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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Οι χλωροπλάστες είναι κυτταρικά οργανίδια που διατηρούν τις ιδιότητες των 
προκαρυωτικών οργανισμών, λόγω της προέλευσης τους από συμβιωτικά 
φωτοσυνθετικά βακτήρια, αλλά έχουν αποκτήσει και ιδιότητες ευκαρυωτικών 
οργανισμών λόγω της προσαρμογής τους σε αυτό το περιβάλλον. Στα φυτά οι 
χλωροπλάστες έχουν το δικό τους γονιδίωμα, το οποίο κατά την ενδοσυμβίωση 
έχασε την αυτονομία του και τη πολυπλοκότητα του και πολλά γονίδια 
μεταφέρθηκαν στον πυρήνα. Παρόλα αυτά κάποια γονίδια παρέμειναν στον 
χλωροπλάστη και κωδικοποιούν μέρη που συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση, στη 
μεταγραφή και τη μετάφραση. 

 Η έκφραση των γονιδίων στα πλαστίδια είναι μια διαδικασία που ρυθμίζεται 
κυρίως μετα-μεταγραφικά, και οι υπεύθυνες διαδικασίες γι’αυτό είναι το μάτισμα, 
η ανανέωση, η επιδιόρθωση και η κατεργασία. Η RNA κατεργασία περιλαμβάνει τη 
διάσπαση των πολυκιστρονικών μεταγράφων και την ωρίμανση των 5΄ και 3΄ άκρων 
των μεταγράφων. Γενικά για τη δημιουργία ώριμων μεταγράφων απαιτείται η 
δράση ριβονουκλεασών, όπως ενδοριβονουκλεάσες και εξωριβονουκλεάσες. Για το 
σχηματισμό των 3΄ άκρων υπεύθυνες είναι 3’-5’ εξωνουκλεάσες, όπως η PNPase και 
η RNase R1, οι οποίες συμμετέχουν και στον μεταβολισμό των ριβοσωμικών RNAs. 

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι DEDD πρωτεΐνες, μέλος των οποίων 
είναι και οι ERI1s, που προσδένονται σε δίκλωνα μόρια DNA/RNA και καταλύουν τα 
3΄ άκρα τους. Οι ERI1s είναι πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε μονοπάτια της σίγησης 
και στην κατεργασία των ριβοσωμικών RNAs σε διάφορους οργανισμούς. Στα φυτά 
δε διαφαίνεται κάποιος ξεκάθαρος ρόλος της ERL1 στο μηχανισμό της σίγησης, 
αλλά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τα επίπεδα και την κατεργασία των rRNAs (5S 
rRNA).  

Στη παρούσα εργασία πρωταρχικός στόχος ήταν η κλωνοποίηση της ERL1 
από N.benthamiana και A.thaliana, σε φορείς ώστε να υπερεκφράζεται και να 
καταστέλλεται. Οι πλασμιδιακές κατασκευές ελέχθησαν για τη λειτουργικότητά 
τους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μοριακός έλεγχος συγκεκριμένων 
χλωροπλαστικών γονιδίων, για την ανίχνευση αλλαγών στην έκφραση τους. 
Παράλληλα δημιουργήθηκαν διαγονιδιακά φυτά N.benthamiana που να 
καταστέλλουν την ERL1 και διαπιστώθηκε η λειτουργικότητα της ένθεσης σε αυτά 
τα φυτά. Σκοπός ήταν η χρήση τους στις αναλύσεις των χλωροπλαστικών γονιδίων. 
Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν διαγονιδιακά φυτά A.thaliana που να υπερεκφράζουν 
και να καταστέλλουν την ERL1 και ανάλυση τους για τη μελέτη των ίδιων γονιδίων 
και τη σύγκριση αυτών ανάμεσα στα δύο είδη φυτών.   
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Abstract 

Chloroplasts are subcellular organelles combine features from prokaryotic 
organisms, because of their origin from symbiotic photosynthetic bacteria, and also 
from eukaryotes, due to their adaptation in such environment. In plants chloroplasts 
possess their own genome, which during endosymbiosis, lost its genetic autonomy 
and many genes transferred to the nucleus. Nevertheless some genes remained at 
chloroplasts and these genes encode components of photosynthetic and 
transcription-translation apparatus of the plastids. 

The control of gene expression in plastids is a post-transcriptional process with RNA 
splicing, turnover, editing and processing being the primarily procedures. RNA 
processing includes cleavage of polycistronic transcripts and also the maturation of 
5’ and 3’ ends of them. Endonucleolytic and exonucleolytic mechanisms participate 
in mature ends formation of transcripts.  For mature 3’ ends responsible are 3’-5’ 
exonucleases, such as PNPase and RNase R1, which are parts of ribosomal RNA 
metabolism.  

This category includes also DEDD exonucleases, part of them are the ERI1s, which 
use as substrates double stranded DNA /RNA molecules and catalyze their single 
stranded 3’ ends. ERI1s participate in pathways of RNA silencing and processing of 
rRNAs in many organisms. In plants it seems that ERL1 do not play any role in RNAi, 
but participate in rRNA processing, 5S specifically.  

The initial query of this thesis was to clone ERL1 from N.benthamiana and A.thaliana 
in order to overexpress and downregulate it. The plasmid was checked for their 
functionality. Afterwards specific chloroplastic genes have been checked for 
differences in expression levels. Simultaneously we produced transgenic plants 
N.benthamiana with ERL1 Hairpin and try to establish their functionality. The aim 
was the use of them in chloroplastic genes analyses. Finally, transgenic plants 
A.thaliana were grown and analyzed for the study of the same genes and the 
comparison of them between these two plant species.                  

 

 

Keywords: ERL1, chloroplast metabolism, post-transcriptional processes, RNA 
processing, rRNA processing, DEDDh family, 3’-5’ exonoucleases. 
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1. Εισαγωγή  

1.1 Μεταβολισμός του RNA  

 

Οι χλωροπλάστες θεωρείται ότι προήλθαν από συμβιωτικά φωτοσυνθετικά 

βακτήρια, τα οποία προσλήφθηκαν από πρώιμα ευκαρυωτικά κύτταρα, πριν από 

1,5 δις χρόνια. Τα οργανίδια αυτά έχουν το δικό τους γονιδίωμα και αναπαράγονται 

διαιρούμενα στα δύο. Μετά από τόσα χρόνια ενδοσυμβίωσης προσαρμόστηκαν στο 

ευκαρυωτικό τους περιβάλλον, διατηρώντας όμως και ιδιότητες από τους 

προκαρυωτικούς οργανισμούς όπως οι υποκινητές τύπου σ70, η πολυμεράση 

πλαστιδιακής προέλευσης, τα οπερόνια και το 70S ριβόσωμα (Campo, 2009). Η 

έκφραση των γονιδίων είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού όλων αυτών των 

χαρακτηριστικών και ρυθμίζεται από πρωτεΐνες πυρηνικής προέλευσης. 

Το γονιδίωμα του χλωροπλάστη είναι κυκλικό, αποτελείται από 120-200 Kb 

και κωδικοποιεί 100-250 γονίδια (Barbrook et al., 2006). Μέσα στα φυτικά κύτταρα 

τα πλαστίδια έχασαν την αυτονομία τους, παρατηρήθηκε μείωση τόσο του 

μεγέθους όσο και της πολυπλοκότητας του γονιδιώματός του και μεταφέρθηκαν 

κάποια γονίδια στον πυρήνα του κυττάρου (William Martin et al., 2002). Τα γονίδια 

που παρέμειναν στον χλωροπλάστη κωδικοποιούν μέρη της μεταφραστικής 

μηχανής, όπως η 70S υπομονάδα του ριβοσώματος, αρκετά tRNAs και λίγα rRNAs. 

Ακόμη οι χλωροπλάστες των φυτών βρέθηκαν να κωδικοποιούν και μέρη που 

συμμετέχουν στη μεταγραφή, όπως η πολυμεράση πλαστιδιακής προέλευσης 

(Plastid-encoded polymerase), στη φωτοσύνθεση, όπως το φωτοσύστημα Ι και ΙΙ, το 

σύμπλοκο του b6f κυτοχρώματος και η ATPase, και την μεγάλη υπομονάδα της 

ριβoυλόζης 1,5 διφωσφορικής καρβοξυλάσης/οξυγενάσης (Rubisco) (Barbrook et 

al., 2006). Οι περισσότερες πρωτεΐνες που βρίσκονται στους χλωροπλάστες πάντως 

κωδικοποιούνται στον πυρήνα, συντίθενται στο κυτταρόπλασμα και εισέρχονται 

στο οργανίδιο. Η μεταφορά των πρωτεϊνών από τον πυρήνα στον χλωροπλάστη 

υποδηλώνει την επικοινωνία, μέσω σημάτων, που υπάρχει ανάμεσα τους και εξηγεί 

ίσως την πολυπλοκότητα του γονιδιώματος του χλωροπλάστη.   
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Ο μεταβολισμός του RNA στους χλωροπλάστες γενικότερα διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά των προκαρυωτικών οργανισμών, αλλά διαφέρει από αυτούς στην 

παρουσία ιντρονίων και στην RNA επιδιόρθωση (editing). Τα γονίδια των 

χλωροπλαστών οργανώνονται σε ομάδες γονιδίων, σαν τα οπερόνια στους 

προκαρυώτες, μεταγράφονται από έναν μόνο υποκινητή και μία RNA πολυμεράση 

και καταλήγουν στο 3΄άκρο τους σε μία αλληλουχία με δομή φουρκέτας. Ο έλεγχος 

της έκφρασης των γονιδίων δεν συμβαίνει συνήθως σε μεταγραφικό επίπεδο, εκτός 

από αλλαγές που μπορεί να συμβούν στον αριθμό των γονιδιωμάτων (copy 

numbers)  του χλωροπλάστη, λόγω της πολυποδοειδείας του (Barkan and 

Goldschmidt-Clermont, 2000). Δύο χλωροπλαστικά γονίδια, που εκφράζονται 

ισχυρά και ρυθμίζονται μεταγραφικά είναι το psbA και το psbD. Αυτά κωδικοποιούν 

τις πρωτεΐνες που σχηματίζουν τα ενεργά κέντρα τoυ φωτοσυστήματος ΙΙ, D1 (psbA) 

και D2 (psbD). Η ηλιακή ακτινοβολία καταστρέφει αυτές τις πρωτεΐνες και με αυτό 

τον τρόπο αυξάνει και τον ρυθμό μεταγραφής των γονιδίων τους (Bollenbach et al., 

2004).  

 

1.2  Μεταγραφή στα πλαστίδια 

 

 Ενώ όλοι οι παράγοντες και τα σύμπλοκα που συμμετέχουν στη μεταγραφή 

είναι πυρηνικής προέλευσης στα φυτά υπάρχει μία εξαίρεση, η πλαστιδιακής 

προέλευσης πολυμεράση (Plastid encoded polymerase-PEP) που εντοπίζεται στους 

χλωροπλάστες. Για την ανάγκη μεταγραφής των πολυκιστρονικών μεταγράφων στον 

χλωροπλάστη απαραίτητες είναι δύο πολυμεράσες, μια πλαστιδιακής (PEP) και μία 

πυρηνικής προέλευσης (Nuclear encoded polymerase-NEP) (Liere and Borner, 2007). 

