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1.1  Ιοειδή 
 
Τα ιοειδή είναι μικρά, κυκλικά, μονόκλωνα, μη-κωδικά μόρια RNA, τα οποία έχουν την 
ικανότητα να αναπαράγονται αυτόνομα. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 246 έως 400 
νουκλεοτίδια και αποτελούν τους μικρότερους παθογόνους παράγοντες, αλλά και τα 
μικρότερα αυτο-πολλαπλασιαζόμενα γενετικά στοιχεία, μέχρι στιγμής. Χαρακτηριστικό 
αποτελεί η ιδιότητα αυτοσυμπληρωματικότητας που παρουσιάζουν, με αποτέλεσμα τη 
δίπλωση των RNA μορίων λόγω δίκλωνων περιοχών που δημιουργούνται με βάση την 
ιδιότητα αυτή. Τα νουκλεϊκά οξέα των ιοειδών είναι «γυμνά», δηλαδή πρόκειται για μη 
εγκαψιδιωμένα μόρια  RNA σε αντίθεση με τους ιούς, των οποίων το νουκλεϊκό οξύ 
προστατεύεται από ένα πρωτεϊνικό κάλυμμα, την κάψα. Επίσης, τα ιοειδή δεν 
κωδικοποιούν καμμία πρωτεϊνη, γεγονός που συνεπάγει την άμεση εξάρτηση των 
ιοειδών από τους μηχανισμούς του ξενιστή για την αναπαραγωγή τους αλλά και τις 
λοιπές λειτουργίες του βιολογικού τους κύκλου. Τα ιοειδή μολύνουν αποκλειστικά 
φυτικούς οργανισμούς επάγοντας ασθένειες, των οποίων όμως οι ακριβείς μοριακοί 
μηχανισμοί δεν είναι πλήρως διευκρινισμένοι μέχρι στιγμής. Έχουν συνήθως ένα 
σχετικά στενό εύρος των ξενιστών που μπορούν να προσβάλλουν στο πεδίο, αλλά για 
κάποια είδη υπάρχουν ενδείξεις συνεχούς επέκτασης του εύρους των ξενιστών τους 
(Zhong and Ding, 2008).  Μερικά ιοειδή μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές 
ασθένειες σε συγκεκριμένους φυτικούς οργανισμούς, ενώ άλλα είδη μολύνουν χωρίς 
όμως να προκαλούν την εκδήλωση ιδιαίτερων φαινοτυπικών συμπτωμάτων στους 
ξενιστές τους (Flores et al., 2005; Owens and Hammond, 2009). 
Τα περίπου 30 γνωστά είδη των ιοειδών κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες 
οικογένειες: την οικογένεια Avsunviroidae ( με τυπικό μέλος το Avocado sunblotch 
viroid,  ASBVd) και την οικογένεια  Pospiviroidae (με τυπικό μέλος το Potato spindle 
tuber viroid, PSTVd). Η πρώτη οικογένεια περιλαμβάνει 4 διαφορετικά ιοειδή , τα 
οποία σχηματίζουν μια διακλαδιζόμενη ή σχεδόν ραβδοειδή ( branched or quasi-rod-
like) δευτεροταγή δομή (Εικόνα 1). Τα ιοειδή αυτά αναπαράγονται και συσσωρεύονται 
στο χλωροπλάστη των φυτικών κυττάρων μέσω ενός συμμετρικού κυλιόμενου κύκλου ( 
symmetric rolling cycle) (Eικόνα 2). Επίσης, τα ιοειδή της οικογένειας αυτής 
παρουσιάζουν αυτοκαταλυτικές ριβοζυμικές ιδιότητες, καθώς σχηματίζουν 
χαρακτηριστικές δομές τύπου hammerhead. Οι περιοχές που σχετίζονται με την 
αυτοκαταλυτική ιδιότητα είναι συντηρημένες μεταξύ των μελών της οικογένειας 
Avsunviroidae και σχηματίζουν παρόμοιες δομές, ενώ στην υπόλοιπη αλληλουχία τους 
και στις υπόλοιπες δομές των μορίων τους διαφέρουν αρκετά. Η δεύτερη οικογένεια, 
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Pospiviroidae, περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα γνωστά είδη των ιοειδών, περίπου 26. Τα 
μέλη της σχηματίζουν ραβδοειδείς (rod-like) δευτεροταγείς δομές (Εικόνα 1) και 
αναπαράγονται στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου μέσω ενός ασύμμετρου κυλιόμενου 
κύκλου ( asymmetric rolling cycle) (Εικόνα 2). Ο ακριβής μηχανισμός μεταφοράς των 
ιοειδών αυτών στον πυρήνα δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί προς το παρόν. Σε αντίθεση 
με τα ιοειδή της οικογένειας Avsunviroidae, τα συγκεκριμένα ιοειδή δεν έχουν 
αυτοκαταλυτικές ριβοζυμικές ιδιότητες και έχουν λίγες περιοχές με πολύ υψηλό βαθμό 
συντήρησης, ενώ ολικά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους σε δομή και 
αλληλουχία. Η δομή των ιοειδών αυτών δείχνει πέντε διαφορετικές δομικές αλλά και 
λειτουργικές επικράτειες: τις δύο τερματικές περιοχές ( left-terminal, TL, και right-
terminal, TR), την περιοχή παθογένειας (P), την κεντρική περιοχή (C) και την 
μεταβλητή περιοχή(V) (Ding, 2009). Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει η 
οικογένεια Pospiviroidae και πιο συγκεκριμένα το Potato spindle tuber viroid, PSTVd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα ιοειδή μολύνουν την επιδερμίδα των ξενιστών τους μετά από μηχανική βλάβη του 
κυτταρικού τοιχώματος του φυτικού κυττάρου (Tsagris et al., 2008). Η ανάπτυξη της 
συστηματικής μόλυνσης γίνεται με παρόμοιο τρόπο για όλα τα ιοειδή και περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες διαδικασίες: αρχικά, τα ιοειδή εισέρχονται σε υποκυτταρικά οργανίδια 

 

Εικόνα 1.1. Δευτεροταγείς δομές και μερικές λειτουργικές επικράτειες των τυπικών μελών των 
δύο οικογενειών των ιοειδών. (a) ASBVd of Avsunviroidae. (b) PSTVd of Pospiviroidae.  
Πηγή : Biao Ding, 2009 
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(όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο χλωροπλάστη για την οικογένεια  
Avsunviroidae και στον πυρήνα για την οικογένεια Pospiviroidae) και εκεί 
πολλαπλασιάζονται. Στη συνέχεια, εξέρχονται των οργανιδίων αυτών και 
μεταφέρονται σε γειτονικά κύτταρα μέσω των πλασμοδεσμάτων, εισέρχονται στο 
φλοίωμα και μέσω αυτού μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις φθάνοντας τα ανώτερα 
φύλλα και τη ρίζα. Τέλος, εξέρχονται του φλοιώματος και προσβάλουν μη αγγειακά 
κύτταρα, όπου επαναλαμβάνεται η διαδικασία της αναπαραγωγής και του κύκλου 
μεταφοράς (Ding, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  Potato spindle tuber viroid 
 
Η πρώτη ασθένεια που αναγνωρίσθηκε ότι προκαλείται από ιοειδή ήταν η ασθένεια 
ατράκτωσης (spindle tuber) του κονδύλου της πατάτας που πρωτοπεριγράφθηκε το 
1922, αν και τότε δεν ήταν γνωστός ο παράγοντας που την προκαλούσε. Έπρεπε να 
περάσουν σχεδόν 50 χρόνια μέχρι να ταυτοποιηθεί ο μολυσματικός αυτός παράγοντας, 
γνωστός σήμερα ως Potato spindle tuber viroid, PSTVd. Από τότε, έχει γίνει αλματώδης 
πρόοδος μέσω ερευνών σχετικά με την βιοχημεία του και το βιολογικό του κύκλο, τόσο 
για τη σημασία του ρόλου του στην αγροοικονομία αλλά και διότι αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο μοντέλο και εργαλείο πλέον στη μοριακή βιολογία.  
Το PSTVd μπορεί να μολύνει τα είδη Solanum tuberosum (πατάτα), S. Lycopersicum 
(ντομάτα) και Capsicum annuum (πιπεριά), προκαλώντας συμπτώματα τα οποία όμως 
ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την ποικιλία του φυτού, το στέλεχος του ιοειδούς και 

 

Εικόνα 1.2. Αναπαραγωγικός μηχανισμός των ιοειδών. Το ασύμμετρο και το συμμετρικό 
μονοπάτι του κυλιόμενου- κυκλικού αναπαραγωγικού μηχανισμού που χρησιμοποιείται 
από τα μέλη των οικογενειών Pospiviroidae και Avsunviroidae, αντίστοιχα. Οι κόκκινες και 
οι μπλε γραμμές αντιπροσωπεύουν τους (+) και (-) κλώνους, αντίστοιχα. Πηγή : Daros et al., 
2006 
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τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, το PSTVd μπορεί να μολύνει άλλα είδη χωρίς να 
προκαλέσει την εκδήλωση συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα τα είδη Brugmansia 
spp., Datura sp., Lycianthes rantonneti, Persea americana, κ.ά. . Στην παρούσα εργασία, 
θα μας απασχολήσει κυρίως η μόλυνση του PSTVd στη ντομάτα. Τα αρχικά 
συμπτώματα της μόλυνσης περιλαμβάνουν τη μείωση της ανάπτυξης του φυτού και τη 
χλώρωση στο άνω τμήμα του φυτού. Κατά συνέπεια, η μείωση της ανάπτυξης οδηγεί σε 
νανισμό, ο οποίος γενικά είναι μόνιμος, και η χλώρωση μπορεί να γίνει δριμύτερη 
μετατρέποντας το χρώμα στο σημείο αυτό σε πιο ερυθρό ή ιώδες. Τα φύλλα γίνονται πιο 
εύθραυστα και λεπτά, ενώ σταματά το ξεκίνημα της άνθησης και της καρποφορίας.  
Το PSTVd έχει μέγεθος 359 νουκλεοτίδια και έχει μια υψηλά δομημένη ραβδοειδή  
φυσική διαμόρφωση, μήκους περίπου 37±6 nm, από την οποία εξαρτώνται άμεσα οι 
διάφορες λειτουργίες για τον βιολογικό κύκλο του. Η κάθε επικράτεια του RNA μορίου 
σχετίζεται με διαφορετικές λειτουργίες και αλληλεπιδρά με διαφορετικά μόρια μέσα 
στον ξενιστή. Οι τερματικές περιοχές του PSTVd (TR και TL) φαίνεται να σχετίζονται με 
τη μεταφορά του ιοειδούς. Στην περίπτωση της Viroid-binding  protein 1 (Vrp1), έχει 
αποδειχτεί ότι η καρβοξυτελική επικράτειά της, η οποία περιέχει μια περιοχή 
πρόσδεσης RNA, αλληλεπιδρά συγκεκριμένα με την TR περιοχή του PSTVd για τη 
μεταφορά του στον πυρήνα (Gozmanova et al., 2003; Tsagris et al., 2008).  Η κεντρική 
επικράτεια (C) αποτελείται από περίπου 95 νουκλεοτίδια και περιλαμβάνει μια 
συντηρημένη κεντρική περιοχή (central conserved region, CCR) που σχηματίζεται από 
δύο τμήματα συντηρημένων νουκλεοτιδίων, τα οποία βρίσκονται αντίστοιχα στο πάνω 
και κάτω σκέλος του RNA μορίου, με τα συντηρημένα τμήματα του πάνω σκέλους να 
πλαισιώνουν μια ανεστραμμένη επανάληψη. Το πάνω σκέλος της CCR μπορεί να 
σχηματίσει μια δομή φουρκέτας (hairpin) ή ,στα ολιγομερή, μια δίκλωνη δομή που 
πιθανότατα σχετίζεται με τον πολλαπλασιασμό του ιοειδούς. Η επικράτεια παθογένειας 
(P) σχετίζεται με την έκφραση συμπτωμάτων παθογένειας. Η μεταβλητή επικράτεια (V) 
ποικίλει αρκετά σε αλληλουχία και εμφανίζει μικρή ομολογία με τα συγγενικά ιοειδή 
του PSTVd. Η περιοχή αυτή φαίνεται να επηρεάζει την αντιγραφή αλλά και την 
παθογονικότητα του ιοειδούς (HU et al., 1996; Schmitz and Riesner, 1998). 
 

