDNA ιστού DCL 2/4i και WT φυτών μετά 
από αγροεμποτισμό σε θερμοκρασία 22οC ή 28οC. Η συλλογή του ιστού 
πραγματοποιήθηκε 12h, 18h, 24h, 36h και 42h μετά τον εμποτισμό. 
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για το χρονικό διάστημα των πρώτων 42 ωρών μετά τον εμποτισμό, γεγονός που δεν 

επιβεβαιώνεται για το χρονικό διάστημα πέραν των 48 ωρών, καθώς όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω η έκφραση της GFP σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον 

γενότυπο και την θερμοκρασία. Για το λόγο αυτό είναι εύλογο να ειπωθεί πως για το 

διάστημα των 42 ωρών μετά τον εμποτισμό δεν λαμβάνει χώρα η RNA σίγηση, της 

οποίας εμφανίζεται η δράση, σε καθοριστικό βαθμό, μετά από το διάστημα αυτό. Το 

τελευταίο υποστηρίζεται και από τα παρόμοια επίπεδα έντασης των δειγμάτων δύο 

διαφορετικών γενοτύπων «DCL 42h» και «WT 42h» σε θερμοκρασία 28οC. 

Παράλληλα τα σημαντικά επίπεδα έκφρασης της GFP που εμφανίζονται σε 

θερμοκρασία 28οC και για τους δύο γενοτύπους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

θερμοκρασία 28οC, per se, δεν επηρεάζει την ικανότητα του αγροβακτηρίου να 

«μολύνει» το φυτό και επομένως ούτε την απόδοση του αγροεμποτισμού. 

 

3.3. Πρόταση ενός βελτιωμένου πρωτοκόλλου για τον Αγροεμποτισμό 

σε N. benthamiana 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και έδειξαν ότι 

επηρεάζουν την απόδοση του αγροεμποτισμού, έγινε μία προσπάθεια για τον 

σχεδιασμό ενός βελτιωμένου πρωτοκόλλου για τον αγροεμποτισμό σε φυτά N. 

benthamiana (WT), το οποίο αφενός θα έχει ως στόχο την βελτίωση της απόδοσης 

του συστήματος και αφετέρου θα καταδεικνύει τους παράγοντες εκείνους, που 

συμμετέχουν στο σύστημα και είναι αναγκαία η προσαρμογή τους σε περίπτωση που 

επιλέγεται ένα διαφορετικό φυτικό είδος ως ξενιστής. 

Αρχικά το αγροβακτηριακό στέλεχος αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες στον αγροεμποτισμό και συνδέεται άμεσα με το είδος 

του φυτού ξενιστή (Nam et al., 1997; Yanofsky et al., 1985). Στην περίπτωση του 

είδους N. benthamiana τα αγροβακτηριακά στελέχη LBA4404 και C58C1 οδηγούν σε 

υψηλά επίπεδα έκφρασης, ενώ τα στελέχη GV3301 και AGL1 έχουν ως αποτέλεσμα 

μια σημαντική πτώση της απόδοσης του συστήματος. Η ιδανική οπτική πυκνότητα 

των παραπάνω αγροβακτηρίων είναι OD600 = 0.5 με εξαίρεση το AGL1 του οποίου 

είναι OD600 = 1.0. Βέβαια το κάθε βακτηριακό στέλεχος μπορεί να διατηρεί την 

απόδοση του και με μία απόκλιση της οπτικής πυκνότητας από την ιδανική τιμή, σε 

ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος ανάλογα με το βακτήριο, όπως παρουσιάζεται 

στην εικόνα 22.  

Επίσης σημαντικός παράγοντας για την απόδοση του εμποτισμού, όταν 

πραγματοποιείται τοπικά, είναι το φύλλο του φυτού που επιλέγεται. Ο εμποτισμός 
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των τριών νεότερων φύλλων (όπου είναι εφικτός) έχει ως αποτέλεσμα υψηλά 

επίπεδα έκφρασης, ενώ αγροεμποτισμός σε φύλλα πέραν αυτών χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη απόδοση. Ακόμα η ηλικία των φυτών επιδρά στην παροδική έκφραση 

έχοντας ιδανικό εύρος την ηλικία 12-15 φύλλων. 