Η PEP αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές υπομονάδες, α, β, β΄, β΄΄ που 

κωδικοποιούνται από το γονιδίωμα των πλαστιδίων από τα rpoA, rpoB, rpoC1 και 

rpoC2 γονίδια αντίστοιχα (Little and Hallick, 1988). Η δράση του ενζύμου ρυθμίζεται 

από σ μεταγραφικούς παράγοντες (SLF) που παίζουν ρόλο στην επιλογή του 

υποκινητή από το ένζυμο (Hajdukiewicz et al., 1997). Οι παράγοντες αυτοί 

μεταφράζονται στο κυτταρόπλασμα και τα πρόδρομα μόρια των πρωτεϊνών τους 
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εισέρχονται στα οργανίδια. Η πολυμεράση μοιάζει με αυτή της E.coli, 

αναγνωρίζοντας τους υποκινητές τύπου σ70, οι οποίοι διατηρούν τις 

χαρακτηριστικές αλληλουχίες TTGACA (-35) και TATAAT (-10) στις συγκεκριμένες 

θέσεις, κοντά στο σημείο έναρξης της μεταγραφής (B. Buchanan, 2000).  

Η δεύτερη πολυμεράση πυρηνικής προέλευσης (NEP) θεωρείται ότι είναι 

συμπληρωματική της PEP, με την μία να αναστέλλει την δράση της άλλης. Οι 

υποκινητές της NEP διαφέρουν από αυτούς της PEP, αποτελούνται από ένα μοτίβο 

που είναι παρόμοιο με αυτό των μιτοχονδρίων στα φυτά (Campo, 2009). Πολλά 

γονίδια φέρουν είτε τον έναν είτε τον άλλον υποκινητή, αλλά υπάρχουν και κάποια 

γονίδια, όπως το CLPP (Allison et al., 1996), που αναγνωρίζονται και από τα δύο 

ένζυμα (Woodson and Chory, 2008). H NEP είναι ένα ένζυμο που αποτελείται από 

μία μόνο υπομονάδα και είναι ομόλογη με την RNA πολυμεράση του φάγου Τ3 και 

Τ7 (Chang et al., 1999). Στην Arabidopsis thaliana βρέθηκαν δύο πολυμεράσες 

τύπου NEP, η RpoTp και RpoTmp, να έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες δράσεις στην 

μεταγραφή των πλαστιδιακών γονιδίων. Η RpoTp εντοπίζεται στους χλωροπλάστες 

και είναι απαραίτητη για τη βιογένεση των χλωροπλαστών και τον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων του μεσόφυλλου, ενώ η RpoTmp βρίσκεται στους χλωροπλάστες και 

στα μιτοχόνδρια και απαιτείται για την ανάπτυξη των νεαρών φυταρίων (Campo, 

2009; Hricova et al., 2006). Γενικότερα η PEP μεταγράφει τα γονίδια που σχετίζονται 

με την φωτοσύνθεση, όπως το rbcL, το psbA και το psbD (Allison et al., 1996), και η 

ανάπτυξη του χλωροπλάστη εξαρτάται από την αλλαγή της μεταγραφής των 

γονιδίων από την NEP με την PEP (Maliga, 1998).   

 

1.3 PPR πρωτεΐνες  

 

Οι διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για τη σωστή έκφραση των γονιδίων 

στους χλωροπλάστες είναι κυρίως μετα-μεταγραφικές και πολύ σημαντικό ρόλο σε 

αυτές παίζουν οι πρωτεΐνες που ανήκουν στην ομάδα των PPR πρωτεϊνών 

(Pentatricopeptide repeat-PPR), οι οποίες συμμετέχουν στη βιογένεση των 
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οργανιδίων και την ανάπτυξη του φυτού (Schmitz-Linneweber and Small, 2008). Οι 

πρωτεΐνες αυτές αποτελούνται από αλληλουχίες των 34-35 αμινοξέων, που μπορεί 

να επαναλαμβάνονται από 2 έως 27 φορές και συνθέτουν το PPR μοτίβο, ένα 

συντηρημένο καρβοξυτελικό μοτίβο και ένα πεπτίδιο σινιάλο στο αμινοτελικό τους 

άκρο (Lurin et al., 2004).   Είναι παρούσες κυρίως στα φυτά και είναι πυρηνικής 

προέλευσης, αλλά μεταφέρονται στον χλωροπλάστη λόγω του πεπτιδίου που 

υπάρχει στο αμινοτελικό τους άκρο. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

αλληλεπιδρούν με νουκλεϊκά οξέα χρησιμοποιώντας για υπόστρωμα κυρίως 

μονόκλωνα μόρια RNA. Οι PPRs φαίνεται να προσδένονται σε συγκεκριμένα 

χλωροπλαστικά μετάγραφα και να τροποποιούν την μετάφρασή τους, 

συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στο ρυθμιστικό μονοπάτι σηματοδότησης μεταξύ 

πυρήνα και οργανιδίων, με σκοπό την διατήρηση της ομοιόστασης του κυττάρου 

(Koussevitzky et al., 2007).  

 

 

Εικόνα 1. Υποθετική δομή των PPR πρωτεϊνών. Στο αμινοτελικό άκρο διακρίνεται 

το πεπτίδιο σινιάλο που τις οδηγεί στους χλωροπλάστες (transit peptide), 

ενδιάμεσα παρεμβάλλονται οι επαναλήψημες αλληλουχίες των 35 αμινοξέων και 

στο καρβοξυτελικό άκρο το συντηρημένο μοτίβο (C-t) (Campo, 2009). 

 

Ένας ακόμη ρόλος που έχει αποδοθεί σε αυτές τις πρωτεΐνες είναι η εμπλοκή 

τους στην διόρθωση των μεταλλάξεων που μπορεί να υπάρχουν στο γονιδίωμα του 

χλωροπλάστη, μέσα σε κωδικές περιοχές, σε ιντρόνια αλλά και στα 5΄και 3΄ άκρα 

τους (UTR) (Maier et al., 2008).  Αντίθετα, οι RNA πολυμεράσες, μαζί με 

συμπαράγοντες τους, βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκαλούνται από τις μεταλλάξεις σημείων στις περιοχές των υποκινητών.   
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1.4  Μετα-μεταγραφικές  Τροποποιήσεις 

 

Οι μετα-μεταγραφικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στους 

χλωροπλάστες και είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση της δράσης  των γονιδίων τους 

είναι τέσσερις, η κατεργασία (processing), η επιδιόρθωση (editing), το μάτισμα 

(splicing) και η ανανέωση (turnover). Η RNA επιδιόρθωση (editing) είναι η 

διαδικασία κατά την οποία μετατρέπεται η κυτιδίνη σε ουριδίνη, και μπορεί να 

αλλάξει την αμινοξική αλληλουχία τις πρωτεΐνης. Το RNA μάτισμα (splicing) είναι 

υπεύθυνο για την αποκοπή των ιντρονίων που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο 

γονίδια στα πολυκιστρονικά μετάγραφα, με την βοήθεια των PPR πρωτεϊνών (Maier 

et al., 2008; Stern et al., 2010). Η RNA ανανέωση (turnover) είναι η διαφορά 

ανάμεσα στη μεταγραφή και την αποδόμηση των μεταγράφων. Τέλος η κατεργασία 

των RNA (processing) περιλαμβάνει την ωρίμανση των 5΄ και 3΄ άκρων των 

μεταγράφων, αλλά και τη διάσπαση (cleavage) των πολυκιστρονικών μεταγράφων. 

Η τελευταία μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σταθεροποίηση ή αποδόμηση των 

εναλλακτικών μεταγράφων που δημιουργούνται με αποτέλεσμα την ενίσχυση ή 

αναστολή της μετάφρασης τους (Marνa del Campo et al., 2005).  

 

1.5 Κατεργασία των RNA στους χλωροπλάστες 

 

Τα πολυκιστρονικά μετάγραφα των χλωροπλαστών αποτελούνται από το 5΄ 

άκρο (5΄ untranslated region- 5΄UTR), έναν μόνο υποκινητή, διάφορα γονίδια, που 

ενδιάμεσα τους παρεμβάλλονται ιντρόνια, και το 3΄ άκρο (3΄  untranslated region- 

3΄UTR) που συνήθως έχει ανεστραμμένες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (IR) που 

σχηματίζουν δευτεροταγή δομή φουρκέτας. Ο ρόλος των 3΄ UTRs δεν είναι τόσο η 

αποτελεσματική λήξη της μεταγραφής όσο η προστασία των μεταγράφων από την 

3΄ - 5΄ εξωνουκλεολυτική αποδόμηση και τη σηματοδότηση τους για περαιτέρω 

επεξεργασία (Bollenbach et al., 2004; Herrin and Nickelsen, 2004).  
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 Για την δημιουργία των ώριμων mRNAs του χλωροπλάστη και συνεπώς τη 

δημιουργία των άκρων τους είναι απαραίτητη η δράση διαφόρων ριβονουκλεασών. 

Για την παραγωγή του 5΄ άκρου έχει προταθεί ότι συμμετέχουν όχι μόνο 

ενδονουκλεάσες, η RNase J και η RNase E, όπως στα βακτήρια, αλλά και 5΄ - 3΄ 

εξωνουκλεάσες (Drager et al., 1999). Η λήξη της μεταγραφής, όπως έχει αναφερθεί 

δεν είναι αποτελεσματική, αλλά παρόλα αυτά τα 3΄ άκρα των μεταγράφων είναι 

πολύ συγκεκριμένα, πράγμα που υποδεικνύει την επεξεργασία που έχουν υποστεί. 

Σε αυτή την επεξεργασία παίρνουν μέρος εξωνουκλεάσες αλλά και ενδονουκλεάσες 

(Stern et al., 2010). Ένα μοντέλο που έχει προταθεί για την παραγωγή τους είναι 

πως το πρόδρομο μετάγραφο λειτουργεί ως υπόστρωμα για 3΄- 5΄ εξωνουκλεάσες 

όπως η PNPase (Polynucleotide phosphorylase). Λόγω της ευαισθησίας της PNPase 

σε δευτεροταγής δομές, όπως αυτές που σχηματίζονται στο 3΄ άκρο, και την 

αδυναμία της να δρα σε τέτοια υποστρώματα, μπορεί να λειτουργεί και ένας άλλος 

μηχανισμός με τον ίδιο σκοπό (Yehudai-Resheff et al., 2001).  