1.3  Αναπαραγωγή του PSTVd  και μεταφορά 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το PSTVd αναπαράγεται στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου 
μέσω ενός ασύμμετρου κυλιόμενου κυκλικού μηχανισμού και βασίζεται στη δράση των 
ενζύμων του ξενιστή. Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί πως ο (-) κλώνος του PSTVd 
εντοπίζεται στο πυρηνόπλασμα κι όχι στον πυρηνίσκο, ενώ ο (+) κλώνος εντοπίζεται 
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στο πυρηνόπλασμα και στον πυρηνίσκο (Qi and Ding, 2003). Στη σύνθεση του ιοειδούς 
πιθανότατα εμπλέκεται η  DNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση ΙΙ (DNA-dependent 
RNA polymerase II) του ξενιστή, καθώς πειράματα έχουν δείξει πως η σύνθεση των (+) 
και (-) κλώνων RNA του PSTVd αναστέλλεται από χαμηλή συγκέντρωση α-αμανιτίνης 
(Schindler and Mühlbach, 1992).  Η αναπαραγωγή του ιοειδούς ξεκινά με τη μεταγραφή 
του κυκλικού (+) PSTVd σε γραμμικά πολυμερή (-) RNAs. Η μεταγραφή πιθανότατα 
ξεκινά από τη θέση C1 ή U359 στην αριστερή τερματική περιοχή (TL). Στη συνέχεια, τα 
γραμμικά (-) πολυμερή δρουν ως μήτρα για τη σύνθεση γραμμικών πολυμερών (+) 
PSTVd, τα οποία μετά ή θα μεταφερθούν στον πυρηνίσκο όπου θα κοπούν σε μονομερή 
και θα συνδεθούν σε κυκλικά ώριμα (+) PSTVd, ή πρώτα θα κοπούν και θα συνδεθούν 
σε ώριμα κυκλικά (+)PSTVd   και μετά θα μεταφερθούν στον πυρηνίσκο. Το κόψιμο των 
γραμμικών πολυμερών (+) PSTVd λαμβάνει χώρα μεταξύ των θέσεων G95 και G96 της 
κεντρικής περιοχής (C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tabler and Tsagris, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 1.3. Σχηματική απεικόνιση της αναπαραγωγής του PSTVd στον πυρήνα του φυτικού 
κυττάρου μέσω του ασύμμετρου κυλιόμενου κύκλου και πιθανά μονοπάτια των siRNAs. 
Πηγή : Tabler & Tsagris, 2004 
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Μετά τον πολλαπλασιασμό, το ιοειδές μετακινείται από το αρχικά μολυσμένο κύτταρο 
στα γειτονικά του μέσω των πλασμοδεσμάτων, cell-to-cell trafficking. Το ιοειδές περιέχει 
συγκεκριμένα μοτίβα στην αλληλουχία του που αναγνωρίζονται από τους μηχανισμούς 
του ξενιστή και μπορούν να ρυθμίσουν την cell-to-cell κυλοφορία προς μία μονή 
κατεύθυνση (Ding et al., 1997) , ενώ μετέπειτα μελέτες υποδεικνύουν πως διαφορετικοί 
κυτοσολικοί ή/και πλασματοδεσματικοί παράγοντες ρυθμίζουν την αμφίδρομη 
κυκλοφορία του  PSTVd διαμέσου ενός κυτταρικού ορίου (Qi et al., 2004). Η μεγάλης-
απόστασης κυκλοφορία (long-distance trafficking) του ιοειδούς από ένα φυτικό όργανο 
σε άλλο συμβαίνει μέσω του φλοιώματος, καθώς έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του 
PSTVd στο φλοίωμα με πειράματα in situ hybridization (Zhu et al., 2001).  
 

1.4  RNA σίγηση (RNA silencing)  
 
Η RNA σίγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία δίκλωνα μόρια  RNA (double-
stranded RNAs, dsRNAs) μπορούν να παρεμποδίσουν την έκφραση στοχευμένων 
γονιδίων. Πλέον γνωρίζουμε πως το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια φυσική διαδικασία 
άμυνας και λαμβάνει χώρα σε διάφορους οργανισμούς, όπως στα πρωτόζωα, στους 
μύκητες, στα ζώα και στα φυτά. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού RNA σίγησης μπορεί 
να οφείλεται σε έκφραση διαγονιδίων-ενδογονιδίων, σε μολύνσεις από παθογόνους 
παράγοντες, σε βιοτική ή/και αβιοτική καταπόνηση του οργανισμού, αλλά και σε 
δραστηριότητα μεταθετών στοιχείων. 
Εν συντομία, ο μηχανισμός της RNA σίγησης ξεκινά με την είσοδο ενός δίκλωνου 
μορίου RNA  στο εσωτερικό του κυττάρου. Συγκεκριμένες ενδονουκλεάσες το 
αναγνωρίζουν και το πέπτουν σε μικρότερα RNA μόρια (siRNAs) μεγέθους 20-26 
νουκλεοτίδια. Στη συνέχεια, τα siRNAs μαζί με πρωτεινες του ξενιστή αναγνωρίζουν 
ομόλογες περιοχές DNA ή RNA, και οδηγούν σε παρεμπόδιση της γονιδιακής 
έκφρασης. Στα φυτά μάλιστα ο μηχανισμός της RNA σίγησης παρεμποδίζει τη 
γονιδιακή έκφραση σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 1) σε μεταγραφικό επίπεδο 
(Transcriptional Gene Silencing, TGS),  2) σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο (Post-
Transcriptional Gene Silencing, PTGS), 3) μεταφραστικό επίπεδο. Στο μεταγραφικό 
επίπεδο (TGS), τα siRNAs αναγνωρίζουν το ομόλογο DNA και τις ιστόνες του και το 
μεθυλιώνουν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεταγραφικά ανενεργής ετεροχρωματίνης.  
Στο μετα-μεταγραφικό επίπεδο (PTGS), τα siRNAs αναγνωρίζουν ομόλογο RNA και το 
οδηγούν σε αποδόμηση, ενώ στο μεταφραστικό επίπεδο τα siRNAs παρεμποδίζουν τη 
μετάφραση του ομόλογου RNA.  
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Ο μηχανισμός της RNA σίγησης περιλαμβάνει διαφορετικά μονοπάτια, στα οποία 
παρατηρείται η συμμετοχή και δράση διαφορετικών παραγόντων και μορίων. Τα 
μονοπάτια αυτά, όπως έχουν εδραιωθεί μέχρι στιγμής, είναι : 1) το ενδογενές μονοπάτι 
των μικρών-RNAs (microRNAs, miRNAs), 2) το εξωγενές μονοπάτι των βραχέων 
παρεμβαλόμενων RNAs (short-interfering RNAs, siRNAs), 3) το μονοπάτι των trans-
δρώντων βραχέων παρεμβαλόμενων RNAs (trans-acting siRNAs, ta-siRNAs), 4) το 
μονοπάτι των φυσικών αντικωδικών βραχέων παρεμβαλόμενων RNAs ( natural-
antisense siRNAs, nat-siRNAs), 5) το μονοπάτι της RNA-εξαρτώμενης DNA μεθυλίωσης 
(RNA-depended DNA methylation, RdDM).  
Στην παρούσα εργασία μας απασχολεί κυρίως το μονοπάτι των βραχέων 
επαναλαμβανόμενων RNAs (si-RNAs), για αυτό και ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή 
του συγκεκριμένου μονοπατιού. Αρχικά, ένα δίκλωνο εξωγενές μόριο  RNA (double 
stranded RNA, dsRNA) εισέρχεται στο φυτικό κύτταρο και αναγνωρίζεται από ειδικές 
πρωτείνες της οικογένειας Dicer, πιο συγκεκριμένα από τις DCL2, DCL3 και DCL4. Τα 
ένζυμα αυτά έχουν ενδονουκλεολυτική δράση, δεσμεύουν το δίκλωνο μόριο RNA και 
το τεμαχίζουν σε δίκλωνα 21-, 22- και 24- ντ siRNA (Fusaro et al., 2006). Τα δίκλωνα 
siRNA μόρια που προκύπτουν φέρουν 3’ προεξέχοντα άκρα 2 νουκλεοτιδίων και 
φωσφορική ομάδα στο 5’ άκρο.  Στη συνέχεια, τα ds-siRNAs ενσωματώνονται σε ένα 
πολυμερές RNase σύμπλεγμα που ονομάζεται RISC ( RNA Interference Specific 
Complex). Στο σύμπλεγμα αυτό, κεντρικό ρόλο παίζει μια πρωτείνη της οικογένειας 
Argonaute (AGO), η οποία έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει  dsRNA μόρια και να 
κόβει τη μία από τις δύο RNA αλυσίδες του dsRNA στο μέσο της περιοχής στην οποία 
προσδένεται. Έτσι, τα siRNAs ενσωματώνονται στο σύμπλοκο RISC, με την μία από τις 
αλυσίδες του  siRNA να απομακρύνεται και την άλλη να παραμένει στο σύμπλοκο. Το 
σύμπλοκο RISC αναγνωρίζει τότε μόρια RNA που παρουσιάζουν υψηλή ομολογία με 
την αλυσίδα του siRNA που έχει παραμείνει δεσμευμένη, με βάση τη 
συμπληρωματικότητα των βάσεων, και τα κόβει με τη βοήθεια της  RNAseH λειτουργία 
της  AGO1. Έπειτα, οι κομμένες αλληλουχίες στόχοι οδηγούνται σε αποδόμηση μέσω 
των συνήθων οδών αποδόμησης του κυττάρου. 
 