Τέλος η θερμοκρασία διατήρησης των φυτών μετά τον εμποτισμό αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες και συμβάλει άμεσα στην απόδοση του 

συστήματος. Η ιδανική θερμοκρασία για τα τέσσερα αγροβακτηριακά στελέχη που 

μελετήθηκαν είναι 22οC. Η αύξηση της θερμοκρασίας διατήρησης των φυτών πέραν 

της τιμής αυτής μειώνει σταδιακά την παροδική έκφραση, με τρόπο τέτοιο όπου ο 

ρυθμός της πτώσης εξαρτάται από το αγροβακτηριακό στέλεχος που επιλέγεται 

(Εικόνα 22). 

 

 

Επιλέχθηκαν λοιπόν όλοι οι σημαντικοί παράγοντες που υποδεικνύονται 

βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων καθώς και οι ιδανικές τιμές των παραγόντων 

αυτών, για τον σχεδιασμού ενός βελτιωμένου πρωτοκόλλου για την παροδική 

έκφραση γονιδίων μέσω του αγροεμποτισμού σε φυτά N. benthamiana. Το 

βελτιωμένο πρωτόκολλο παρουσιάζεται στον πίνακα 7.  

 

 

 

 

Εικόνα 22 Σχηματική απεικόνιση του ιδανικού εύρους της οπτικής πυκνότητας (OD600), του φύλλου (5 νεότερα 
φύλλα), της ηλικίας του φυτού (9-25 φύλλων) και της θερμοκρασίας επώασης των φυτών μετά τον εμποτισμό 
(22οC - 28οC). Απεικονίζεται επίσης η μεταβολή των τιμών αυτών για τα τέσσερα αγροβακτήρια που μελετήθηκαν. 
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Πίνακας 7 Βελτιωμένο πρωτόκολλο για παροδική έκφραση γονιδίων μέσω Αγροβακτηρίου σε φυτά N. 
benthamiana. 
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 Ανάπτυξη 5 mL προκαλλιέργειας Αγροβακτηριακού 

στελέχους C58C1 ή LBA4404 από μοναδιαία αποικία ή 

απόθεμα γλυκερόλης σε θρεπτικό μέσο LB 

εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα αντιβιοτικά. 

Επώαση μέχρι κορεσμού σε 28 οC με ανακίνηση στις 225 

rpm. 

Ανάπτυξη 10 mL καλλιέργειας με έγχυση 100 μL 

προκαλλιέργειας σε 10 mL LB εμπλουτισμένο με τα 

κατάλληλα αντιβιοτικά. 

Επώαση για 15-20 h σε 28 οC με ανακίνηση στις 225 rpm. 
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Φυγοκέντρηση καλλιέργειας στους 4 οC στις 3000 rpm για 

10 min για την απομάκρυνση του θρεπτικού μέσου LB και 

επαναδιάλυση κυττάρων σε διάλυμα MMA (MS pH 5.6, 

10 mM MES pH 5.6 και 200 μM Acetosyringone). 

Επώαση για 1-3 h σε 28 οC με ανακίνηση στις 225 rpm. 

Φυγοκέντρηση κυττάρων στους 4 οC στις 3000 rpm για 10 

min και δύο πλύσεις με 10 mM MgCl2. 

Αραίωση καλλιέργειας με κατάλληλο όγκο διαλύματος 10 

mM MgCl2 για την επίτευξη οπτικής πυκνότητας OD600= 

0.5. 
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Εμποτισμός των 3 νεότερων φύλλων (όπου είναι εφικτός) 

φυτών N. benthamiana* ηλικίας 12-15 φύλλων. 

Διατήρηση φυτών σε θερμοκρασία 22 οC **και 

φωτοπερίοδο 16 h ημέρα/8 h νύχτα. 