Η RNA ανανέωση (turnover) είναι αποτέλεσμα της πολυαδενυλίωσης του 3΄ 

άκρου γιατί η αποδόμηση τους συμβαίνει λόγω της πολυ-Α ουράς. Τα προϊόντα της 

δράσης των ενδονουκλεασών, από τα πρόδρομα μετάγραφα, υφίστανται 

πολυαδενυλίωση και αποδομούνται γρηγορότερα από εξωνουκλεάσες (Schuster et 

al., 1999). Με τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και η ωρίμανση των άκρων στην περίπτωση 

που οι εξωνουκλεάσες δεν μπορούν να δράσουν απευθείας. Ενδονουκλεάσες 

παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα από τα πολυκιστρονικά μετάγραφα, τα οποία στην 

συνέχεια θα υποστούν πολυαδενυλίωση με στόχο την ενεργοποίηση ξανά των 

εξωνουκλεασών (Stern et al., 2010). Οι πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για την 

διαδικασία αυτή είναι δύο εξωριβονουκλεάσες, δύο ενδοριβονουκλεάσες και 

πρωτεΐνες που προσδένονται σε RNA υποστρώματα, όπως οι PPR.  

Οι ενδονουκλεάσες που πιθανώς να συμμετέχουν στην ωρίμανση των 3΄ 

άκρων είναι η RNase E και η RNase J και πιθανώς να εμπλέκονται στην ίδια 

διαδικασία και για το 5΄ άκρο (Bock et al., 2007). Οι ενδονουκλεάσες αυτές στους 

χλωροπλάστες των φυτών εκτός από τον ρόλο τους στην αποδόμηση έχουν 

αποκτήσει και επιπλέον ρόλο στην κατεργασία των RNAs. Έχει βρεθεί πως η RNase E 

παρέχει το σήμα για πολυαδενυλίωση των μεταγράφων και συμμετέχει στην 
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ωρίμανση-επεξεργασία των 5S rRNAs στα βακτήρια, ως ένζυμο που βοηθά στην 

αποδόμηση (Condon, 2007). Επιπλέον το καρβοξυτελικό της άκρο δρα σαν 

υπόστρωμα για την PNPase (Stern et al., 2010). Η RNase J, που βρίσκεται σε όλα τα 

βακτήρια εκτός της E.coli, εμπλέκεται στην ωρίμανση των rRNAs και στην 

αποδόμηση των RNAs (Mathy et al., 2007).  

Οι εξωνουκλεάσες που είναι υπεύθυνες για τον σχηματισμό των 3΄ άκρων 

είναι η PNPase και η RNase R1 (RNR1). Η PNPase είναι μία 3΄-5΄ εξωνουκλεάση, που 

δρα φωσφορολυτικά και είναι απαραίτητη για την κατεργασία των 3΄ άκρων, αλλά 

δεν είναι ικανή να μεσολαβήσει στην αποδόμηση των μεταγράφων (Walter et al., 

2002). Επίσης έχει δράση πολύ-Α πολυμεράσης, προσθέτοντας αδενοσίνες στο 3΄ 

άκρο των χλωροπλαστικών RNAs (Herrin and Nickelsen, 2004) (Rott et al., 2003), ενώ 

ταυτόχρονα έχει μεγάλη συγγένεια με mRNAs που έχουν υποστεί πολυαδενυλίωση. 

Αποτελείται από μία περιοχή  πρόσδεσης σε RNA (S1) που μέσω αυτής προστατεύει 

τα μετάγραφα που δεν έχουν πολύ-Α ουρά από την αποδόμηση (Bollenbach et al., 

2004). Τέλος έχει βρεθεί πως είναι απολύτως αναγκαία για την ωρίμανση των 3΄ 

άκρων των 23S rRNAs αλλά και των tRNAs, επηρεάζοντας την αποδόμηση τους 

(Walter et al., 2002). Η RNR1 ανήκει στην οικογένεια των RNR πρωτεϊνών, που 

συμπεριλαμβάνουν και την RNase II, υπεύθυνη για την αποδόμηση των 

μεταγράφων και την ανανέωση τους στους προκαρυώτες (Cheng and Deutscher, 

2005). Στην Arabidopsis έχουν βρεθεί τρία μέλη της οικογένειας αυτής (RNR1-3), 

αλλά μόνο η RNR1 εντοπίζεται στον χλωροπλάστη και δρα υδρολυτικά (Kishine et 

al., 2004) .Η RNR1, πιθανώς μαζί με την PNPase, παίζουν ρόλο στον μεταβολισμό 

των ριβοσωμικών RNAs και συγκεκριμένα συμμετέχουν στην ωρίμανση των 23S, 16S 

και 5S rRNA. Η μείωση των μεταγράφων των ριβοσωμικών RNAs οδηγεί σε 

μειωμένο αριθμό ριβοσωμάτων, άρα επηρεάζεται η πρωτεϊνοσύνθεση και συνεπώς 

η ανάπτυξη των φυτών (Bollenbach et al., 2005a).  
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1.6 Κατεργασία ριβοσωμικών RNA 

 

 Τα ριβωσομικά RNAs που βρίσκονται στον χλωροπλάστη προέρχονται από 

ένα οπερόνιο, μεγέθους 7,4 kb, που υπόκειται σε κατεργασία για την παραγωγή 

μονοκιστρονικών μεταγράφων. Το οπερόνιο αποτελείται από τα 16-, 23-, 4,5- και 5S 

rRNAs, με τη σειρά που αναφέρονται, καθώς επίσης και από τρία tRNAs. Τα δύο 

από αυτά παρεμβάλλονται μεταξύ του 16- και 23S rRNAs και είναι ένα tRNA 

ισολευκίνης (I) και ένα αλανίνης (A), ενώ στο 3΄ άκρο του οπερονίου βρίσκεται το 

tRNA της αργινίνης (R) (εικόνα 2) (Harris et al., 1994). Τα όρια του κάθε γονιδίου 

οριοθετούνται από δευτεροταγής δομές φουρκέτας που σχηματίζονται και 

λειτουργούν ως υπόστρωμα για ενδονουκλεάσες (Delp, 1991).        

 

Εικόνα 2. Οπερόνιο των χλωροπλαστικών ριβοσωμικών RNAs. Στο σχήμα 

φαίνονται τα ριβοσωμικά RNAs (rrn) 16S, 23S, 4,5S και 5S, καθώς και τα tRNA 

ισολευκίνης, αλανίνης και αργινίνης (trn) (Bollenbach et al., 2005b).   

 

 Η ωρίμανση του οπερονίου γίνεται με τη βοήθεια εξωνουκλεασών και 

ενδονουκλεασών. Η έναρξη για την παραγωγή των ώριμων μεταγράφων 

σηματοδοτείται με την αποκοπή των tRNAs. Στη συνέχεια με τη δράση των 

ενδονουκλεασών παράγονται τα πρόδρομα μόρια των 5S, 16S rRNAs και το 

ενδιάμεσο δικιστρονικό προϊόν 23S – 4,5S. Το πρόδρομο μόριο του 5S, το οποίο 

αποκόπτεται πρώτο, προέρχεται από τη δράση μιας ενδονουκλεάσης που το 

απομονώνει από το υπόλοιπο οπερόνιο (Audren et al., 1987). Η ενδονουκλεάση που 

πιθανώς εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία είναι η RNase P  και είναι υπεύθυνη για 

τη δημιουργία του 3΄ άκρου του 5S, που βρίσκεται κοντά στο tRNA της αργινίνης. 

Αυτό το πρόδρομο μόριο υπόκειται σε διαδοχικές δράσεις δύο εξωνουκλεασών, της 

RNR1 και της PNPase, για την ωρίμανση του 3΄ άκρου του (Bollenbach et al., 2005b).   
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 Η παραγωγή των ώριμων 4,5S και 23S rRNAs ξεκινά με αποκοπή από μια 

ενδονουκλεάση του πρόδρομου μορίου (23S – 4,5S), κατά 78 νουκλεοτίδια 

παραπάνω στο 5΄ άκρο και 170 νουκλεοτίδια στο 3΄ άκρο. Απαραίτητη σε αυτό το 

σημείο είναι η ωρίμανση του 3΄ άκρου του 4,5S, προτού γίνει η αφαίρεση του από 

το ενδιάμεσο μόριο (Leal-Klevezas et al., 2000). Ταυτόχρονα συμβαίνει η ωρίμανση 

του 5΄ άκρου του 23S και αυτά συμβαίνουν όταν το μόριο βρίσκεται πάνω στο 

ριβόσωμα (Keus et al., 1984). Τέλος, με μία ενδονουκλεάση παράγονται τα 

πρόδρομα μονοκιστρονικά μόρια που στη συνέχεια με τη διαδοχική δράση δύο 

εξωνουκλεασών παράγονται τα ώριμα μετάγραφα. Οι εξωνουκλεάσες που 

συμμετέχουν είναι πρώτα η PNPase, αφήνοντας μια προέκταση 10-15 

νουκλεοτιδίων, και στη συνέχεια η RNR1 (Bollenbach et al., 2005b).           

 

1.7 DEDD πρωτεΐνες  

 

 Οι πρωτεΐνες που ανήκουν σε αυτή την οικογένεια είναι 3’-5’ εξωνουκλεάσες 

που προσδένονται σε δίκλωνα μόρια DNA ή RNA και καταλύουν τα 3΄άκρα τους. 

Εκτός της δράσης τους ως εξωνουκλεάσες έχουν και αυτή της επιδιόρθωσης λαθών 

των πολυμερασών, όπως υπομονάδα της DNA πολυμεράσης ΙΙΙ (Zuo and Deutscher, 

2001). Μέλη της οικογένειας αυτής είναι είναι η RNase T, η oligoribonuclease, η 

DNase EXOI, η Klenow και οι ERI1s. Οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούνται από έναν 

πυρήνα με πολύ συντηρημένα αμινοξικά κατάλοιπα DEDD (Aσπαραγινικό, 

Γλουταμικό, Aσπαραγινικό, Aσπαραγινικό), από τα οποία και ονομάστηκαν, και τρία 

ακόμη συντηρημένα μοτίβα (Bernad et al., 1989). Ανάλογα με την παρουσία 

ιστιδίνης ή τυροσίνης, στο τρίτο από αυτά τα μοτίβα, οι πρωτεΐνες κατατάσσονται 

στην ομάδα DEDDh (όπως η RNase T) και DEDDy ( όπως ο παράγοντας ε της DNA 

πολυμεράσης III) αντίστοιχα (Zuo and Deutscher, 2001). Οι πρωτεΐνες που ανήκουν 

στην υποκατηγορία DEDDh φέρουν την EXOIII επικράτεια, στην οποία οφείλεται η 

δράση της εξωνουκλεάσης, και πιθανώς και μία περιοχή πρόσδεσης ή αναγνώρισης 

τoυ υποστρώματος SAP/SAF.  