 

1.5  PSTVd και RNA σίγηση 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η RNA σίγηση στα φυτά οδηγεί στην εξειδικευμένη ως προς την 
αλληλουχία παρεμπόδιση της γονιδιακής έκφρασης σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Στην 
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ενότητα αυτή θα δούμε πιο αναλυτικά το ρόλο του ιοειδούς PSTVd στην ενεργοποίηση 
της σίγησης στο κάθε επίπεδο ξεχωριστά.  

1. Στο μεταγραφικό επίπεδο ( μεταγραφική γονιδιακή σίγηση,  Transcriptional 
Gene Silencing, TGS). Η παρουσία των siRNAs που προκύπτουν από τον 
πολλαπλασιασμό του  PSTVd στα φυτικά κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε 
εξειδικευμένη ως προς την αλληλουχία μεθυλίωση του  DNA, με αποτέλεσμα την 
καταστολή της μεταγραφής συγκεκριμένων αλληλουχιών. Τα siRNAs 
εισέρχονται στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου, αλληλεπιδρούν κυρίως με την 
AGO4 και μαζί με άλλα ένζυμα αναγνωρίζουν και μεθυλιώνουν το ομόλογο ως 
προς την  RNA αλληλουχία DNA και τις ιστόνες του (Wassenegger, 2005). Το 
φαινόμενο αυτό ονομάζεται RNA-εξαρτώμενη DNA μεθυλίωση (RNA-
dependent-DNA-methylation, RdDm).  

2. Στο μετα-μεταγραφικό επίπεδο (μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση, Post-
Transcriptional Gene Silencing, PTGS). Αυτή είναι η συνηθέστερη οδός 
καταστολής των RNA. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί πως τα ιοειδή 
μπορούν να επάγουν PTGS στους φυτικούς οργανισμούς που προσβάλουν 
(Daròs et al., 2006; Denti et al., 2004; Papaefthimiou et al., 2001). To PSTVd, όπως 
είναι γνωστό, πολλαπλασιάζεται και συσσωρεύεται στον πυρήνα, όμως μελέτες 
έδειξαν την παρουσία siRNAs και στο κυτταρόπλασμα (Denti et al, 2004). Τα 
siRNAs στο κυτταρόπλασμα ενσωματώνονται στο σύμπλοκο  RISC και κυρίως 
αλληλεπιδρούν με την AGO1, αναγνωρίζουν και δεσμεύουν ομόλογο mRNA, το 
κόβουν και συνεπώς το οδηγούν στην αποδόμησή του.  

3. Στο μεταφραστικό επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό, τα siRNAs ενσωματώνονται στο 
ενεργοποιημένο σύμπλοκο  RISC και οδηγούν στη δέσμευση ομόλογου mRNA, 
χωρίς όμως να κόβεται το  mRNA από την πρωτείνη AGO. Αποτέλεσμα είναι η 
αναστολή της μετάφρασης του συγκεκριμένου mRNA. Καταστολή τέτοιου τύπου 
παρατηρείται κυρίως σε ρυθμιστικές λειτουργίες του μηχανισμού της  RNA 
σίγησης. 

 
 

1.6   Επίδραση θερμοκρασίας και φωτός στη RNA σίγηση 
 
Οι μηχανισμοί της  RNA σίγησης στα φυτά, όπως προαναφέρθηκε., επηρεάζονται από 
πληθώρα παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και το φως. Οι φυτικοί οργανισμοί διαθέτουν 
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πολλούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς για τον εγκλιματισμό και την διαβίωση κάτω από 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.  
Όσον αφορά τη θερμοκρασία, έχει δειχθεί σε προηγούμενες μελέτες πως η θερμοκρασία 
επηρεάζει την πορεία της μόλυνσης του PSTVd στα φυτά, και πιο συγκεκριμένα η 
παραγωγή των siRNAs σε νέα φυτά που αναπτύσσονται σε υψηλές θερμοκρασίες 
οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκέντρωση siRNAs σε σύγκριση με φυτά που αναπτύσσονται 
σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (Kalantidis et al., 2002).  
Στην παρούσα εργασία, θα μας απασχολήσει κυρίως η επίδραση του φωτός στην  RNA 
σίγηση και το βιολογικό κύκλο του ιοειδούς PSTVd. Τα φυτά, μέσω του μηχανισμού της 
φωτοπροσαρμογής, έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν τη φωτοσυνθετική τους 
ικανότητα ανάλογα με την ένταση του φωτός αλλά και την ποιότητα του φάσματος του 
φωτός στο περιβάλλον τους (Kotakis et al., 2010). Οι αλλαγές που παρατηρούνται 
οργανικά κατά την φυτοπροσαρμογή μπορεί να διαφέρουν αρκετά σε ένταση μεταξύ 
διαφορετικών φυτικών ειδών. Παρόλ’αυτά, σε γενικό πλαίσιο, στα φυτά που 
αναπτύσσονται σε συνθήκες υψηλής έντασης φωτός (high light, HL) παρατηρούνται σε 
σύγκριση με φυτά που αναπτύσσονται σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτός (low light, 
LL) : αύξηση στα επίπεδα του φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII), στο σύμπλεγμα κυτοχρώματος 
b/f, στη συνθάση της ATP και στα συστατικά του κύκλου Calvin. Αντίθετα, πάλι σε 
σχέση με LL φυτά, παρατηρείται μείωση των επιπέδων των κύριων φωτοδεσμευτικών 
συμπλόκων (chlorophyll a/b-binding light-harvesting complexes) που σχετίζονται με το 
φωτοσύστημα II (Walters, 2005). Επίσης, το υψηλής έντασης φως φαίνεται να επηρεάζει 
θετικά την παραγωγή siRNAs κατά το βιολογικό κύκλο του PSTVd, καθώς σε φυτά που 
αναπτύσσονται υπό HL συνθήκες παρατηρείται υψηλότερη συγκέντρωση siRNA σε 
σύγκριση με φυτά που αναπτύσσονται υπό LL συνθήκες (Kotakis et al, 2002).    
 
 

1.7  Σκοπός παρούσας πτυχιακής εργασίας 
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη του ιοειδούς Potato spindle tuber 
viroid (PSTVd) κατά τη μόλυνση φυτικών οργανισμών. Το κύριο ερώτημα που θα 
διερευνηθεί είναι το εάν και σε τι βαθμό μπορεί να επηρεάσει η ένταση της φωτεινής 
ακτινοβολίας το βιολογικό κύκλο του ιοειδούς και το επίπεδο των siRNAs στους 
φυτικούς οργανισμούς που έχουν μολυνθεί. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν 
μολυσμένα με PSTVd φυτά και αναπτύχθηκαν σε δύο διαφορετικές εντάσεις φωτός, για 
τη σύγκριση και τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των δύο διαφορετικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών.  
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Κεφάλαιο 2: Υλικά και Μέθοδοι 
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2.1  Μόλυνση φυτών με PSTVd 
 
Για τη μόλυνση των φυτών, χρησιμοποιήθηκε ο κλώνος BamHI από το πλασμίδιο 
Bluescript II SK(+), ο οποίος φέρει στην αλληλουχία του ένα διμερές του ιοειδούς 
PSTVd. Το πλασμίδιο φτιάχτηκε και απομονώθηκε από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
Βογιατζάκη Ελίνα. Το διάλυμα με το οποίο μολύνθηκαν έπειτα τα φυτά περιείχε 1μg/μl 
BamHI Bluescript II SK(+) και 1% K2HPO4 (pH 9.0).  

Ως φυτά-ξενιστές χρησιμοποιήθηκαν φυτά ντομάτας της ποικιλίας Rendita. Για το 
πείραμα χρειάστηκαν 20 φυτά, από τα οποία τα 18 μολύνθηκαν και τα 2 αποτέλεσαν τα 
φυτά-ελέγχου ( control) καθώς παρέμειναν αμόλυντα. Τα φυτά ντομάτας μολύνθηκαν 
15 ημέρες μετά το φύτεμα, δηλαδή κατά το στάδιο των τριών φύλλων, στις 9/5/2012. 
Αρχικά, προκλήθηκε μηχανικός τραυματισμός στα φύλλα των 18 φυτών με τη χρήση 
καρβιδίου του πυριτίου, ή αλλιώς carborundum, και επάλειψη του κάθε φύλλου με 100 
μl από το διάλυμα της μόλυνσης. Για έλεγχο, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και στα 2 
επιπλέον φυτά-ελέγχου, με τη μόνη διαφορά πως το διάλυμα του μολύσματος δεν 
περιείχε το πλασμίδιο, δηλαδή τα φύλλα επαλείφθηκαν με 100μl διαλύματος 1% 
K2HPO4. Στη συνέχεια, τα φυτά παρέμειναν κοντά στα παράθυρα του εργαστηρίου για 
μια ημέρα και την επόμενη μεταφέρθηκαν σε θαλάμους ανάπτυξης φυτών ECC 500 
CMP,  όπου και παρέμειναν μέχρι το τέλος του πειράματος. Τα φυτά χωρίσθηκαν σε 
δύο ομάδες των 10 φυτών, με 9 μολυσμένα και 1 φυτό-ελέγχου. Η πρώτη ομάδα 
τοποθετήθηκε για ανάπτυξη στον πρώτο θάλαμο με συνθήκες θερμοκρασίας 25ο C και 
υψηλής έντασης φως ( HL, όλοι οι λαμπτήρες του θαλάμου ενεργοποιημένοι), ενώ η 
δεύτερη ομάδα φυτών τοποθετήθηκε στο δεύτερο θάλαμο με συνθήκες θερμοκρασίας 25ο 
C και χαμηλής έντασης φως (LL, οι μισοί λαμπτήρες του θαλάμου ενεργοποιημένοι). 
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως στον θάλαμο 1, ο εξαερισμός είχε μεγαλύτερη ένταση 
σε σύγκριση με του θαλάμου 2. Όλα τα φυτά ποτίζονταν καθημερινά με 50ml 
απιονισμένου νερού. 
 