Συλλογή ιστού για απομόνωση πρωτεΐνης 3-4 dpi  

  * η χρήση φυτών DCL 2/4i N. benthamiana οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη παροδική έκφραση 

** Για παροδική έκφραση που απαιτείται θερμοκρασία >22 οC συνίσταται η παράλληλη έκφραση 

καταστολέα της RNA σίγησης ή η χρήση φυτών DCL 2/4i N. benthamiana. 
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Ακολουθώντας το προτεινόμενο βελτιωμένο πρωτόκολλο πραγματοποιήθηκε 

αγροεμποτισμός σε τρία φυτά WT N. benthamiana και σε τρία φυτά DCL 2/4i N. 

benthamiana. Εμποτίστηκαν τα τέσσερα νεότερα φύλλα κάθε φυτού, ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν και τα τέσσερα αγροβακτηριακά στελέχη που μελετήθηκαν, με 

οπτική πυκνότητα OD600 = 0.5 για τα αγροβακτήρια C58C1, LBA4404 και GV3301 και 

OD600 = 1.0 για το αγροβακτήριο AGL1. Το σύνολο των φυτών διατηρήθηκαν σε 

θερμοκρασία 22οC μετά τον εμποτισμό. 

 

 

Τα αποτελέσματα του εμποτισμού, τα οποία παρουσιάζονται στην εικόνα 23, 

εμφανίζουν μία αναμενόμενη υπεροχή των αγροβακτηρίων LBA4404 και C58C1 

έναντι των GV3301 και AGL1 όσον αφορά τα επίπεδα της παροδικής έκφρασης της 

eGFP. Επίσης παρατηρείται πως τα σημεία εμποτισμού με τα LBA4404 και C58C1 στα 

αγρίου τύπου φυτά τείνουν να προσεγγίσουν τα επίπεδα έκφρασης των αντίστοιχων 

σημείων εμποτισμού των DCL 2/4i. Παράλληλα το αγροβακτήριο GV3301 οδηγεί σε 

μία ικανοποιητική παροδική έκφραση όταν χρησιμοποιείται σε φυτά DCL 2/4i. 

Γενικότερα όμως μπορεί να ειπωθεί πως η χρήση των ιδανικών, όπως 

παρουσιάστηκαν, τιμών για κάθε παράμετρο μέσω του προτεινόμενου 

πρωτοκόλλου, βελτιώνει τα επίπεδα της παροδικής έκφρασης για το σύνολο των 

αγροβακτηριακών στελεχών που μελετήθηκαν, ανεξαρτήτως του γενοτύπου του 

φυτού ξενιστή. 

Εικόνα 23 Εμποτισμός τεσσάρων αγροβακτηριακών στελεχών C58C1, LBA4404, GV3301 και AGL1 σε φυτά WT και 
DCL 2/4i με τη χρήση του βελτιωμένου πρωτοκόλλου. 
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4. Συζήτηση 

 

Κάθε προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης ενός μηχανισμού μπορεί να φέρει 

θετικά αποτελέσματα μόνο εάν λάβει υπόψη τα βασικά στοιχεία που τον απαρτίζουν 

σε συνδυασμό με κάθε εν δυνάμει πηγή διακύμανσης της δράσης τους. Εδώ έγινε 

μια προσπάθεια βελτίωσης της παροδικής έκφρασης γονιδίων μέσω Αγροβακτηρίου, 

διαχωρίζοντας το σύστημα στα δύο βασικά στοιχεία που το απαρτίζουν, το 

Αγροβακτήριο και το φυτό ξενιστή και μελετώντας ορισμένες παραμέτρους που 

δύνανται να μεταβάλλουν τη δράση τους στο σύστημα. 

Από την πλευρά του Αγροβακτηρίου μελετήθηκε το αγροβακτηριακό 

στέλεχος, αξιολογώντας τη μολυσματικότητα τεσσάρων στελεχών καθώς και η 

διακύμανση της μολυσματικότητας που παρουσιάζουν μεταβάλλοντας την οπτική 

πυκνότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέστησαν φανερή τη σπουδαιότητα του 

αγροβακτηριακού στελέχους, σε συνάρτηση με το φυτικό είδος, για την απόδοση του 

αγροεμποτισμού, γεγονός που καταδεικνύεται σε αρκετές μελέτες (Banta and 

Montenegro, 2008; Chetty et al., 2013; Nam et al., 1997; Wroblewski et al., 2005; 

Yanofsky et al., 1985). Για το φυτικό είδος N. benthamiana τα στελέχη LBA4404 και 

C58C1 χαρακτηρίζονται από υψηλή μολυσματικότητα και οδηγούν σε αυξημένα 

επίπεδα παροδικής έκφρασης, ενώ η ιδανική οπτική πυκνότητα του 

αγροβακτηριακού διαλύματος προσδιορίστηκε στην τιμή OD600= 0.5.  