 18

Οι νουκλεάσες αυτές έχουν κοινό μηχανισμό κατάλυσης, υδρολυτικό ή 

φωσφορολυτικό, στον οποίο εμπλέκονται δύο μεταλλικά ιόντα (Mg+2 και Mn+2) (Zuo 

and Deutscher, 2001).  Βασικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν οι DEDD 

εξωνουκλεάσες είναι η ωρίμανση των 3΄ άκρων των  ριβοσωμικών RNA και των 

tRNAs, η αποδόμηση (decay) των mRNA και η ρύθμιση μονοπατιών της σίγησης 

(RNAi) (Ibrahim et al., 2008).  

 

 

Εικόνα 3. Στοίχιση διαφόρων DEDDh πρωτεϊνών. Η ERL1 από την Arabidopsis 

thaliana σε σύγκριση με άλλες ομόλογες της πρωτεΐνες. Με τα βέλη υποδεικνύονται 

τα συντηρημένα αμινοξέα των πρωτεϊνών και με κόκκινο πλαίσιο η ιστιδίνη που την 

κατατάσσει στην ομάδα των DEDDh νουκλεασών (Kennedy et al., 2004).  

 

Στην οικογένεια των DEDDh πρωτεϊνών ανήκουν και οι ERI-1 πρωτεΐνες, για 

τις οποίες γίνεται λόγος παρακάτω. 

 

1.8 C.elegans ERI1 

 

 Η RNA σίγηση είναι ένας μηχανισμός που βρίσκεται στο επίκεντρο της 

έρευνας τα τελευταία χρόνια. Πολλοί παράγοντες αυτού του μονοπατιού έχουν 

μελετηθεί με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση όλων των παραμέτρων που 

εμπλέκονται σε αυτό. Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό, μικρά μόρια RNA (20-26 
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νουκλεοτίδια) επηρεάζουν τη μεταγραφή ή τη μετάφραση των ομόλογων τους 

μεταγράφων. Αρχικά δημιουργούνται δίκλωνα RNA που κόβονται σε μικρότερα 

μονόκλωνα μόρια, τα οποία έχουν παρεμποδιστική δράση σε μερικώς ή πλήρως 

συμπληρωματικό RNA. Σε πειράματα που έγιναν γι’αυτό τον σκοπό ταυτοποιήθηκε 

η ERI-1, μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στον μηχανισμό της σίγησης, ως αρνητικός 

ρυθμιστής του. Σε μεταλλάγματα του C.elegans eri-1 παρατηρήθηκε αυξημένος ο 

αριθμός των siRNAs, επηρεάστηκε ο μηχανισμός της σίγησης (Kennedy et al., 2004). 

Η πρωτεΐνη χαρακτηρίστηκε ως εξωριβονουκλεάση, με χαρακτηριστικές περιοχές 

DEDDh και SAP/SAF, που χρησιμοποιεί ως υποστρώματα siRNAs και τα καθιστά μη 

λειτουργικά. Η πρωτεΐνη αυτή εκφράζεται στους νευρώνες και στις γονάδες του 

νηματώδη  σκώληκα (Timmons, 2004).  

 Η CeERI-1 εκφράζεται σαν δύο εναλλακτικές ισομορφές, όπως 

αποδεικνύεται από πειράματα, τα οποία προκύπτουν από εναλλακτικό μάτισμα της 

πρωτεΐνης. Και οι δύο ισομορφές εκφράζονται το ίδιο, ονομάστηκαν ως eri-1a (1400 

νουκλεοτίδια ) και eri-1b (1800 νουκλεοτίδια) και βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα. Η 

μόνη διαφορά που παρατηρείται είναι η προέκταση 134 αμινοξέων στο 

καρβοξυτελικό άκρο της eri-1b, το οποίο είναι και υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση 

της πρωτεΐνης αυτής με την Dicer-1. Σύμφωνα με πειράματα προτείνεται ότι και οι 

δύο ισομορφές συμμετέχουν στην ωρίμανση του 3΄άκρου του 5,8 S rRNA, ενώ μόνο 

η eri-1b συμμετέχει στον μηχανισμό της σίγησης, ρυθμίζοντας αρνητικά το μονοπάτι 

αυτό, καταλύοντας την υδρόλυση των 3΄ άκρων των siRNA και εμποδίζοντας την 

ενσωμάτωσή τους στο RISC σύμπλοκο (Gabel and Ruvkun, 2008 Kennedy, 2004). 
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Εικόνα 4. Απεικόνιση της ERI1 στον C.elegans. Στο σχήμα φαίνονται οι δύο 

ισομορφές της CeERI1 (a,b) που προκύπτουν από εναλλακτικό μάτισμα του 

μεταγράφου, καθώς και τα συντηρημένα μοτίβα SAP και EXOIII (Kennedy et al., 

2004).     

 

1.9 S.pombe ERI-1 

 

 Για την μελέτη της siRNA μεσολαβούμενης ετεροχρωματινοποίησης 

γενομικών περιοχών μελετήθηκε η ορθόλογη πρωτεΐνη της  ERI-1 στο S.pombe, που 

εντοπίζεται στον πυρήνα. Αποτελείται από 313 αμινοξέα και φέρει τις δύο 

χαρακτηριστικές επικράτειες των εξωνουκλεασών, SAP και EXOIII. Βρέθηκε ότι η ERI-

1 ρυθμίζει αρνητικά την συγκέντρωση των siRNAs, με αποτέλεσμα να μειώνονται 

και τα επίπεδα των siRNA που ενσωματώνονται στο RITS σύμπλοκο, και με αυτό τον 

τρόπο να καταστέλλεται αυτό το RNA σιγητικό μονοπάτι (δημιουργία 

ετεροχρωματίνης) (Almeida et al., 2006; Iida et al., 2006). Τελευταίες έρευνες 

αποκάλυψαν την συμμετοχή της SpERI1 και στην ωρίμανση του 3΄άκρου του 5,8S 

rRNA, κατά παρόμοιο τρόπο με την ERI1 στον C.elegans (Gabel and Ruvkun, 2008) 

 

   

Εικόνα 5. Σύγκριση της SpERI1 στο S.pombe με την αντίστοιχη ERI1 στον C.elegans. 

Με χρώματα υποδηλώνονται οι SAP και EXOΙΙΙ περιοχές και το ποσοστό ομοιότητας 

ανάμεσά τους (Iida et al., 2006).  
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1.10 Mus musculus ERI1 

 

 H MmERI1, που εντοπίζεται στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα, σε 

πειράματα που έγιναν όπου η εισαγωγή υψηλών δόσεων siRNAs σε ποντίκια 

αύξησε την έκφραση διαφόρων ενζύμων σε αυτά, όπως η ERI1, ως αποτέλεσμα τις 

μόλυνσης και συνεπώς αυξήθηκε και η αποδόμηση των siRNAs (Hong et al., 2005). 

Ακόμη μπορεί και προσδένεται στα ριβοσώματα και συμμετέχει στην τελική 

διαμόρφωση του 3΄ άκρου του 5,8S rRNA, όταν ακόμα είναι σύμπλοκο με το 28S 

rRNA, αφαιρώντας τα προεξέχοντα άκρα (Ansel et al., 2008).  

 

1.11 Homo sapiens ERI1 

 

 Στον άνθρωπο η ορθόλογη ERI1, 3’ hExo, φαίνετε να συμμετέχει στην 

αποδόμηση των 3΄ άκρων των ιστονών, που εξαρτώνται από τον κυτταρικό κύκλο. 

Προσδένεται στο 3΄ άκρο των μεταγράφων των ιστονών, το οποίο έχει μια 

χαρακτηριστική δομή φουρκέτας (stem-loop), και συμβάλλει στην αποδόμησή τους 

στο τέλος της S φάσης. Τα άκρα των μεταγράφων αυτών αποτελούνται από μια 

πολύ συντηρημένη αλληλουχία 26 νουκλεοτιδίων, καταλήγουν στην ACCCA, και 

περιέχουν θέσεις πρόσδεσης για δύο πρωτεΐνες, την 3’ hExo και την SLBP ( Stem 

Loop Binding Protein). Ο μηχανισμός δράσης τους προτείνει πως η 3’ hExo αρχίζει 

την αποδόμηση των μεταγράφων καταστρέφοντας την θέση πρόσδεσης της SLBP, 

αφήνοντας έτσι τα mRNA εκτεθειμένα και προκαλώντας την αποδόμηση τους. 

Επίσης αποδόθηκε στην εξωνουκλεάση και η δράση της αποδόμησης των siRNAs, 

ανάλογη με αυτή των άλλων οργανισμών (Dominski et al., 2003; Peter I Joyce, 

2006).  
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Ε

Εικόνα 6. Πρόσδεση της 3’ hExo και της 

SLBP στην συντηρημένη αλληλουχία του 

3΄ άκρου των mRNAs των ιστονών (Yang 

et al., 2006). 

 

 

1.12 Drosophila melanogaster ERI1 : Snipper 

 

Η Snipper έχει παρόμοιο μηχανισμό δράσης με την 3’ hExo, συμμετέχοντας 

στην αποδόμηση του 3΄ άκρου των μεταγράφων μαζί με την SLBP (Kupsco J. et al., 

2006). Η βασική διαφορά που εντοπίζεται είναι η απόλυτη εξάρτηση της 

διαδικασίας από την SLBP και από τον ρόλο της στον καθορισμό της θέσης κοπής 

κοντά στην δομή της φουρκέτας. Τα άκρα των μεταγράφων καταλήγουν στην ίδια 

αλληλουχία με αυτή των θηλαστικών, αλλά η Snipper προτιμά να παράγει πιο μικρά 

RNA κατά ένα νουκλεοτίδιο (Dominski et al., 2005). Επίσης αποδείχθηκε η ικανότητά 

της να υδρολύει δίκλωνα μόρια RNA/DNA και να αποδομεί τα προεξέχοντα 3΄άκρα 

τους (in vitro), χωρίς να συμβαίνει το ίδιο in vivo (Lee R. , 2006). Δεν επηρέασε την 

RNA σίγηση γεγονός που ίσως να σχετίζεται με την απουσία της SAP περιοχής στην 

πρωτεΐνη, που σχετίζεται με την πρόσδεση της στα μόρια RNA και είναι παρούσα σε 

άλλους εκπροσώπους της οικογένειας που συμμετέχουν στην σίγηση. 
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1.13 Φυτά ERI1 LIKE 1 (ERL1) 

 

 Η αναζήτηση στα φυτά για κάποιον εκπρόσωπο της οικογένειας των ERI1 

οδήγησε στo γονίδιο At3g15140 στην Arabidopsis thaliana. Είναι ο στενότερος 

συγγενής της CeERI1, αφού έχουν 49% ομοιότητα σε πρωτεϊνικό επίπεδο, και 

ονομάστηκε ERI 1 LIKE 1 (ERL1). Η ERL1 είναι μία 3΄-5΄ εξωνουκλεάση που ανήκει 

στην οικογένεια των DEDDh νουκλεασών. Φέρει την χαρακτηριστική επικράτεια 

EXOIII, στην οποία στηρίζεται η δράση της, αλλά δε διαθέτει κάποια SAP/SAF 

επικράτεια. Αντίθετα στο αμινοτελικό της άκρο υπάρχει ένα πεπτίδιο σινιάλο τα 

οποίο την οδηγεί στον χλωροπλάστη. Είναι μία πρωτεΐνη που αποτελείται από 337 

αμινοξέα (~38,67 KDa) που τα πρώτα 75 συνθέτουν το πεπτίδιο σινιάλο (signal 

peptide), ακολουθεί μια περιοχή 52 αμινοξέων, άγνωστης λειτουργίας μέχρι τώρα, 

και τα τελευταία 208 αμινοξέα αποτελούν την EXOIII επικράτεια της πρωτεΐνης. Η 

ERL1 αναγνωρίστηκε και σε άλλα φυτά, όπως Nicotiana tabacum, Lycopersicon 

esculentum, Oryza sativa, Vitis vinifera, Sorghum bicolor και Populus trichocarpa. 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μόνο στη Nicotiana benthamiana έχει βρεθεί 

μέχρι στιγμής να υπάρχει διπλασιασμός του γονιδίου (duplication), ενώ το γονίδιο 

της A.thaliana ERL1 έχει προταθεί πως έχει δύο ισομορφές, που προέρχονται από 

εναλλακτικό μάτισμα του μεταγράφου (NCBI, Ace view).  