2.2  Δειγματοληψίες 
 
Η διαδικασία της δειγματοληψίας είχε ως εξής: πρώτα κόβονταν τα φύλλα του φυτού με 
καθαρό ψαλίδι, το οποίο ξεπλενόταν με αιθανόλη μεταξύ της χρήσης του στα φυτά των 
διαφορετικών συνθηκών HL και LL, και αμέσως τοποθετούνταν σε πλαστικούς σωλήνες. 
Στη συνέχεια, οι σωλήνες αυτοί ψύχονταν στους -80ο C με τη χρήση υγρού αζώτου. Τα 
φύλλα που απομονωνόντουσαν χωρίζονταν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το 
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αναπτυξιακό τους στάδιο, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.1 . Δηλαδή, η 1η κατηγορία 
ήταν τα μικρά φύλλα (small leaves) που ήταν και τα πιο νεοσχηματισμένα φύλλα. Η 
δεύτερη κατηγορία ήταν τα ενδιάμεσα φύλλα (medium leaves), και σε μέγεθος και σε 
ηλικία, και τέλος η 3η κατηγορία ήταν τα μεγάλα φύλλα (large leaves), που 
αποτελούσαν τα γηραιότερα συγκριτικά με τα υπόλοιπα φύλλα. Πρέπει να σημειωθεί 
πως σε κάθε δειγματοληψία, σε κάθε ομάδα φυτών αντίστοιχα, ο ιστός συλλεγόταν από 
διαφορετικά φυτά. Εξαίρεση αποτελέσε η τελευταία δειγματοληψία όπου σε κάθε ομάδα 
ο ιστός συλλέχθηκε μαζικά ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των φύλλων (pool). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Η πρώτη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2012, 20 ημέρες μετά τη 
μόλυνση των φυτών, και απομονώθηκαν φύλλα από τα μολυσμένα φυτά και των δύο 
θαλάμων. Η δεύτερη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2012, 29 ημέρες μετά 
τη μόλυνση. Απομονώθηκαν φύλλα από τα μολυσμένα φυτά και των δύο θαλάμων. Η 
τρίτη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 18/6/2012, 40 ημέρες μετά τη μόλυνση. 
Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και στις προηγούμενες δειγματοληψίες. Στις 

            

Εικόνα 2.1. Σχηματική απεικόνιση του τρόπου κατηγοριοποίησης των φύλλων που 
απομονώθηκαν από τα φυτά ντομάτας. 
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19/6/2012 συλλέχθηκε ιστός από τα φυτά-ελέγχου και των δύο θαλάμων με την ίδια 
διαδικασία. Η τελευταία δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 22/6/2012, 44 ημέρες 
μετά τη μόλυνση, και συλλέχθηκε υλικό από τα μολυσμένα φυτά και τα φυτά-ελέγχου 
και των δύο θαλάμων. 
 

2.3  Ομογενοποίηση ιστού και απομόνωση ολικού RNA 
 
Ο ιστός που συλλέχθηκε από τις δειγματοληψίες ομογενοποιήθηκε με τη χρήση γουδιού 
και συνεχή παρουσία υγρού αζώτου για να αποφευχθεί η αλλοίωση των δειγμάτων.  
Για την απομόνωση ολικού RNA χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος  TEMS. Σε 1g ήδη 
ομογενοποημένου δείγματος προστέθηκαν 7ml διαλύματος TEMS ( 100mM Tris, 
100mM NaCl, 10mM EDTA pH 8.0, 10mM 2-mercaptoethanol) και 7 ml extraction 
phenol ( 1 kg φαινόλης, 300ml διαλύματος TEMS, 1g 8-υδροξυκυνολίνης, 250ml 
χλωροφορμίου), και ανάδευση σε μηχανικό αναδευτήρα για περίπου 1 λεπτό. 
Ακολουθεί φυγοκέντριση του μείγματος στους 4ο C, 3500 rpm, για 20 λεπτά. Στη 
συνέχεια, η υδάτινη φάση μεταφέρεται σε καινούργιο σωλήνα, προσθέτονται 7ml 
extraction phenol και ακολουθεί ξανά φυγοκέντριση με τις προηγούμενες συνθήκες. 
Κατόπιν, απομονώνεται η υδάτινη φάση και μεταφέρεται σε νέο σωλήνα, προσθέτονται 
7 ml διαλύματος 24:1 χλωροφορμίου-ισοαμυλικής αλκοόλης, και ακολουθεί 
φυγοκέντριση στους 4ο C, 3500 rpm, για 15 λεπτά. Απομονώνεται η υδάτινη φάση, και 
τα νουκλεικά οξέα κατακρημνίζονται με άυξηση συγκέντρωσης νατρίου στα 300mM και 
την προσθήκη 2,5 όγκων 100% αιθανόλης. Ακολουθεί πλύση με 70% αιθανόλης για την 
απομάκρυνση των αλάτων και επαναδιαλυτοποίηση του ολικού RNA σε νερό. Τα 
δείγματα πλεόν φυλάσσονταν στους -20ο C.  
 

2.4 Ηλεκτροφόρηση ολικού RNA σε πήκτωμα αγαρόζης 
 
Για την ανάλυση του ολικού RNA που απομονώθηκε, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
διαχωρισμού του RNA ανάλογα με το μέγεθος μέσω ηλεκτροφόρησης σε μη 
αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης. Σε πήκτωμα 1% αγαρόζης- 1xTBE που περιείχε 
50μg/ml βρομιούχο εθίδιο (EthBr), αναλύθηκαν 5μg ολικού RNA με οριζόντια 
ηλεκτροφόρηση σε διάλυμα 1xTBE. Στη συνέχεια, το πήκτωμα μεταφέρθηκε και 
εκτέθηκε σε UV ακτινοβολία, όπου και φωτογραφήθηκε. 
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2.5  Παραγωγή ραδιενεργών  DNA μορίων-ανιχνευτών  
 
Για την παραγωγή ραδιενεργών ανιχνευτών χρησιμοποιήθηκε η αντίδραση  Klenow, 
όπου η σήμανση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο των τυχαίων εκκινήσεων ( random primer 
labeling). Σε 1μg μητρικού DNA (template DNA) [ως μητρικό  DNA χρησιμοποιήθηκε ο 
κλώνος BamHI από το πλασμίδιο Bluescript II SK(+)],   όγκου 10μl προσθέτονται 6μg 
random primers όγκου 2μl και 6μl Η2Ο. Βράζουμε το μείγμα για 2 λεπτά στους 95ο C 
για να αποδιαταχτούν οι αλυσίδες του  DNA, και αμέσως τοποθετούμε σε πάγο. Στη 
συνέχεια, προσθέτουμε 20μl 2,5xKlenow buffer, 5μl από μείγμα 
δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dTTP, dGTP, dCTP) συγκέντρωσης 1mM για το καθένα, 5μl 
a32ATP και τελευταία η Klenow πολυμεράση 2μl (10u). Ο τελικός όγκος της αντίδρασης 
είναι 50μl. Αναδεύουμε σύντομα και επωάζουμε στους 25ο C για 60 λεπτά. Η αντίδραση 
σταματά με την προσθήκη του διαλύματος τερματισμού (stop buffer, 5mM EDTA- 0,5% 
SDS). Τέλος, περνούμε το διάλυμα των ανιχνευτών από κολώνα για τον καθαρισμό.  

 

2.6 Παραγωγή DNA μορίων-ανιχνευτών σημασμένων με DIG 
 
Για την παραγωγή των συγκεκριμένων μορίων-ανιχνευτών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
σήμανσης  DNA ανιχνευτών με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR labeling of 
DNA probes). Για τα αντιδραστήρια χρησιμοποιήθηκε το PCR DIG Probe Synthesis Kit. 
Στην παρούσα εργασία, παράχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικά μόρια-
ανιχνευτές (probes), ο 1ος DNA-probe με συγκέντρωση 35μM DIG και ο 2ος με 
συγκέντρωση 17μM DIG. 
 Η διαδικασία για τον 1ο DNA-probe είχε ως εξής: σε PCR-eppendorf προστέθηκε 5μl 
του μητρικού DNA ( πλασμίδιο pHA106 [10pg/μl]), 5μl από το PCR buffer with MgCl2 
(10x), 2,5μl από PCR DIG probe synthesis mix, 2,5μl από dNTP stock solution, 5μl από 
τον primer BamFor (10μΜ), 5μl από τον  primer BamRev (10μΜ), 0,75μl από το enzyme 
mix (3,5u/μl) και απιονισμένο νερό μέχρι τελικό όγκο 50μl. Για τον 2ο DNA-probe, η 
μόνη διαφορά ήταν η αναλογία των Dig-dNTPs με τα μη σημασμένα dNTPs, οπότε 
αντί για 2,5μl PCR DIG probe synthesis mix προστέθηκαν 1,75μl και αντί για 2,5μl 
dNTP stock solution προστέθηκαν 4,25μl.  
Στη συνέχεια, τα eppendorfs τοποθετήθηκαν στη συσκευή  PCR με συνθήκες 
αντίδρασης: 2 λεπτά σε 94οC, για 30 κύκλους [30sec στους 94οC, 30sec στους 60oC, 40sec 
στους 72οC], και τέλος 7 λεπτά στους 72oC.   
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2.7  Ανάλυση κατά Nothern 
 
 
2.7.1  Ηλεκτροφόρηση Νουκλεικών Οξέων 
 

A. Μεγαλομοριακών RNAs. Για την ανάλυση μεγαλομοριακών RNAs, 
ακολουθήθηκε η μέθοδος στυπώματος  Nothern κατά τους Sambrook & Russel.   
1 μg από κάθε δείγμα  RNA αναλύθηκε σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης, 
παρουσία φορμαλδεύδης (1,5% αγαρόζη- 0,8Μ φορμαλδεύδη). Μετά την 
ηλεκτροφόρηση, ακολουθήθηκε μεταφορά σε νάυλον μεμβράνη (διαμέτρου 
πόρων 0,45μm) με τη μέθοδο capillary transfer και κατόπιν μονιμοποίηση της 
μεμβράνης με  εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).  
 

B. Μικρομοριακών RNAs.  Για την ανάλυση μικρομοριακών  RNAs, 10 μg  ολικού  
RNA αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 15% πολυακρυλαμίδης [ (38:2 
πολυακρυλαμίδη:bis-πολυακρυλαμίδη),  8Μ ουρία, 1xTBE] σε κάθετη 
ηλεκτροφόρηση σε διάλυμα 1x TBE. Μετά την ηλεκτροφόρηση, ακολουθήθηκε 
μεταφορά σε νάυλον μεμβράνη (διαμέτρου πόρων 0,2μm) με τη συσκευή 
semidry. Στη μεταφορά χρειάστηκε διάλυμα 1xTBE και εφαρμογή 3mA για κάθε 
τετραγωνικό εκατοστό του πηκτώματος, για 35 λεπτά. Η μονιμοποίηση της 
μεμβράνης έγινε με εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας ( UV) . 