Από την πλευρά του φυτού ξενιστή, όπου στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκε το είδος N. benthamiana, μελετήθηκε η ηλικία του φυτού και του 

φύλλου, η επίδραση του σημείου της επιφάνειας του φύλλου και η θερμοκρασία 

διατήρησης του φυτού μετά τον εμποτισμό. Τόσο η ηλικία του φυτού όσο και η 

ηλικία του φύλλου φάνηκε να επηρεάζουν την απόδοση της παροδικής έκφρασης, 

γεγονός που πιθανώς να οφείλεται στον ρυθμό της πρωτεϊνοσύνθεσης (Galbraith et 

al., 1983; Sheludko et al., 2007; Wydro et al., 2006) ή στη δράση της RNA σίγησης η 

οποία ενδεχομένως να μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και το αναπτυξιακό 

στάδιο του φυτικού ιστού. Βάσει των αποτελεσμάτων, η ιδανική ηλικία για το είδος 

N. benthamiana ως προς τον αγροεμποτισμό είναι το στάδιο των 12-15 φύλλων, ενώ 

τα 3 νεότερα φύλλα (όπου μπορεί να γίνει αγροεμποτισμός-όχι τα 3 νεότερα φύλλα 

του φυτού) παρουσίασαν σταθερά μεγαλύτερη έκφραση. Η θερμοκρασία 

διατήρησης των φυτών μετά από τον εμποτισμό αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για την απόδοση του αγροεμποτισμού. Στην παρούσα 

μελέτη παρουσιάζεται ότι η θερμοκρασία των 22 oC οδηγεί στην βελτίωση της 

απόδοσης της παροδικής έκφρασης με καθοριστικό τρόπο, η οποία μειώνεται με την 

παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας και φτάνει σε μηδενικά επίπεδα στην τιμή των 

28 oC. Παράλληλα παρουσιάζεται πως η σχέση αυτή, μεταξύ της θερμοκρασίας και 
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της έκφρασης είναι ανεξάρτητη από παράγοντες που συνδέονται με το 

Αγροβακτήριο, όπως το στέλεχος και η οπτική πυκνότητα. Αντίθετα δεν υπήρξαν 

στοιχεία που να υποστηρίζουν οποιαδήποτε διακύμανση της απόδοσης η οποία να 

οφείλεται στο σημείο της επιφάνειας του φύλλου που επιλέγεται να 

πραγματοποιηθεί ο εμποτισμός. 

Το μοριακό αποτύπωμα της θερμοκρασίας στο σύστημα της παροδικής 

έκφρασης δεν είναι ξεκάθαρο, παρόλο που έχει συνδεθεί κυρίως με την 

μολυσματικότητα του Αγροβακτηρίου και τον μηχανισμό T-DNA μεταφοράς (Baron 

et al., 2001; Fullner and Nester, 1996). Για το λόγο αυτό έγινε μια προσπάθεια για την 

αποσαφήνιση του ρόλου της θερμοκρασίας στο αγροεμποτισμό.  

Είναι γνωστό πως η παράλληλη έκφραση καταστολέων της σίγησης μαζί με το 

επιθυμητό γονίδιο βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της έκφρασης (Johansen and 

Carrington, 2001) υποδεικνύοντας έτσι τη σημασία της RNA σίγησης στον 

αγροεμποτισμό. Παράλληλα μία πρώιμη εργασία από τους Kalantidis et al. (2002) 

έδειξε πως η μεταβολή της θερμοκρασίας επηρεάζει την παραγωγή siRNAs σε 

τρανσγενικά φυτά N. tabaccum τα οποία παρήγαγαν μία φουρκέτα του ιού του 

μωσαϊκού της αγγουριάς (Cucumber mosaic virus, CMV). Επίσης οι Szittya et al., 2003 

περιγράφουν διεξοδικά τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και της RNA σίγησης 