 

  

Εικόνα 7. Σχηματική απεικόνιση της ERL1. Με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα 

UTR στο 5΄ και στο 3΄, ενώ με γκρι χρώμα τα ιντρόνια και με μπλε τα εξόνια (από 

PLAZA gene overview). 
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 In silico ανάλυση για την ERL1 έδειξε ότι πρόκειται για χλωροπλαστική 

πρωτεΐνη, κωδικοποιείται στον πυρήνα και οδηγείται στον χλωροπλάστη από το 

πεπτίδιο σινιάλο, όπου μετά την είσοδο στο οργανίδιο αποκόπτεται. Για τον 

κυτταρικό εντοπισμό της διεξήχθηκαν πειράματα στα οποία πραγματοποιήθηκε 

σύντηξη της GFP στο καρβοξυτελικό άκρο της AtERL1 και υπερεκφράστηκε σε φυτά 

N.benthamiana. Από τους πρωτοπλάστες που απομονώθηκαν αποδείχθηκε ο 

χλωροπλαστικός εντοπισμός της πρωτεΐνης (Helm, 2010).   

 Ο εντοπισμός της ERL1 στους χλωροπλάστες οδήγησε σε νέα ερωτήματα 

γύρω από την λειτουργία της. Ο χλωροπλάστης θεωρείται ένα υποκυτταρικό 

διαμέρισμα ελεύθερο της σίγησης, ενώ η ERL1  σε άλλους οργανισμούς έχει 

αποδειχτεί ότι επιδρά σε αυτήν. Για τον καθορισμό του εάν η ERL1 στα φυτά είναι 

επίσης καταστολέας της σίγησης πραγματοποιήθηκαν πειράματα όπου 

υπερεκφράστηκε και καταστάλθηκε σε φυτά N.benthamiana (16c) . Από τα 

αποτελέσματα δε διαφαίνεται κάποιος ξεκάθαρος ρόλος της ERL1 στο μηχανισμό 

της σίγησης.  

 Η ERL1 εκφράζεται σε χαμηλά επίπεδα γενικότερα στα φυτά, εκτός από 

συγκεκριμένους ιστούς όπου συναντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις, όπως τα 

αναπαραγωγικά όργανα, τα εμποτισμένα σπέρματα και τα μεριστώματα 

(παράρτημα, εικόνα 16). Σε φυτά που υπερεκφράζουν την ERL1 παρουσιάζονται 

τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες φαινοτύπων, που ονομάστηκαν “mosaic”, 

“bleach”,  “self-silencer” και “no phenotype” (Εικόνα 8) (Helm, 2010). Σε αυτά τα 

φυτά εκτός από διαφορές στον χρωματισμό που παρατηρείται, ο οποίος 

επηρεάζεται από την υπερέκφραση της ERL1 (λευκές περιοχές εκφράζουν 

περισσότερο την ERL1), παρατηρούνται και διαφορές στους χλωροπλάστες τους. 

Στις λευκές περιοχές υπάρχουν ακανόνιστα πλαστίδια, με δομή αδιαφοροποίητων 

προπλαστιδίων των μεριστωματικών ιστών, ενώ οι περιοχές με πράσινο χρώμα 

(mosaic φυτά) παρουσιάζουν διογκωμένα grana, που αποτελούνται από 30 

θυλακοειδή. Οι φαινοτυπικές διαφορές μπορεί να οφείλονται σε ανωμαλίες στον 

σχηματισμό των χλωροπλαστών, οι οποίες πιθανών να προκύπτουν από την 

αδυναμία βιογένεσης των ριβοσωμικών RNA σε περιοχές που υπερεκφράζεται ή 

καταστέλλεται η ERL1, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε και πειραματικά. Το 
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υπόστρωμα της ERL1 στα φυτά είναι το 5 S rRNA, που σε περίπτωση εκτοπικής 

έκφρασης της τα ριβοσωμικά RNA  εμφανίζονται να έχουν 2 προεξέχοντα 

νουκλεοτίδια στο 3΄ άκρο τους. Ακόμα τα επίπεδα του 5S rRNA είναι σημαντικά 

μειωμένα σε καταστολή και υπερέκφραση της ERL1 σε σχέση με αγρίου τύπου φυτά 

(Schumacher H., 2008). 

 

 

Εικόνα 8. Φυτά Ν.benthamiana που εμφανίζουν διάφορους φαινοτύπους σε 

υπερέκφραση της ERL1 και η μoρφολογία των αντίστοιχων χλωροπλαστών τους. 

Α. Φυτό αγρίου τύπου και ο χλωροπλάστης του. Β. Φυτό με μορφή μωσαϊκού (σειρά 

Mosaic). C. Φυτό με χλωρωτικό φαινότυπο (σειρά Bleach). D. Φυτό που καταστέλλει 

την έκφραση της ERL1 (σειρά Self - Silencer)  (Schumacher H., 2008) 
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2.Υλικά και Μέθοδοι 

 

2.1 Υλικά 

 

Οι κλασικές μέθοδοι κλωνοποίησης (απομόνωση πλασμιδιακού DNA, πέψεις, 

αντιδράσεις σύνδεσης, μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων κτλ) 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις γενικές αρχές που παρουσιάζονται στο 

Molecular Cloning (Sambrook et al., 1989). Για τον παραπάνω σκοπό 

χρησιμοποιήθηκαν ένζυμα και αντιδραστήρια από τις εταιρίες Μinotech (IMBB, 

Ηράκλειο, Κρήτης), New England Biolabs (Beverly, USA) και Promega (Madison, 

USA). Η απομόνωση πλασμιδιακού DNA μεγάλης κλίμακας έγινε με κολώνες της 

Macherey/Nagel, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Η παρασκευή των 

εκκινητών καθώς και οι αλληλουχήσεις των πλασμιδιακών κατασκευών έγιναν στο 

εργαστήριο μικροχημείας του ΙΜΒΒ. Τα ραδιοϊσότοπα προμηθεύτηκαν από την NEN 

και για τον καθαρισμό ραδιενεργών ανιχνευτών από μη ενσωματωμένα 

νουκλεοτίδια χρησιμοποιήθηκαν στήλες καθαρισμού από την Αmersham. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκαν χημικά αντιδραστήρια από τις εταιρείες Sigma-Aldrich (St Louis, 

USA) και Merck (Darmstadt, Germany). Τέλος χρησιμοποιήθηκαν οι επιδεκτικές 

σειρές κυττάρων E.coli DH5a και το στέλεχος C58C1 του Agrobacterium tumefaciens. 

 

 2.2 Πλασμιδιακές κατασκευές 

  

Για τις ανάγκες των πειραμάτων κατασκευάστηκαν τρεις διαφορετικές 

πλασμιδιακές κατασκευές, στις δύο κλωνοποιήθηκε η ERL1 της Nicotiana 

benthamiana ώστε να υπερεκφράζεται και να καταστέλλεται, ενώ στην τρίτη 

υπερεκφράστηκε η ERL1 mature (χωρίς το πεπτίδιο σινιάλο) της Arabidopsis 

thaliana. Σε αυτές, κλωνοποιήθηκε η ERL1 σε δυαδικούς φορείς έκφρασης, κάτω 
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από τον έλεγχο ισχυρού υποκινητή, με σκοπό τον μετασχηματισμό φυτών, 

παροδικά ή μόνιμα. 

Ο μετασχηματισμός των φυτών γίνεται με την βοήθεια του Αγροβακτηρίου. 

Τα γονίδια τα οποία μεταφέρονται στο φυτό κλωνοποιούνται μεταξύ των δύο 

συνοριακών αλληλουχιών που οριοθετούν το Τ-DNA (transfer DNA) των δυαδικών 

φορέων, οι οποίοι φορείς μπορούν να αντιγράφονται τόσο σε E.coli όσο και σε 

Agrobacterium tumefaciens. 

Αρχικά, για την κλωνοποίηση της ERL1 από Nicotiana benthamiana και 

Arabidopsis thaliana, πραγματοποιήθηκε αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR) 

(Invitrogen, Carlsbad, California) για την αποφυγή ιντρονίων και ψευδογονιδίων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,  χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο 

εκκινητή κάθε φορά. Στη συνέχεια η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) 

(Platinum Taq, Invitrogen) έδωσε το συμπληρωματικό DNA των γονιδίων, 

χρησιμοποιώντας τους εκκινητές που φαίνονται στον πίνακα 1. Οι εκκινητές 

σχεδιάστηκαν να έχουν θέσεις περιοριστικών ενζύμων, BamHI για τον Forward και 

NotI για τον Reverse primer. 

 

Πίνακας 1. Εκκινητές για την απομόνωση  του γονιδίου της ERL1. 