 

2.7.2  Υβριδοποίηση με RNA DIG-probe 
 

A. Μεγαλομοριακών RNAs. Για την ανίχνευση μεγαλομοριακών μορίων RNA, η 
μεμβράνη υβριδοποιήθηκε με RNA ανιχνευτή σημασμένο με διγοξυγενίνη 
(digoxigenin, DIG). Στην εικόνα 2.2 φαίνεται η διαδικασία υβριδοποίησης όπως 
προτείνεται από το DIG manual. Αρχικά, έγινε η προυβριδοποίηση της 
μεμβράνης με 10ml standard buffer-φορμαμίδη (50% φορμαμίδη, 5xSSC, 0,1% 
(w/v) N-lauroylsarcosine, 0,02% SDS, 1% Denhardt’s reagent), για 30 λεπτά 
στους 68ο C . Μετά, προστέθηκε ο ανιχνευτής DIG (-) RNA probe σε συγκέντρωση 
45ng/ml, για την ανίχνευση των (+) κλώνων στη μεμβράνη. Η μεμβράνη 
επωάζεται με το διάλυμα αυτό για 4 ώρες στους 68ο C. Μετά το πέρας των 
τεσσάρων ωρών, η μεμβράνη ξεπλένεται 2 φορές για 5 λεπτά κάθε φορά με 
διάλυμα low stringency wash (2xSSC, 0,1% SDS) στους 68ο C, και 2 φορές για 15 
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λεπτά κάθε φορά με διάλυμα high stringency wash ( 0,1xSSC, 0,1% SDS) στους 
68ο C. Η μεμβράνη επωάζεται για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με διάλυμα 
washing ( 0,1M maleic acid, 0,15M NaCl pH 7,5 , 0,3% v/v Tween 20). Μετά, 
τοποθετούμε τη μεμβράνη στο blocking solution και επωάζουμε με ανάδευση για 
30 λεπτά. Αφαιρούμε το blocking solution και προσθέτουμε το antibody solution 
(blocking solution + 37,5mU/ml Anti-Digoxigenin AP), επωάζουμε με ανάδευση 
για 30 λεπτά. Ξεπλένουμε τη μεμβράνη 2 φορές με το διάλυμα washing επί 15 
λεπτά. Τέλος, η μεμβράνη επωάζεται στο διάλυμα ανίχνευσης (detection buffer : 
0,1M Tris-HCl, 0,1M NaCl, pH 9.5) για 3 λεπτά, σφραγίζουμε τη μεμβράνη σε 
πλαστική διαφάνεια και ακολουθεί έκθεση σε φιλμ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

steps duratiion temperature procedure 

1 30min 68o C pre-hybridization buffer 

2 6-16h 68oC hybridization buffer + probe 

3 2x 5min room tempertature low stringency washes 

4 2x 15min 68oC high stringency washes 

5 2 min room temperature washing buffer 

6 30min room temperature blockin solution 

7 30min room temperature antibody splution 

8 2x 15min room temperature washing buffer 

9 3 min room temperature detection buffer 

10 5min room temperature CDP-star 

       exposure 

 
Εικόνα 2.2 Η διαδικασία υβριδοποίησης με DIG για RNA:RNA, όπως προτείνεται από το 
DIG manual. 
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B. Μικρομοριακών RNAs. Ο RNA- ανιχνευτής σημασμένος με διγοξυγενίνη (DIG) 
χρησιμοποιήθηκε επιπλέον και για την ανάλυση των μικρομοριακών RNAs σε 
μεμβράνη μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (PAGE), 
όπως περιγράφθηκε στην ενότητα 2.7.1.Β . Η διαδικασία της υβριδοποίησης και 
τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα ίδια με εκείνα που περιγράφθηκαν 
παραπάνω για την ανάλυση των μεγαλομοριακών  RNAs ( Εικόνα 2.2), με 
εξαίρεση το διάλυμα της υβριδοποίησης και τη θερμοκρασία της υβριδοποίησης. 
Για τα μικρομοριακά RNAs, το διάλυμα της υβριδοποίησης ήταν το Church 
Buffer, το οποίο περιείχε 1mM EDTA, 7% SDS, 1xDenhardts’ reagent, 250mM 
NaPhosphate pH 7.2 , 50μg/ml Carrier DNA. Όσον αφορά τη θερμοκρασία της 
υβριδοποίησης, ήταν χαμηλότερη από τους 68οC που προαναφέρθηκαν, αλλά 
επειδή δοκιμάστηκαν πολλές διαφορετικές θερμοκρασίες αναφέρεται ξεχωριστά 
στα αποτελέσματα.  

Μεγάλο μέρος του πειράματος απασχόλησε η προσπάθεια εύρεσης της καλύτερης 
μεθόδου υβριδοποίησης με ανιχνευτές σημασμένους με DIG, είτε αυτοί ήταν RNA- 
ανιχνευτές είτε DNA- ανιχνευτές. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκαν διάφορες 
παραλλαγές του πρωτοκόλλου που αναλύθηκε προηγουμένως στην Εικόνα 2.2. Οι 
διαφορές αφορούσαν τη θερμοκρασία υβριδοποίησης, το διάλυμα υβριδοποίησης, τη 
συγκέντρωση του ανιχνευτή, τη σύσταση του διαλύματος washing buffer. Για ευκολία, 
οι παραλλαγές αυτές θα εξηγηθούν αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα.   
 
 
 
2.7.3  Υβριδοποίηση με DNA DIG-probe 
 
 
Για την ανάλυση των μεγαλομοριακών αλλά και μικρομοριακών RNAs, 
πραγματοποιήθηκε υβριδοποίηση με DNA-ανιχνευτές σημασμένους με DIG. Η 
διαδικασία ήταν ως επί των πλήστων ίδια με αυτήν που περιγράφηκε στην ενότητα 
2.7.2.. Και για τους  DNA  DIG- ανιχνευτές εξετάστηκαν διάφορες παραλλαγές του 
συγκεκριμένου πρωτοκόλλου υβριδοποίησης, και οποιαδήποτε διαφορά εξηγείται στο 
Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα.  
Επιπλέον, να σημειωθεί εδώ πως εξετάσθηκαν και οι δύο διαφορετικοί  DNA DIG-
ανιχνευτές, οι οποίοι είχαν διαφορετική συγκέντρωση  DIG μεταξύ τους. Και πάλι, στα 
Αποτελέσματα υποδεικνύεται κάθε φορά ποιος ανιχνευτής έχει χρησιμοποιηθεί.  
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2.7.4  Υβριδοποίηση με ραδιενεργό DNA-probe 
 
 
Για την ανάλυση μικρομοριακών RNA, η μεμβράνη υβριδοποιείται με ραδιενεργά 
μόρια-ανιχνευτές που παράχθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία  random priming, όπως 
περιγράφεται στην ενότητα 2.5 .  
Η διαδικασία της υβριδοποίησης έχει ως εξής: Αρχικά, η μεμβράνη επωάζεται για 1 ώρα 
σε 10ml διαλύματος προυβριδοποίησης Church Buffer ( 5xSSC, 7% SDS, 25mM 
NaPhosphate pH 7.2, 1x Denhardt’s, 50μg/ml Carrier DNA) σε θερμοκρασία 50ο C με 
συνεχή ανάδευση. Κατόπιν προστίθεται ο ραδιενεργός ανιχνευτής και η υβριδοποίηση 
γίνεται στους 50o C για περίπου 16 ώρες (overnight). Στη συνέχεια, ακολουθούν δύο 
διαδοχικές πλύσεις με διάλυμα (2xSSC, 0,1% SDS) με διάρκεια 30 λεπτά η καθεμία. 
Τέλος, η μεμβράνη σφραγίζεται σε πλαστική διαφάνεια και ακολουθεί έκθεση σε φιλμ 
αυτοραδιογραφίας.  
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα 
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3.1  Φαινοτυπική ανάλυση 
 
Κατά τη διάρκεια του πειράματος, τα φυτά ντομάτας που είχαν μολυνθεί αλλά και τα 
φυτά-ελέγχου φωτογραφίζονταν για να μπορέσει να γίνει φαινοτυπική ανάλυση και 
σύγκριση μεταξύ της επίδρασης του φωτός υψηλής έντασης και του φωτός χαμηλής 
έντασης. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνεται η επίδραση των εντάσεων του φωτός 
στην ανάπτυξη των φυτών και την πορεία της μόλυνσης του  PSTVd. 
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Τα φυτά που μολύνθηκαν με το ιοειδές  PSTVd παρουσιάζουν διαφορετική ανάπτυξη 
σε σχέση με τα φυτά που δεν μολύνθηκαν (φυτά control) ήδη από τις πρώτες 20 ημέρες, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Παρατηρείται κύρτωση των φύλλων της ντομάτας στην 
περίπτωση παρουσίας του ιοειδούς, σε αντίθεση με τα φύλλα του  φυτού-ελέγχου, χωρίς 
όμως να υπάρχει εμφανής διαφορά στην ανάπτυξη του βλαστού. Όσον αφορά τις 
διαφορετικές εντάσεις φωτός και την επίδρασή τους, φαίνεται πως στα  HL φυτά τα 
συμπτώματα της μόλυνσης είναι εμφανή στα μεγαλύτερα και στα νεότερα φύλλα, ενώ 
στα  LL φυτά τα συμπτώματα δεν είναι τόσο έντονα στα μεγαλύτερα φύλλα αλλά στα 
νεότερα. Επίσης, υπάρχει μικρότερος αριθμός νέων φύλλων στα  LL  φυτά σε σχέση με 
τα HL φυτά. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το πέρασμα των ημερών, παρατηρείται σημαντική διαφορά στην ανάπτυξη των 
μολυσμένων και μη μολυσμένων φυτών. Τα μολυσμένα φυτά καθυστερούν αρκετά στην 
ανάπτυξη τους σε σχέση με τα μη μολυσμένα, φαινόμενο που διακρίνεται ήδη απο τις 
29 μέρες μετά την μόλυνση, ειδικά για τα HL φυτά καθώς όπως φαίνεται στην εικόνα 2 
το φυτό-control έχει αρχίσει την ανθοφορία σε αντίθεση με το μολυσμένο φυτό. 
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Τα μολυσμένα φυτά, ειδικά προς το τέλος του πειράματος, εμφανίζουν νανισμό ως 
σύμπτωμα της μόλυνσης του  PSTVd και πολύ μικρότερη ανάπτυξη τόσο σε ύψος αλλά 
και σε αριθμό φύλλων.  
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Συγκρίνοντας φαινοτυπικά τα μολυσμένα HL και LL φυτά, στις παραπάνω εικόνες, 
παρατηρούμε πως τα LL φυτά εμφανίζουν σαφέστατα σημαντικότερη καθυστέρηση 
στην ανάπτυξη τους σε σχέση με τα HL φυτά. Έχουν μικρότερο αριθμό φύλλων και 
μέγεθος φύλλων, καθυστερούν σημαντικά στη δημιουργία νέων φύλλων, και έχουν 
ελαφρώς κοντύτερο βλαστό. Από την άλλη μεριά, τα  HL φυτά σχηματίζουν ταχύτερα 
νέα φύλλα από ότι τα  LL φυτά, και πάλι όμως χωρίς να φθάνουν τον αριθμό φύλλων 
των μη μολυσμένων φυτών. Παρατηρείται όμως σαφώς σε μεγαλύτερο επίπεδο η 
κύρτωση των φύλλων και στα μεγαλύτερα αλλά κυρίως στα νεότερα φύλλα. Επιπλέον, 
σταδιακά μειώνεται η ανάπτυξη του βλαστού τους με αποτέλεσμα την εκδήλωση του 
συμπτώματος του νανισμού.  
 