παρουσιάζοντας παρόμοια αποτελέσματα. Βάσει των στοιχείων αυτών επιλέχτηκε  η 

χρήση ενός γενοτύπου N. benthamiana με μειωμένη δράση της RNA σίγησης, του 

DCL 2/4i, ως ξενιστής για να μελετηθεί η απόδοση του αγροεμποτισμού σε 

συνάρτηση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Ο γενότυπος αυτός χαρακτηρίστηκε 

από υψηλή απόδοση στην παροδική έκφραση με ελάχιστη διακύμανση στην 

μεταβολή της θερμοκρασίας καταδεικνύοντας έτσι μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της 

θερμοκρασίας και της RNA σίγησης. Η επίδραση της θερμοκρασίας ήταν ιδιαίτερα 

περιορισμένη στη δράση της RNA σίγησης η οποία ήταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα, 

χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου γενοτύπου, γεγονός που οδήγησε σε υψηλή 

παροδική έκφραση ανεξαρτήτως θερμοκρασίας (όταν κυμαίνονταν από 22 oC-28 oC). 

Παράλληλα μελετήθηκε η έκφραση τριών γονιδίων  μολυσματικότητας, των 

virB1, virD4 και virE2 σε συνδυασμό με τη μεταβολή της θερμοκρασίας, ώστε να 

διερευνηθεί εάν υπάρχει κάποια σχέσης μεταξύ της θερμοκρασίας και του 

μηχανισμού T-DNA μεταφοράς. Από τα αποτελέσματα δεν προέκυψαν στοιχεία που 

να υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης παρόλο που πρέπει να αναφερθεί 

ο μικρός αριθμός των γονιδίων που μελετήθηκαν. Επίσης ένα ακόμη στοιχείο που 

υποστηρίζει την περιορισμένη επίδραση της θερμοκρασίας (έως 28 oC) στην 

μολυσματικότητα του Αγροβακτηρίου είναι τα παρόμοια επίπεδα έκφρασης της 

πρωτεΐνης eGFP μετά από εμποτισμό και διατήρηση των φυτών σε 22 oC ή 28 oC τόσο 

σε WT όσο και σε DCL 2/4i (Εικόνα 21).   
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Έτσι, φαίνεται πως η επίδραση της θερμοκρασίας στην παροδική έκφραση 

έχει πολυεπίπεδο χαρακτήρα καθώς, αφενός επηρεάζει τον μηχανισμό της RNA 

σίγησης, όταν η τιμή της κυμαίνεται από 22 oC έως 28 oC, μεταβάλλοντας αναλόγως 

την απόδοση της παροδικής έκφρασης και αφετέρου μειώνει τη μολυσματικότητα 

του Αγροβακτηρίου όταν η τιμή της υπερβαίνει τους 30 oC (Baron et al., 2001; Fullner 

and Nester, 1996). 

Η μελέτη των σημαντικότερων παραγόντων που εμπλέκονται στον 

αγροεμποτισμό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός βελτιωμένου πρωτοκόλλου 

για την παροδική έκφραση σε φυτά N. benthamiana (Πίνακας 7). Παράλληλα η 

παρούσα εργασία καταδεικνύει τις παραμέτρους που είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν 

και να προσαρμοστούν ακόμη και όταν ο αγροεμποτισμός λαμβάνει χώρα σε 

διαφορετικά φυτικά είδη. Ακόμη έκανε φανερή τη χρησιμότητα του γενοτύπου N. 

benthamiana DCL 2/4i ως ένα σημαντικού εργαλείου για την παροδική έκφραση, 

ιδιαίτερα όταν απαιτείται θερμοκρασία άνω των 22 oC για την διατήρηση των φυτών 

μετά τον εμποτισμό. 

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε ως επόμενο βήμα, η μελέτη και άλλων 

γονιδίων μολυσματικότητας αλλά και γονιδίων φυτικής προέλευσης τα οποία δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργασία, όπως η VIP1, και εμπλέκονται στην 

παροδική έκφραση. Η σχέση των γονιδίων αυτών με τη θερμοκρασία ενδεχομένως 

να  αποσαφηνίσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της στον μηχανισμό T-DNA 

μεταφοράς και στην μολυσματικότητα του Αγροβακτηρίου. 
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