 

 

Γονίδιο Forward primer Reverse primer 

ERL1 από  

N.benthamia

na 

GGATCCAGCAGTCACAAGACT

CGC 

 

GCGGCCGCGGTGATAACAAAATGGTT

CAG 

 

Mature ERL1 

από 

A.thaliana 

GGATCCATGGAAAATGCAAG

G 

 

GCGGCCGCTTACTTGATCCTGTTCT 
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Στη συνέχεια τα γονίδια αυτά κλωνοποιήθηκαν στον φορέα κλωνοποίησης 

pGEM- T easy (Promega), (εικόνα 9α,β) και έγινε επαληθευτική αλληλούχιση των 

ενθεμάτων, με εκκινητές τους T7 και SP6. Ακολούθησε κλωνοποίηση σε φορείς 

σύμφωνα με το σύστημα Gateway® cloning technology, μια μέθοδος που βασίζεται 

στις ιδιότητες του ανασυνδυασμού του βακτηριοφάγου λ. Γενικά είναι ένας πολύ 

γρήγορος και αποδοτικός τρόπος κλωνοποίησης. Σύμφωνα με αυτόν, αρχικά τα 

ενθέματα υποκλωνοποιήθηκαν σε έναν φορέα δότη, τον pENTR 3C (Invitrogen), ο 

οποίος φέρει θέσεις περιοριστικής κοπής BamHI και NotI, μεταξύ των θέσεων attL1 

και attL2, όπου και πραγματοποιείται ο ανασυνδυασμός. Για την ένθεση 

χρησιμοποιήθηκαν οι θέσεις BamHI και NotI για την απόσπαση των ενθεμάτων από 

τον pGEM- T easy και την κλωνοποίησή τους στον pENTR 3C. Τελικά οι δυαδικοί 

φορείς (αποδέκτες) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο pK7GWIWG2(I) (Karimi et al., 

2002) για την καταστολή και ο pB2GW7 (Karimi et al., 2002) για την υπερέκφραση 

του γονιδίου (εικόνα 10, 11α, 11β). Ο pK7GWIWG2(I), φορέας που παράγει δίκλωνα 

μόρια RNA και προκαλεί την καταστολή του ενδογενούς γονιδίου, περιέχει ένα  

γονίδιο επιλογής σε βακτήρια (σπεκτινομυκίνη/στρεπτομυκίνη) και το Τ-DNA. Το 

τροποποιημένο Τ-DNA αποτελείται από ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε καναμυκίνη 

(επιλογή διαγονιδιακών φυτών) και τις συνοριακές αλληλουχίες. Από τα αντίστοιχα 

τμήματα αποτελείται και ο pB2GW7, εκτός από το γονίδιο επιλογής που φέρει μέσα 

στο Τ-DNA, στο ζιζανιοκτόνο  BASTA (bialaphos). Τέλος, έγινε επαληθευτική 

αλληλούχιση των ενθεμάτων στους φορείς pK7GWIWG2(I) και pB2GW7.  
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Εικόνα 9. Πλασμιδιακές κατασκευές στον φορέα κλωνοποίησης pGEM Teasy. 

(Mathy et al.) Κλωνοποίηση της ERL1 από την N.benthamiana και (β) κλωνοποίηση 

της ERL1mature από την A.thaliana στον pGEM Teasy. 

 

 

Εικόνα 10. Πλασμιδιακή κατασκευή που υπερεκφράζει την Ath ERL1 mature. 

Κλωνοποίηση της Ath ERL1 mature στον δυαδικό φορέα pB2GW7, µε σκοπό την 

υπερέκφραση. Οι θέσεις των περιοριστικών ενζύμων που φαίνονται ( BamHI και 

NotI) χρησιμοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση του γονιδίου.    
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2.3 Αγρο-εμποτισμός (Agro-infiltration) 

 

Ο αγρο-εμποτισμός μια μέθοδος που προκαλεί τον παροδικό 

μετασχηματισμό, εισάγοντας μέσα στο φυτό το γονίδιο της επιλογής μας. 

Ολονύκτιες Αγροβακτηριακές καλλιέργειες προετoιμάστηκαν, Agrobacterium 

tumefaciens του στελέχους C58C1, που είχαν μετασχηματιστεί με τις πλασμιδιακές 

κατασκευές Nbe ERL1 Hp και Nbe ERL1 Over. Τα κύτταρα κατακρημνίστηκαν στις 

2.700 rpm, για 10 λεπτά,  στους 4oC. Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και η πελλέτα 

επαναδιαλύθηκε σε ίσο όγκο ΜΜΑ ( 1x macro-elements, 1x micro-elements, 10 mM 

MES pH=5.7 και 200 μM AcS) και επωάστηκαν για 1 hr στους 28οC.  Στη συνέχεια 

κατακριμνήστικαν τα κύτταρα στις 2.700 rpm, για 10 λεπτά, στους  4oC. Η πελλέτα 

επαναδιαλύθηκε σε μισό όγκο 10 mM MgCl2 , και η ίδια διαδικασία 

(κατακρήμνισης- επαναδιάλυσης) επαναλήφθηκε για άλλες 2 φορές. Το τελικό 

διάλυμα αραιώθηκε με 10 mM MgCl2  έως ότου αποκτήσει οπτική απορρόφηση στα 

600 nm O.D600= 0.2. Το διάλυμα αυτό εμποτίστηκε στα φύλλα φυτών Nicotiana 

benthamiana για την επίτευξη παροδικού μετασχηματισμού. 

 

2.4 Μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων μέσω Αγροβακτηρίου – Κατασκευή 

διαγονιδιακών φυτών Ν. benthamiana. 

 

  Η διαδικασία του μετασχηματισμού αποτελεί προσαρμογή του 

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

Μολύνεται υγρή καλλιέργεια LB που φέρει τα απαραίτητα αντιβιοτικά με 

σειρά αγροβακτηρίου (C58C1)που φέρει το πλασμίδιο Nbe ERL1 Hp και λαμβάνει 

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

φυγοκεντρείται και τα αγροβακτήρια επαναδιαλύονται σε διάλυμα MS (Murashige 

and Skoog μέσο) (Murashige and Skoog, 1962) τελικού όγκου 20 ml. 
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Νεαρά φύλλα από Ν. benthamiana αποκόπτονται από το μίσχο και 

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

Ακολουθούν 3 πλυσίματα με αποστειρωμένο νερό σε στείρες συνθήκες. Στη 

συνέχεια, αποκόπτονται δίσκοι από τα φύλλα διαμέτρου ~5mm και διατηρούνται 

σε διάλυμα MS. Για κάθε μετασχηματισμό χρησιμοποιούνται 50-100 φυλλικοί 

δίσκοι. Οι δίσκοι μεταφέρονται στο διάλυμα επαναιώρησης των αγροβακτηρίων και 

επωάζονται για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με τακτική ήπια ανάδευση. 

Ακολουθεί πλύσιμο των δίσκων σε διάλυμα MS. Οι δίσκοι μεταφέρονται σε στερεό 

υπόστρωμα MS που δεν περιέχει αντιβιοτικά – η πάνω πλευρά του φυλλικού 

δίσκου έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα - και διατηρούνται σε θάλαμο 

ανάπτυξης στους 24 οC. Μετά από 48 ώρες οι δίσκοι ξεπλένονται από τα 

αγροβακτήρια σε υδατικό διάλυμα αντιβιοτικού σεφοταξίμης (τελική συγκέντρωση 

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

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

αμινοπουρίνη (BAP) 0.8 mg/ml και ναφτιλ-οξικό οξύ (ΝΑΑ)  0,1 mg/ml και τα 

κατάλληλα αντιβιοτικά. Οι ορμόνες στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις έχουν 

ελεγχθεί και  ευνοούν την καλλογένεση και την επιμήκυνση του βλαστού, ενώ τα 

αντιβιοτικά περιλαμβάνουν τη σεφοταξίμη και το αντιβιοτικό επιλογής των 

μετασχηματισμένων αναγεννημένων κυττάρων– σε αυτή την καναμυκίνη (τελική 

συγκέντρωση 200 μg/ml).  

Πραγματοποιείται τακτική αλλαγή του στέρεου θρεπτικού μέσου (~3 – 4 

μέρες). Μετά το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος – 2-3 εβδομάδες – 

παρατηρούνται αδιαφοροποίητοι κάλλοι, οι οποίοι αποκόπτονται και 

μεταφέρονται σε δοχεία ιστοκαλλιέργειας μεγαλύτερης χωρητικότητας. Τα νεαρά 

φυτάρια που δημιουργούνται τοποθετούνται σε δοχείο με υπόστρωμα με 

αντιβιοτικά, χωρίς ορμόνες όπου ευνοείται η ριζογένεση. Τέλος, τα φυτά 

μεταφυτεύονται σε τύρφη και μεταφέρονται στο θερμοκήπιο υπό ελεγχόμενες 

συνθήκες θερμοκρασίας. 
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2.5  Αποστείρωση και εκβλάστηση σπόρων διαγονιδιακών φυτών    Arabidopsis 

thaliana 

 

Συλλέγονται σπόροι από διαγονιδιακά φυτά και αποστειρώνονται για 15 

λεπτά σε διάλυμα ενεργού χλωρίου. Ακολουθούν 3 πλύσεις με απεσταγμένο νερό 

υπό στείρες συνθήκες. Οι σπόροι τοποθετούνται σε στερεό υπόστρωμα MS με 

αντιβιοτικό επιλογής και διατηρούνται στο σκοτάδι μέχρι την περίοδο βλάστησης 

(~2 ημέρες). Στη συνέχεια, μεταφέρονται σε συνθήκες υψηλού φωτισμού σε 

θάλαμο ανάπτυξης. Ακολουθεί επώαση σε θάλαμο ανάπτυξης για 6 ώρες και στη 

συνέχεια διατήρηση στο σκοτάδι για 48 ώρες. Τα τριβλία τοποθετούνται ξανά σε 

θάλαμο ανάπτυξης υπό συνθήκες συνεχούς φωτισμού και ακολουθεί επιλογή και 

μεταφύτευση των μετασχηματισμένων φυτών σε τύρφη, περλίτη και βερμικουλίτη, 

με αναλογία 3:1:1.Τέλος, τα φυτά καλύπτονται με διάφανη ζελατίνη, για διατήρηση 

της υγρασίας, και μεταφέρονται στο θερμοκήπιο σε ελεγχόμενες συνθήκες 

ανάπτυξης, με θερμοκρασία ημέρας 23οC και νύχτας 19οC.    

 

2.6 Ανάλυση κατά Northern 

 

 Η μέθοδος αυτή πραγματοποιήθηκε για διάφορες μοριακές αναλύσεις. 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των πλασμιδιακών 

κατασκευών (pNbe ERL1 Hp και pNbe ERL1 over), αλλά και την διερεύνηση της 

παρουσίας του μεταγράφου στα διαγονιδιακά φυτά (pNbe ERL1 Hp). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε και για τον έλεγχο της λειτουργικότητας ενός διαγονιδιακού 

φυτού. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση διαφόρων χλωροπλαστικών 

γονιδίων.  Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν για τις αναλύσεις αυτές 

απομονώθηκαν με PCR και οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον 

πίνακα 2. 

 



 33

 Πίνακας 2. Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση των ανιχνευτών 

στις αναλύσεις κατά Northern. 

 

 

2.7 Απομόνωση RNA από φυτικό ιστό 

 

Πραγματοποιείται διαδικασία λεοτρίβισης ιστού με υγρό άζωτο. Για κάθε 0.1 

gr ιστού προστίθεται 1 ml διάλυμα TRIZOL (phenol 38%, guanidine thiocyanate 0,8 

M, ammonium thiocyanate 0,4 M, sodium acetate 0.1 M pH=5.0, glycerol 5%,) και 

ακολουθεί ανάδευση για 15 δευτερόλεπτα. Το μείγμα επωάζεται σε θερμοκρασία 

δωματίου για 5 λεπτά και ακολουθεί φυγοκέντρηση (11.400 rpm/10 λεπτά/4 oC). 