 

3.2  Μοριακή ανάλυση 
 
Εκτός από τις παρατηρήσεις στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των μολυσμένων με το 
ιοειδές  PSTVd φυτών, αναλύθηκαν σε μοριακό επίπεδο ιστοί που συλλέχθηκαν από τα 
παραπάνω φυτά για να διευκρινιστεί αν υπάρχει διαφορετική επίδραση της έντασης 
του φωτός στο βιολογικό κύκλο του ιοειδούς, και πιο συγκεκριμένα στα επίπεδα 
συγκέντρωσης των siRNAs.  Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις κατά 
Nothern, μια μέθοδο που επιτρέπει την ανίχνευση συγκεκριμένων μεταγράφων 
ανάμεσα στο ολικό  RNA του ιστού, με χρήση ραδιοσημασμένων ανιχνευτών και 
ανιχνευτών σημασμένων με διγοξυγενίνη. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα από τις αναλύσεις αυτές. 
 
3.2.1 Ανάλυση με μη-αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 
 
Αρχικά, μετά την διαδικασία απομόνωσης ολικού RNA πραγματοποιήθηκε μια πρώτη 
ανάλυση όλων των δειγμάτων. Η ανάλυση αυτή έγινε μέσω ηλεκτροφόρησης των 
δειγμάτων σε δύο ξεχωριστά μη-αποδιατακτικά πηκτώματα αγαρόζης (1%). Τα 
πηκτώματα περιείχαν 50μg/ml βρωμιούχο εθίδιο (EthBr) και εκθέθηκαν σε  UV 
ακτινοβολία για την εμφάνιση των RNA μορίων.  Στο 1ο πήκτωμα αναλύθηκαν τα 
δείγματα από τα μολυσμένα φυτά και τα φυτά-ελέγχου που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 
υψηλής έντασης φωτός  HL (Εικόνα 3.8), ενώ στο 2ο πήκτωμα τα δείγματα από τα 
μολυσμένα φυτά και τα φυτά-ελέγχου που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες χαμηλής 
έντασης φωτός LL (Εικόνα 3.9). Και στα δύο πηκτώματα, αναλύθηκε ποσότητα 1μg για 
όλα τα δείγματα.  
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Εικόνα 3.8. Μη-αποδιατακτικό πήκτωμα 1% αγαρόζης. Ανάλυση των μολυσμένων  
HL φυτών και των φυτών-ελέγχου HL. 

 

Εικόνα 3.9. Μη-αποδιατακτικό πήκτωμα 1% αγαρόζης. Ανάλυση των μολυσμένων 
LL φυτών και των φυτών-ελέγχου LL. 



 

 
27 

 

Στις εικόνες 3.8 και 3.9 φαίνονται τα μεγαλομοριακά RNAs, κατά την έκθεση των 
πηκτωμάτων σε UV ακτινοβολία.  Στα σημεία που οι ζώνες δημιουργούν καμπυλώσεις 
και δεν εμφανίζονται να τρέχουν σε ευθεία, πιθανότατα υπάρχουν υπολείμματα 
αλάτων που δεν απομακρύνθηκαν τελείως κατά την απομόνωση του ολικού  RNA.  
Ενδιαφέρον προκαλεί η τελευταία ζώνη των δειγμάτων και ειδικά στα φυτά που 
αναπτύχθηκαν σε  LL συνθήκες (Εικόνα 3.9). Η τελευταία ζώνη πιθανότατα περιέχει ένα 
μείγμα από 5S RNAs, tRNAs και rRNAs. Το ενδιαφέρον είναι πως η ζώνη αυτή 
εμφανίζεται πολύ έντονη στα μολυσμένα  LL φυτά (δείγματα 1-13,15), ενώ αντιθέτως 
εμφανίζεται πολύ αχνά στα φυτά-ελέγχου LL (δείγματα 16-21). Εξαίρεση είναι το 
δείγμα 19 που αφορά φυτό-ελέγχου  LL που εμφανίζει λίγο πιο έντονα σε σχέση με τα 
υπόλοιπα δείγματα-ελέγχου την τελευταία ζώνη. Η ύπαρξη της διαφοράς αυτής μεταξύ 
μολυσμένων και μη φυτών ίσως υποδεικνύει κάποια επίδραση της μόλυνσης του  
PSTVd σε tRNAs και  rRNAs, είτε άμεση μέσω φυσικής αλληλεπίδρασης είτε έμμεσης.  
Η προηγούμενη παρατήρηση εμφανίζεται και στα φυτά  HL, χωρίς όμως να είναι τόσο 
σημαντική η διαφορά ανάμεσα στα   μολυσμένα και μη φυτά. 
 
 

 3.2.2 Ανάλυση με αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης-φορμαλδεύδης και 
υβριδοποίηση με  RNA DIG-probe 
 
Για την ανίχνευση ύπαρξης μεταγράφων του  PSTVd στους φυτικούς ιστούς, 
αναλύθηκαν 1μg από διαφορετικά δείγματα  HL και LL φυτών, μολυσμένων και μη, σε 
αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης (1,5% αγαρόζη-0,8Μ φορμαλδεύδη). Για την 
υβριδοποίηση χρησιμοποιήθηκε ως ανιχνευτής  RNA (-)  κλώνος του  PSTVd 
σημασμένος με διγοξυγενίνη ( DIG). Στην εικόνα που ακολουθεί, (Εικόνα 3.10.Α), 
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μεταγράφων του ιοειδούς  PSTVd μέσα στο συνολικό  RNA 
των φυτικών κυττάρων. Μετάγραφα του  PSTVd παρατηρούνται στα HL και  LL  φυτά, 
ενώ δεν παρατηρούνται στα φυτά  control . Επίσης, να επισημανθεί εδώ πως στα  HL 
φυτά είναι μεγαλύτερη η συγκέντρωση των μεταγράφων αυτών στα αρχικά στάδια του 
πειράματος ( στις 20 και 29 ημέρες μετά τη μόλυνση) από ότι στα  LL φυτά, ενώ στη 
συνέχεια ενδιαφέρον προκαλεί η αντίστροφη παρατήρηση. Ενώ στα HL φυτά, η 
συγκέντρωση των μεταγράφων μειώνεται στις 40 και 44 ημέρες μετά τη μόλυνση σε 
σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα, στα  LL φυτά η συγκέντρωση των μεταγράφων 
φαίνεται να αυξάνεται. Πιθανόν, στις συνθήκες υψηλής έντασης φωτός (HL) να 
ενεργοποιείται η άμυνα των φυτικών οργανισμών και να προσπαθούν να ξεπεράσουν 
τη μόλυνση του  PSTVd. 
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3.2.3 Ανάλυση μικρομοριακών  RNAs με υβριδοποίηση με ραδιενεργό DNA-probe 
 
Στη συνέχεια, αναλύθηκαν 10μg ολικού RNA σε αποδιατακτικό πήκτωμα 15% 
πολυακρυλαμίδης για την ανίχνευση των χαρακτηριστικών παραγώγων του 
πολλαπλασιασμού του PSTVd κατά τη μόλυνση, των siRNAs. Στο στάδιο της 
υβριδοποίησης, χρησιμοποιήθηκε ραδιενεργός DNA ανιχνευτής που παράχθηκε στο 
εργαστήριο. Στις εικόνες που ακολουθούν, (Εικόνες 3.11, 3.12 και 3.13), αποδεικνύεται η 
παρουσία των siRNA των οποίων η παραγωγή ενεργοποιείται από τη μόλυνση του 

                 A.     

                   B.      
 

Εικόνα 3.10.  A. Στύπωμα κατά  Nothern για 1μg ολικού  RNA και υβριδοποίηση με  RNA(-) 
DIG probe, για 4 ώρες σε θερμοκρασία  680 C. Οι αριθμοί (1)-(4) αναφέρονται στην ημέρα 
που συλλέχθηκε ο ιστός από τα διάφορα δείγματα και των δύο διαφορετικών ομάδων 
φυτών.  B.  Ανάλυση 1μg των ίδιων δειγμάτων σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 
(1%). 
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ιοειδούς και με αυτό το σκεπτικό είναι ασφαλές να συμπεράνουμε πως το PSTVd έχει 
επάγει μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS) στα μολυσμένα φυτά τομάτας.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όσον αφορά τα ηλικιακά νέα φύλλα των μολυσμένων φυτών τομάτας, παρατηρείται η 
ανίχνευση των παραγόμενων  siRNAs από την πρώτη κιόλας δειγματοληψία, δηλαδή 
20 ημέρες μετά τη μόλυνση με το ιοειδές, ενώ αντίστοιχα δεν ανιχνεύεται η συκεκριμένη 
κάτω ζώνη στα υγιή φυτά. Στους συγκεκριμένους ιστούς, διακρίνεται διαφοροποίηση 
στην ένταση της ζώνης που αφορά τα  siRNAs μεταξύ των φυτών που αναπτύχθηκαν σε 

Α.  

Β.      
 