Προστίθενται 0.2 όγκοι χλωροφορμίου στο υπερκείμενο και επωάζονται σε 

θερμοκρασία δωματίου για 5-15 λεπτά. Έπεται φυγοκέντρηση (11.400 rpm/10 

λεπτά/4 oC). Γίνεται κατακρήμνιση με προσθήκη 0.25 όγκων ισοπροπανόλης και 

0,25 όγκων διαλύματος αλάτων (1.2 Μ NaCl και 0.8 Μ sodium citrate) με επώαση 

του μείγματος σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση  (11.400 rpm/8 

λεπτά/4 oC). Ακολουθεί πλύση των αλάτων με αιθανόλη (75% v/v), στέγνωμα του 

ιζήματος και επαναδιάλυση σε 50 μl ddH2O. 

 

Γονίδιο Forward primer Reverse primer 

Nbe ERL1 CCCGTTGGAAGCCAACGTGTCTC AAACTCAAGAATCTCAACTTTACCC 

PFTF GGATCCCCCGAGAGGTTTACCGCAGTG GCGGCCGCGGTGTCCTCATGGCTATAACTT 

CLPC GGATCCTTTCTTCCCGACAAAGCGATTGAC GCGGCCGCAGATGAAACTGGCGATAGGACGGT 

PSBA TAACCATGAGCGGCTACGATGTT GTAGCTTGTTACATGGGTCGTG 

RBCL TGCGAATCCCTCCTGCTTATGTT CCAAGCTAGTATTTGCGGTGAAT 

PEP(RPOB) CTTCCAGCTACTTTATCGCCTAC CTTATATGCCGTGGGAGGGTTAC 

NEP TTTGATGCGCACTCATGGATCTA GCAAATTCAAGGATTCCTCGACA 

CLPP CCTTGTGAGGGTTTCACGCAGTTTCAGCAGTTCTTCCGCTTCCAG ( for end-labelling) 
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2.8 Ανάλυση κατά Northern (ολικό RNA) 

 

Η ανάλυση κατά Northern έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο των Sambrook et al. 

(1989). Συγκεκριμένα 10 μg ολικού RNA αναλύονται σε αποδιατακτικό πήκτωμα 

αγαρόζης 1,2% (w/v), το οποίο περιέχει 1x MOPS, 1% formaldehyde και 7 μg 

βρωμιούχο αιθίδιο για κάθε 100 ml πηκτώματος. Η ηλεκτροφόρηση διαρκεί 

περίπου 2-3 ώρες, στα ~100V, μέσα σε διάλυμα 1x MOPS.  Μετά το πέρας της 

ηλεκτροφόρησης τα δείγματα φωτογραφίζονται με χάρακα στο UV. 

 Στη συνέχεια, η πηκτή υπόκειται στις παρακάτω μεταχειρίσεις ώστε να είναι 

δυνατή η τριχοειδείς μεταφορά των μορίων RNA στη μεμβράνη. Αρχικά 

τοποθετείται σε διάλυμα 10x SSC και αναδεύεται για 10-15 min. Ακολουθεί 

τοποθέτησή της σε συσκευή για τριχοειδή μεταφορά των μορίων RNA σε νάιλον 

μεμβράνη (Nytran-N). Η πηκτή τοποθετείται ανάποδα στη γέφυρα μεταφοράς 

(capillary transfer) και από πάνω της διαδοχικά μια μεμβράνη υβριδοποίησης και 3 

απορροφητικά χαρτιά Whatman, με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία 

κενών, διαβρεγμένα με 2x SSC. Στο τέλος προστίθενται χαρτοπετσέτες, για 

δημιουργία τριχοειδούς μεταφοράς και κάποιο επιπρόσθετο βάρος. Το διάλυμα 

μεταφοράς είναι το 10x SSC. Η διαδικασία μεταφοράς πραγματοποιείται για 16-20 

ώρες.  

 Στη συνέχεια η μεμβράνη πλένεται με 2x SSC και τοποθετείται σε 

απορροφητικό χαρτί στον απαγωγό για να στεγνώσει. Για την μονιμοποίηση του 

μεταφερόμενου RNA πάνω στην μεμβράνη (RNA cross-linking) αυτή τοποθετείται σε 

συσκευή με UV ακτινοβολία (Stratalinker, Stratagene, USA) συνολικής ενέργειας 

1200 µJ cm-2 . Τέλος το πήκτωμα βάφεται με βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογραφίζεται 

κάτω από ακτινοβολία για να εκτιμηθεί η απόδοση της μεταφοράς. 

 

2.9 Δημιουργία ραδιενεργού ανιχνευτή  
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Διάλυμα του DNA (75 ng σε 15 μl υδατικό διάλυμα) χρησιμοποιείται ως μήτρα 

ραδιοσήμανσης, αποδιατάσσεται με βρασμό και τοποθετείται άμεσα στον πάγο. 

Προστίθενται TTP 0.5 M (1 µl), GTP 0.5 M (1 µl), διάλυμα πολυμεράσης Klenow 2.5x 

(20 µl), τυχαίοι εκκινητές (1 μl), πολυμεράση Klenow (3 µl), ραδιενεργό ATP (2,5 µl) 

και ραδιενεργό CTP (2,5 µl). Ο τελικός όγκος των 50 μl επωάζετε στους 37οC για 50-

60 λεπτά. Στη συνέχεια διαχωρίζεται ο ραδιενεργός ανιχνευτής από τα μη 

πολυμερισμένα ραδιενεργά νουκλεοτίδια με στήλη Αmersham (MicroSpin™ G-25), 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Ακολουθεί βρασμός του διαλύματος 

που περιέχει τον ανιχνευτή, με σκοπό την αποδιάταξή του και άμεση τοποθέτηση 

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

συγκέντρωση 106 cpu/ml αντίδρασης. 

Στην περίπτωση δημιουργίας ανιχνευτή για το γονίδιο CLPP ακολουθήθηκε η 

μέθοδος ραδιοσήμανσης end- labeling, κατά την οποία η T4 πολυνουκλεοτιδική 

κινάση (Polynucleotidyl Kinase) καταλύει την φωσφορυλίωση του 5’ άκρου του DNA 

με [γ-32P]-ATP. Το DNA που χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής είναι ο εκκινητής ClpP 

(πίνακας 2) σε συγκέντρωση 10 μM (1,5 µl). Προστίθενται T4 PNK κινάσης( 2 μl), 

διάλυμα ΡΝΚ 10x (5 µl) και ραδιενεργό [γ-32P]-ATP ( 6 µl). Ο τελικός όγκος των 50 μl 

επωάζεται στους 37οC για 30 λεπτά. Ο ραδιοσημασμένος ανιχνευτής διαχωρίζεται 

από τα ραδιενεργά νουκλεοτίδια με στήλη Αmersham και προστίθεται στο διάλυμα 

υβριδοποίησης χωρίς να χρειάζεται η αποδιάταξή του πρώτα.  

 

2.10 Υβριδοποίηση μεμβρανών 

 

H μεμβράνη υβριδοποίησης αρχικά εξισορροπείται σε διάλυμα αλάτων 2x 

SSC. Στη συνέχεια τοποθετείται σε γυάλινο κύλινδρο που περιέχει διάλυμα 

προϋβριδοποίησης τελικού όγκου 10 ml που αποτελείται από 5 ml 20x SSC, 200 µl 

διάλυμα Denhardt’s, 0,5 ml 20% SDS, 250 µl tRNA και ddH2O, και επωάζεται στους 

65οC, υπο ήπια και συνεχή ανάδευση για 60 λεπτά.  Τέλος, προστίθεται ο 
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ραδιενεργός ανιχνευτής και η υβριδοποίηση πραγματοποιείται για 16 ώρες στους 

65οC.  

Μετά τις 16 ώρες πραγματοποιούνται τα εξής πλυσίματα των μεμβρανών: 2x 

SSC, 0,3% SDS για 1 λεπτό, 2 φορές 2x SSC, 0,3% SDS για 30 λεπτά και 1x SSC, 0,3% 

SDS για 10-15 λεπτά στους 65οC. Στη συνέχεια η μεμβράνη αφήνεται για έκθεση σε 

Kodak X-Ray Film.  

 

2.11 Πειραματική προσέγγιση- διαδικασία 

 

Απομονώθηκε από το φυτό Nicotiana benthamiana η ERL1 με σκοπό την 

κλωνοποίησή της σε πλασμιδιακές κατασκευές, ώστε να υπερεκφράζεται και να 

καταστέλλεται το γονίδιο. Αρχικά επιβεβαιώθηκε η λειτουργικότητά τους με 

ανάλυση κατά Northern, σε δείγματα που είχαν υποστεί αγρο-εμποτισμό με pNbe 

ERL1 over στην μια περίπτωση και pNbe ERL1 over/pNbe ERL1 Hp (σε αναλογία 1:1) 

στην άλλη, για τις 4 πρώτες ημέρες. Στη συνέχεια η pNbe ERL1 Hp χρησιμοποιήθηκε 

για μια σειρά από αναλύσεις κατά Northern, κατά τις οποίες συγκρίθηκαν διάφορα 

επιλεγμένα χλωροπλαστικά γονίδια ανάμεσα σε φυτά Ν.benthamiana  αγρίου 

τύπου, σε διαγονιδιακά φυτά Ν.benthamiana  που υπερέκφραζουν την ERL1  και σε 

φυτά Ν.benthamiana  που είχαν το γονίδιο της ERL1 σε καταστολή παροδικά (με 

αγρο-εμποτισμό). Το ίδιο πείραμα πραγματοποιήθηκε για φυτά A.thaliana, για τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα φυτά της Ν.benthamiana. Παράλληλα, η 

πλασμιδιακή κατασκευή που καταστέλλει την ERL1  και αυτή που υπερεκφράζει την 

ώριμη μορφή της χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή διαγονιδιακών φυτών Nbe 

ERL1 Hp και AtERL1mature. Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος των διαγονιδιακών 

φυτών με ανάλυση κατά Northern, για την εξακρίβωση της παρουσίας του 

μεταγράφου. Τέλος, επιλέχθηκε ένα διαγονιδιακό φυτό και έλαβε χώρα έλεγχος της 

λειτουργικότητας της ένθεσης με ανάλυση κατά Northern. Απώτερος σκοπός ήταν 

να εξακριβωθεί εάν κατά την υπερέκφραση της ERL1 (Nbe ERL1 over) με αγρο-

εμποτισμό καταστέλλετε άμεσα.   
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3.Αποτελέσματα 

3.1 Λειτουργικότητα πλασμιδιακών κατασκευών 

 

Οι πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των 

πειραμάτων, ήταν οι pNbe ERL1 Hp και pNbe ERL1 over (εικόνα 11). Αρχικά έπρεπε 

να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι οι κατασκευές αυτές μπορούσαν να εκφραστούν 

μέσα στα φυτά, να είναι δηλαδή λειτουργικές, αλλά σημαντικός ήταν και ο 

χαρακτηρισμός του χρονικού πλαισίου που εκφράζονται.   