Εικόνα 3.11. Α. Ανάλυση κατά Nothern 10μg των νεότερων σε ηλικία κάθε φορά φύλλων 
(small leaves) φυτών τομάτας μολυσμένων με  PSTVd. Τα δείγματα διακρίνονται με βάση τις 
συνθήκες φωτός στις οποίες αναπτύχθηκαν τα φυτά αντίστοιχα. [d.p.i.=days after infection]  
Β. Ανάλυση των ίδιων δειγμάτων, ποσότητας 1μg σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 
(1%).  
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υψηλή ένταση φωτός (HL) και των φυτών που αναπτύχθηκαν σε χαμηλή ένταση φωτός 
(LL). Εφόσον για όλα τα δείγματα αναλύθηκε η ίδια ποσότητα ολικού  RNA (10μg), η 
διαφορά στην ποσότητα των  siRNAs θα πρέπει να σχετίζεται καθαρά με την 
συγκέντρωση αυτών των  siRNAs στο φυτικό ιστό. Τα HL  μολυσμένα φυτά φαίνεται νε 
περιέχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση siRNAs από ότι τα LL μολυσμένα φυτά. 
Ενδιαφέρον όμως προκαλεί το γεγονός πως τα επίπεδα των  siRNAs στα HL φυτά 
εμφανίζονται να μειώνονται κατά τη χρονική διάρκεια του πειράματος, ενώ το 
αντίθετο παρατηρείται στα  LL φυτά όπου τα επίπεδα των  siRNAs εμφανίζουν 
σταδιακή αύξηση.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  

Β.       
Εικόνα 3.12. Α. Ανάλυση κατά Nothern 10μg των ενδιάμεσων σε ηλικία κάθε φορά φύλλων 
(middle leaves) φυτών τομάτας μολυσμένων με  PSTVd. Τα δείγματα διακρίνονται με βάση τις 
συνθήκες φωτός στις οποίες αναπτύχθηκαν τα φυτά αντίστοιχα. [d.p.i.=days after infection] 
Β. Ανάλυση 1μg των ίδιων δειγμάτων σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης (1%). 
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Το μοτίβο που αναφέρθηκε προηγουμένως για τα νεαρά φύλλα των μολυσμένων φυτών 
τομάτας διακρίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στα ενδιάμεσα ηλικιακά φύλλα, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 3.12. Η ζώνη των siRNAs είναι πολύ πιο έντονη στα 
συγκεκριμένα φύλλα από ότι στα νεότερα της εικόνας 3.11 και στις δύο ομάδες φυτών, 
αλλά και σε όλα τα χρονικά στάδια του πειράματος. Επιπλέον, στην εικόνα αυτή, 
φαίνεται καθαρότερα η σταδιακή αύξηση της ποσότητας  siRNAs που ανιχνεύονται στα  
HL φυτά, και πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα των  siRNAs σε 20 ημέρες μετά τη μόλυνση 
είναι η μικρότερη που παρατηρείται στην ομάδα των  HL φυτών και σε 44 ημέρες μετά 
τη μόλυνση παρατηρείται η μεγαλύτερη. Αντιθέτως, στην περίπτωση των  LL φυτών, 
επέρχεται σταδιακή μείωση της ανιχνεύσιμης ποσότητας  siRNAs, με τη μεγαλύτερη 
ποσότητα να παρατηρείται στις 20-29 ημέρες μετά τη μόλυνση και τη μικρότερη 
ποσότητα στις 44 ημέρες μετά τη μόλυνση.  

Τέλος, στην εικόνα 3.13, είναι η ανάλυση ολικού  RNA από τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
φύλλα των μολυσμένων φυτών των ομάδων HL και LL. Επιβεβαιώνεται και εδώ η 
παρουσία παραγόμενων  siRNAs, όμως η ποσότητα των siRNAs που ανιχνεύεται είναι 
αρκετά λιγότερη από ότι στα νεότερα φύλλα που είδαμε προηγουμένως. Στην εικόνα 
αυτή δεν διακρίνεται ξεκάθαρα το αν εξακολουθεί να ισχύει το μοτίβο των 
προηγουμένων αναλύσεων κατά Nothern για την αύξηση των  siRNAs στα HL φυτά 
και τη μείωσή τους στα  LL  φυτά. Μπορεί να παρατηρηθεί όμως η συγκριτικά 
μεγαλύτερη ποσότητα siRNAs στα δείγματα των  φυτών που αναπτύχθηκαν σε  HL 
συνθήκες από αυτήν των δειγμάτων των φυτών που αναπτύχθηκαν σε  LL συνθήκες. 
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Α.  

Β.        
Εικόνα 3.13. Α. Ανάλυση κατά Nothern των μεγαλύτερων σε ηλικία κάθε φορά φύλλων (large 
leaves) φυτών τομάτας μολυσμένων με  PSTVd. Τα δείγματα διακρίνονται με βάση τις 
συνθήκες φωτός στις οποίες αναπτύχθηκαν τα φυτά αντίστοιχα. [d.p.i.=days after infection] 
Β. Ανάλυση 1μg των ίδιων δειγμάτων σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης (1%). 
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3.3 Αποτελέσματα τροποποιήσεων της μεθόδου υβριδοποίησης του DIG 
 
Η μέθοδος υβριδοποίησης χρησιμοποιώντας ανιχνευτές χημειοφωταύγειας, που 
περιγράφθηκε στις ενότητες 2.7.1 και 2.7.2, είναι η μέθοδος που προτείνει το  DIG 
Application Manual. Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν 
αναλυτικά οι επιμέρους τροποποιήσεις που έγιναν σε διάφορα στάδια της μεθόδου 
υβριδοποίησης, που είχαν ως σκοπό την εύρεση της καλύτερης μεθόδου για την 
ανάλυση κυρίως των μικρομοριακών RNAs. 
 
Αρχικά, έγινε μια δοκιμή της μεθόδου όπως ακριβώς περιγράφεται στο DIG 
Application Manual. Όπως φαίνεται όμως στην εικόνα 3.14-Α, μετά από έκθεση 2 
λεπτών σε φιλμ, είναι εμφανείς αρκετές σκούρες κηλίδες στο υπόβαθρο που 
δυσκολεύουν την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η μεμβράνη της εικόνας 
διατηρήθηκε για 3 ημέρες στους 4ο C, και ακολούθησε επανέκθεση της σε νέο φιλμ χωρίς 
να μεσολαβήσει εκ νέου υβριδοποίηση. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.14-Β, οι σκούρες 
κηλίδες έχουν μειωθεί σημαντικά και το φιλμ φαίνεται πιο ομοιόμορφο. Το CDP-star 
διάλυμα που χρησιμοποιείται είναι αρκετά ισχυρό και μπορεί να αυξάνει τους 
θορύβους στο υπόβαθρο σε περίπτωση που δεν απλωθεί γρήγορα και ομοιόμορφα σε 
όλη την επιφάνεια της μεμβράνης. Ένας τρόπος που ακολουθήθηκε για την αποφυγή 
αυτού του προβλήματος, ήταν η τοποθέτηση ελαφρώς λιγότερης ποσότητας  CDP-star 
στην μεμβράνη και η άμεση επάλειψή του σε όλη την επιφάνεια της μεμβράνης. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.14  Μεμβράνη πηκτώματος 1,5% αγαρόζης- 0,8Μ φορμαλδεύδης. (RNA-probe). Η 
ίδια μεμβράνη σε διαφορετικές ημέρες έκθεσης.  Α) η μεμβράνη εκθέθηκε αμέσως μετά την 
υβριδοποίηση, όπως αναφέρει το πρωτόκολλο στην ενότητα 2.7.2.  Β) η μεμβράνη εκθέθηκε 3 
ημέρες μετά την υβριδοποίηση, ενώ φυλλασόταν σε περιβάλλον 4ο C.  
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 Η ανάλυση της εικόνας 3.14 αναφερόταν σε μεγαλομοριακά  RNAs, όμως ο κύριος 
στόχος των τροποποιήσεων της μεθόδου υβριδοποίησης ήταν η ανάλυση 
μικρομοριακών  RNAs. Για το λόγο αυτό, δοκιμάστηκε η υβριδοποίηση μεμβράνης, 
μετά από ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμίδης 15% ( PAGE), με  RNA-probe. Όπως 
φαίνεται στην επόμενη εικόνα, πραγματοποιήθηκαν 2 διαφορετικές υβριδοποιήσεις της 
ίδιας μεμβράνης για να εξεταστούν οι παράγοντες διάρκεια και θερμοκρασία 
υβριδοποίησης. Αντί για το standard hybridization buffer  που προτείνει το  DIG 
Manual, χρησιμοποιήθηκε το  Church buffer και για τις δύο υβριδοποιήσεις. Επίσης 
παραλείφθηκε το βήμα 4 high stringency washes. Στην πρώτη υβριδοποίηση 
πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 55-58ο C και διήρκησε 4 ώρες, ενώ η δεύτερη 
υβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 48ο C και διήρκησε μία νύχτα ( 
overnight). Από τις εικόνες φαίνετα πως οι 4 ώρες είναι αρκετές για την ανίχνευση 
σήματος στα μεγαλομοριακά  RNAs, όμως δεν φαίνεται καθαρά σε καμμία από τις δύο 
εικόνες αν υπάρχει σήμα για τα   siRNAs. Στην δεύτερη εικόνα ίσως υπάρχει κάποιο 
αχνό σήμα, όμως δεν είναι αρκετό για να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.15  Ανάλυση κατά  Northern μεμβράνης μετά από ηλεκτροφόρηση σε  PAGE 15%. 
Έκθεση διάρκειας 10 λεπτών και στις δύο περιπτώσεις A) 1η υβριδοποίηση της μεμβράνης [ 
church buffer, 4 ώρες υβριδοποίηση, 55-58οC], Β) 2η υβριδοποίηση μεμβράνης [ church 
buffer, overnight  υβριδοποίηση, 48οC ]. 
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Στη συνέχεια, ακολούθησε μια δοκιμή για τους παράγοντες του διαλύματος 
υβριδοποίησης και της θερμοκρασίας, για την βελτίωση του αποτελέσματος της 
υβριδοποίησης. Σε αυτήν την δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικές μεμβράνες, 
στις οποίες είχαν μονιμοποιηθεί τα ίδια ακριβώς δείγματα μετά από ηλεκτροφόρηση σε 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 15% (PAGE). Τα δείγματα ήταν: άκοπο πλασμίδιο BamHI, 
ολικό RNA μολυσμένου φυτού και ολικό  RNA φυτού-ελέγχου. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκαν 3 διαφορετικές υβριδοποιήσεις με τις 3 μεμβράνες αντίστοιχα. 
Στην 1η υβριδοποίηση το διάλυμα υβριδοποίησης ήτα το Church Buffer και η 
θερμοκρασία υβριδοποίησης 44ο C . Στην 2η υβριδοποίηση, το διάλυμα υβριδοποίησης 
ήταν το  Church Buffer και η θερμοκρασία υβριδοποίησης 52oC, ενώ στην 3η 
υβριδοποίηση το διάλυμα υβριδοποίησης ήταν  Church Buffer με 10% φορμαμίδη και η 
θερμοκρασία υβριδοποίησης 44οC. Οι υβριδοποιήσεις διήρκησαν μια νύχτα (overnight) 
και παραλείφθηκε το βήμα 4 των  high stringency washes. Όπως φαίνεται στην εικόνα 
3.16, μάλλον οι παράμετροι με το καλύτερο αποτέλεσμα ήταν οι παράμετροι της 3ης 
υβριδοποίησης με το  church buffer +10% φορμαμίδη και  44οC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.16 Ανάλυση κατά  Northern μεμβρανών μετά από ηλεκτροφόρηση σε 15% PAGE σε 
διαφορετικές συνθήκες υβριδοποίησης. Α) 1η υβριδοποίηση:  church buffer, 44oC. B) 2η 
υβριδοποίηση: church buffer, 52oC.  C) 3η υβριδοποίηση: church buffer+ 10% formamide, 44o 
C. 
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Το επόμενο βήμα ήταν υβριδοποίηση μεμβρανών χρησιμοποιώντας  DNA ανιχνευτή 
σημασμένου με DIG. Στο DIG Application Manual η συνιστώμενη συγκέντρωση 
διγοξυγενίνης κατά την παραγωγή των ανιχνευτών για την υβριδοποίηση μεμβρανών 
στις οποίες έχουν αναλυθεί RNA μόρια ήταν 35μΜ, αν και υπήρχε σημείωση ότι 
μπορούμε να αλλάξουμε τη συγκέντρωση αυτή ανάλογα με τις ανάγκες μας. Για αυτό 
το λόγο, δοκιμάστηκε η υβριδοποίηση 2 μεμβρανών στις οποίες αναλύθηκαν ακριβώς 
τα ίδια δείγματα, μετά την ηλεκτροφόρησή τους σε πήκτωμα 1,5%αγαρόζης-0,8Μ 
φορμαλδεύδης (HL μολυσμένο φυτό, HL φυτό-ελέγχου,  LL μολυσμένο φυτό, Llφυτό-
ελέγχου). Στην 1η μεμβράνη χρησιμοποιήθηκε  DNA Dig-probe συγκέντρωσης 17,5μΜ 
και στη 2η μεμβράνη DNA Dig-probe 35μΜ. Η διαδικασία υβριδοποίησης ήταν η ίδια 
και για τις 2 μεμβράνες με: διάλυμα υβριδοποίησης [5xSSC, 1% SDS, 1xDenhardt’s], 
θερμοκρασία υβριδοποίησης 63οC, διάρκεια υβριδοποίησης 4 ώρες και το τελευταίο 
ξέπλυμα με το washing Bufferδεν περιείχε καθόλου  Tween. Όπως φαίνεται στην εικόνα 
3.17, η χαμηλότερη συγκέντρωση διγοξυγενίνης του DNA-ανιχνευτή δίνει ισχυρότερο 
σήμα σε σύγκριση με την πιο υψηλή, τόσο στα HL φυτά όσο και στα  LL φυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.17 Ανάλυση κατά Northern με ανιχνευτές σημασμένους με διαφορετική 
συγκέντρωση DIG. Α) Η μεμβράνη Α υβριδοποιήθηκε με DNA DIG- probe συγκέντρωσης 
17,5μΜ. Β) Η μεμβράνη Β υβριδοποιήθηκε με  DNA DIG-probe συγκέντρωσης 35μΜ. 
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 Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να δωθεί απάντηση στο εάν και με ποιο τρόπο 
μπορεί η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας να επηρεάσει το βιολογικό κύκλο του 
ιοειδούς  Potato spindle tuber viroid (PSTVd) και τη μετα-μεταγραφική σίγηση που 
λαμβάνει χώρα στους φυτικούς οργανισμούς μετά από μόλυνση με το ιοειδές. Από τα 
αποτελέσματα του πειράματος, φαίνεται πως όντως η ένταση του φωτός ως 
περιβαλλοντικός παράγοντας έχει αντίκτυπο στο μηχανισμό της RNA σίγησης. 

 

Σε φαινοτυπικό επίπεδο, στις εικόνες 3.1-3.7, διακρίνουμε πως η εμφάνιση των 
συμπτωμάτων όπως το καρούλιασμα των φύλλων και η παύση της ανάπτυξης των 
μολυσμένων με  PSTVd φυτών τομάτας είναι πολύ πιο έντονη στα φυτά που 
αναπτύχθηκαν σε συνθήκες υψηλού φωτισμού ( HL) σε σχέση με εκείνα που 
αναπτύχθηκαν σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ( LL) . Το φαινοτυπικό αυτό 
αποτέλεσμα συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες, όπου είχε δειχθεί πως ο υψηλής 
έντασης φωτισμός, όπως και η υψηλή θερμοκρασία,  ευνοεί την έκφραση των 
χαρακτηριστικών συμπτωμάτων που προκύπτουν μετά τη μόλυνση του  PSTVd (Flores 
et al., 2005). Επιπλέον παρατηρήθηκε πως τα  LL φυτά εμφάνισαν πιο αργό ρυθμό 
ανάπτυξης σε σχέση με τα  HL φυτά, το οποίο είναι σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες 
(Kotakis et al., 2010). 

Σε μοριακό επίπεδο, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα στις εικόνες 3.6-3.8, παρατηρήθηκε 
παρουσία ελαφρώς μεγαλύτερης ποσότητας βραχέων παρεμβαλόμενων RNA μορίων 
(siRNAs) στα φυτά της ομάδας HL σε σύγκριση με τα φυτά της ομάδας LL. Αυτό 
έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, οι οποίες επίσης έδειξαν πως τα 
μολυσμένα φυτά που αναπτύσσονται σε συνθήκες υψηλής έντασης φωτός εμπεριέχουν 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις RNA-ιοειδούς ( Lizaragga et al., 1980) και  siRNAs (Kotakis 
et al., 2010).  Η παρατήρηση που προκαλεί το περισσότερο ενδιαφέρον και που έρχεται 
σε αντίθεση με προηγούμενη βιβλιογραφία, είναι η εμφάνιση διακύμανσης στις 
ποσότητες των  siRNAs κατά τα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια των μολυσμένων 
φυτών. Μέχρι στιγμής, μελέτες έδειχναν πως τα επίπεδα των  siRNAs που παράγονται 
κατά τον βιολογικό κύκλο του  PSTVd παρέμεναν σχεδόν σταθερά, χωρίς να 
παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές, κατά την ανάπτυξη των φυτών. Τα αποτελέσματα 
όμως της παρούσας εργασίας δείχνουν πως όχι μόνο υπάρχει διαφορά στη 
συγκέντρωση των  siRNAs κατά την ανάπτυξη του φυτού, αλλά και πως η μεταβολή της 
συγκέντρωση αυτής είναι διαφορετική σε φυτά που αναπτύσσονται σε διαφορετικής 
έντασης φως. Ο υψηλός φωτισμός φαίνεται να επιδρά θετικά στην παραγωγή των  
siRNAs και κατά την ανάπτυξη του φυτού να αυξάνεται το επίπεδό τους, κατά 
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συνέπεια να επιδρά θετικά στην ενεργοποίηση και διατήρηση της   μετε-μεταγραφικής 
γονιδιακής σίγησης ( PTGS).  Αντίθετα, ο χαμηλός φωτισμός φαίνεται να επιδρά 
αρνητικά στην παραγωγή των  siRNAs καθώς σταδιακά μειώνεται το επίπεδο τους στο 
φυτό, κατά συνέπεια ο χαμηλός φωτισμός φαίνεται να επιδρά αρνητικά στη μετα-
μεταγραφική γονιδιακή σίγηση ( PTGS) . 

Το τελευταίο εύρημα δείχνει πως πιθανόν κάποιος ή/και κάποιοι παράγοντες που 
χρειάζονται στο μονοπάτι των  siRNAs επηρεάζονται από το φως. Υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες και μόρια που αυξάνονται σε συγκέντρωση σε συνθήκες υψηλού φωτισμού, 
ενώ αντίθετα μειώνονται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η εργασία αυτή δείχνει πως 
η αύξηση και η μείωση αυτών των παραγόντων επηρεάζουν την πορεία της  PTGS και 
τον βιολογικό κύκλο του  PSTVd , χωρίς όμως να είναι γνωστοί ποιοι ακριβώς είναι ή 
σε ποιο ακριβώς στάδιο της  PTGS χρειάζονται ή παρεμβένουν.  

Ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης μεγαλομοριακών 
RNAs από όλα τα δείγματα σε μη-αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης, εικόνες 3.8 και 
3.9. Στα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκε έντονη ζώνη  RNAs με μικρό μέγεθος σε 
όλα τα μολυσμένα φυτά ενώ η ζώνη αυτή δεν ήταν τόσο έντονη στα φυτά-ελέγχου. Η 
ζώνη αυτή πιθανότητα περιέχει μείγμα διαφόρων RNAs, όπως tRNAs και  rRNAs. 
  Επειδή διαφέρει η ένταση της ζώνης μεταξύ των φυτών-ελέγχου που αναπτύχθηκαν σε  
HL συνθήκες και των φυτών-ελέγχου που αναπτύχθηκαν σε LL συνθήκες, με την ζώνη 
να είναι πιο έντονη στα  HL φυτά από ότι στα  LL φυτά, μπορούμε να υποθέσουμε πως 
η διαφορά αυτή βασίζεται σε στρες κατά την ανάπτυξη των φυτών. Η υπόθεση αυτή 
είναι σύμφωνη με προηγούμενη βιβλιογραφία, όπου έχει βρεθεί πως η καταπόνηση των 
οργανισμών και το  stress μπορούν να οδηγήσουν σε «σχίσιμο»  των  tRNAs 
(Thompson and Parker, 2009). Όμως, επειδή υπάρχει διαφορά στην ένταση της ζώνης 
όταν συγκρίνονται τα φυτά-ελέγχου με τα μολυσμένα φυτά της αντίστοιχης ομάδας 
φωτός, με την ζώνη να είναι πιο έντονη στα μολυσμένα φυτά και πιο αχνή στα φυτά-
ελέγχου, συμπεραίνουμε πως η μόλυνση με το ιοειδές επηρεάζει με κάποιο τρόπο την 
βιολογία των  tRNAs. Έχει βρεθεί πως συγκεκριμένα  tRNAs, όπως το  tRNAMet, 
αλληλεπιδρούν με την πρωτείνη  AGO2 και πως είναι πράγματι πιθανό να παίζουν 
κάποιο ρόλο στην σύσταση ή στη λειτουργία των συμπλεγμάτων που δημιουργούνται 
από τη RNA σίγηση ( RISC) (Maniataki and Mourelatos, 2005).   
 
Θα μπορούσαν να υπάρξουν μετέπειτα πειράματα με μεγαλύτερο αριθμό φυτών και 
ίσως με διαφορετικούς φυτικούς-ξενιστές, για μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της 
επίδρασης έντασης του φωτός. Επίσης, θα μπορούσε να επαναλειφθεί το συγκεκριμένο 
πείραμα αλλάζοντας όμως την παράμετρο της θερμοκρασίας σε πιο χαμηλή ή πιο 
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υψηλή σταθερά τιμή, για να μελετηθεί το ενδεχόμενο εάν θα αλλάξει το μοτίβο των 
επιπέδων  siRNAs που παρατηρήθηκε εδώ. Τέλος, αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον η 
εξακρίβωση των σταδίων και των μορίων όπου επιδρά το φως, επηρεάζοντας τους 
μηχανισμούς της  RNA σίγησης. 
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