 

 

  

 

Εικόνα 11. Πλασμιδιακή  κατασκευή pNbe ERL1 over. Κλωνοποίηση της Nbe ERL1 στον 

δυαδικό φορέα pB2GW7 με σκοπό την υπερέκφραση του γονιδίου. Στον χάρτη 

φαίνονται οι θέσεις κοπής των περιοριστικών ενζύμων BamHI και NotI, στην αρχή και 

στο τέλος του γονιδίου, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί να υπάρχουν από τους εκκινητές. 
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Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για αυτά τα πειράματα είναι ο Αγρο-

εμποτισμός. Agrobactetium tumafaciens, στελέχη C58C1, μετασχηματίστηκαν με τις 

πλασμιδιακές κατασκευές (pNbe ERL1 Hp και pNbe ERL1 over) και προετοιμάστηκαν 

για τον αγρο-εμποτισμό, ο οποίος έγινε σε φυτά Nicotiana benthamiana αγρίου 

τύπου. Τα αγροβακτηριακά διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν στην μία 

περίπτωση την pNbe ERL1 over και στην άλλη pNbe ERL1 Hp/pNbe ERL1 over σε 

αναλογία 1:1. Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε φυτό N.benthamiana αγρίου τύπου 

στο οποίο δεν παρατηρείται ανίχνευση του γονιδίου, λόγω χαμηλής έκφρασης της 

ERL1 σε αυτό. Η συλλογή των φύλλων έγινε τις 4 πρώτες μέρες με σκοπό την 

ανάλυση κατά Northern, η οποία μας δίνει πληροφορίες για την έκφραση των 

συγκεκριμένων μεταγράφων στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε μέρος της αλληλουχίας της ERL1 από την 

N.benthamiana ( περίπου 200 βάσεις), με εκκινητές που φαίνονται στον πίνακα 2. Η 

αναμενόμενη ζώνη υβριδοποίησης αναμένεται στις 1100 βάσεις για την 

υπερέκφραση της ERL1 ενώ για την καταστολή ξεκινάει από τις 3000 bp. Αυτό που 

παρατηρούμε είναι ότι η ΕRL1 υπερεκφράζεται (pNbe ERL1 over) από την πρώτη 

κιόλας ημέρα του αγροεμποτισμού, ενώ στην συνέχεια καταστέλλετε και 

προκαλείται η αποδόμησή της μέσα στο φυτό από την δεύτερη ημέρα και μετά, 

όπως φαίνεται και από την εικόνα 12. Συγκεκριμένα με την πάροδο των ημερών 

μειώνεται σταδιακά η έκφρασή της, μέχρι και την 4η μέρα όπου δεν μπορεί να 

ανιχνευτεί.  

Αντίθετα, στην περίπτωση του αγροεμποτισμού με pNbe ERL1 Hp/pNbe ERL1 

over, η ERL1 αποδομείται από την πρώτη ημέρα λόγω της ύπαρξης του pNbe ERL1 

Hp και διατηρείται η αποδόμηση για όλες τις υπόλοιπες ημέρες, εικόνα 12. Την 

δεύτερη ημέρα παρατηρείται μια αύξηση της έκφρασης που στην συνέχεια αυτή 

μειώνεται αρκετά για τις επόμενες 2 ημέρες. Μέσα στο φυτό όμως εκτός από το 

Nbe ERL1 Hp υπάρχει ταυτόχρονα και το Nbe ERL1 over. Παρατηρώντας την ζώνη 

που υβριδοποιείται της  Nbe ERL1 over (1100 bp) αυτό που φαίνεται είναι ότι την 

πρώτη μέρα η έκφραση της είναι σημαντικά μειωμένη ενώ τη δεύτερη ημέρα 

εμφανίζεται μια αύξηση, η οποία στην συνέχεια φθίνει. 
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Εικόνα 12. Ανάλυση κατά Northern ολικών RNA, μετά από αγρο-εμποτισμό με 

Nbe ERL1 over και Nbe ERL1 Hp/Nbe ERL1 over σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα. Αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,2 % το ολικό RNA 

από φυτά Ν.benthamiana που είχαν υποστεί αγρο-εμποτισμό με  Nbe ERL1 over και 

Nbe ERL1 Hp/Nbe ERL1 over τις 4 πρώτες μέρες. Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε η 

N.benthamiana αγρίου τύπου. 

 

3.2 Μοριακός έλεγχος επιλεγμένων χλωροπλαστικών γονιδίων 

 

 Για τις ανάγκες των πειραμάτων μελετήθηκε η έκφραση συγκεκριμένων 

γονιδίων, τα οποία εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη του 

χλωροπλάστη. Η σύγκριση έγινε ανάμεσα σε φυτά N.benthamiana αγρίου τύπου, 

διαγονιδιακά φυτά που υπερεκφράζουν την ERL1 (mosaic) και που την 

καταστέλλουν παροδικά (με αγροεμποτισμό) (Ηρ). Τα γονίδια που μελετήθηκαν 

μεταγράφονται τόσο από τους χλωροπλάστες όσο και από τον πυρήνα, και είναι 
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απαραίτητα για την φυσιολογική λειτουργία του χλωροπλάστη. Σκοπός των 

πειραμάτων ήταν να διαπιστώσουμε εάν κατά την υπερέκφραση ή καταστολή της 

ERL1 υπήρχε κάποια διαταραχή στην έκφραση άλλων χλωροπλαστικών γονιδίων, τα 

οποία εμπλέκονται σε σημαντικές λειτουργίες του χλωροπλάστη. Ο χαρακτηρισμός 

των επιπέδων έκφρασης των μεταγράφων έγινε με ανάλυση κατά Northern και ως 

ανιχνευτές χρησιμοποιήθηκαν μέρη των αλληλουχιών των γονιδίων, τα οποία 

απομονώθηκαν με τους εκκινητές που φαίνονται στον πίνακα 2. 

 

 

Εικόνα 13. Ανάλυση κατά Northern χλωροπλαστικών μεταγράφων. Αναλύθηκαν 

σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,2%, το ολικό RNA από φυτά Ν.benthamiana 

που υπερέκφραζαν (mosaic) ή κατέστειλαν παροδικά (Nbe ERL1 Hairpin) την ERL1, 

συγκριτικά με φυτά αγρίου τύπου.  
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 Οι χλωροπλάστες των ανώτερων φυτών χρησιμοποιούν δύο RNA 

πολυμεράσες για την παραγωγή των μεταγράφων τους. Η NEP αναγνωρίζει τον 

υποκινητή της ΡΕΡ (RPOB) και τη μεταγράφει. Οι δύο πολυμεράσες είναι 

συμπληρωματικές, με την μία να αναστέλλει την δράση της άλλης (Woodson and 

Chory, 2008). Η NEP εμφανίζεται να έχει παρόμοια επίπεδα μεταγραφής ανάμεσα 

στα φυτά με τροποποιημένα επίπεδα έκφρασης της ERL1, με μία μικρή ίσως αύξηση 

σε αυτά που υπερεκφράζουν την ERL1 (εικόνα 13). Η ΡΕΡ μεταγράφει γονίδια που 

σχετίζονται με την φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη του χλωροπλάστη. Αυτό που 

παρατηρείται (εικόνα 13) είναι ότι σε φυτά που υπερεκφράζουν την ERL1, η 

έκφραση της ΡΕΡ (συγκεκριμένα το RPOB γονίδιο) είναι αυξημένη σε σχέση με του 

αγρίου τύπου. Αντίθετα στα φυτά που καταστέλλουν την ERL1 η έκφρασή της είναι 

μειωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο φυτά.   

 Οι Clp πρωτεάσες βρίσκονται στον χλωροπλάστη και είναι ΑΤΡ- 

εξαρτώμενες. Η CLPP κωδικοποιείται από τα πλαστίδια και αποτελεί την 

πρωτεολυτική υπομονάδα της Clp πρωτεάσης. Αντίθετα το CLPC κωδικοποιείται από 

τον πυρήνα και αποτελεί την ρυθμιστική υπομονάδα της Clp (Sokolenko A., 1998). 

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του CLPP (εικόνα 13) υπάρχει αύξηση στα 

επίπεδα της έκφρασης του στα φυτά που υπερεκφράζουν την ERL1, ενώ κατά την 

καταστολή της ERL1 η έκφραση του μειώνεται σημαντικά. Το CLPC (εικόνα 13) έχει 

παρόμοια έκφραση σε αγρίου τύπου φυτά και στα φυτά με καταστολή, ενώ στην 

υπερέκφραση παρατηρείται μία μικρή αύξηση.  

 Το PFTF γονίδιο είναι ανταγωνιστής του CLPC, και παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση του φωτοσυστήματος ΙΙ, συμμετέχοντας στην 

αποδόμηση της D1 πρωτεΐνης του (Nixon P.J., 2010). Η έκφραση του συγκεκριμένου 

γονιδίου (εικόνα 13) είναι οριακά αυξημένη κατά την υπερέκφραση της ERL1 και 

αρκετά μειωμένη κατά την καταστολή, υποδεικνύοντας την ύπαρξη μειωμένου 

αριθμού κέντρων αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ σε αυτή την κατάσταση.  

Τα δύο τελευταία  γονίδια που μελετήθηκαν είναι το RBCL και το PSBA που 

κωδικοποιούνται από χλωροπλαστικό DNA. Το πρώτο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη D1 

του φωτοσυστήματος ΙΙ, η οποία σχηματίζει τα κέντρα αντίδρασης, και το δεύτερο 
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κωδικοποιεί την μεγάλη υπομονάδα της 1,5 διφωσφορικής ριβουλόζης (Rubisco) 

(Bollenbach et al., 2004). Αυτό που παρατηρείται είναι πως το RBCL (εικόνα 13), ενώ 

είναι ένα γονίδιο που εκφράζεται πολύ σε φυτά αγρίου τύπου, η έκφραση του 

μειώνεται σημαντικά στα φυτά που υπερεκφράζουν την ERL1. Παράλληλα, στα 

φυτά με καταστολή η έκφραση του πέφτει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά είναι 

μεγαλύτερη από ότι σε αυτά που την υπερεκφράζουν. Αντίστοιχα, για το PSBA 

(εικόνα 13) τα επίπεδα των μεταγράφων μειώνονται για το Hp, ενώ είναι ελαφρώς 

αυξημένα στην υπερέκφραση.   

Συνολικά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι, για τα μετάγραφα της ΝΕΡ (ΡΕΡ 

και CLPP) τα επίπεδα των μεταγράφων τους αυξάνονται κατά την υπερέκφραση, 

ενώ αντίθετα μειώνονται στην καταστολή της ERL1. Το ίδιο συμβαίνει και για τα 

μετάγραφα CLPC, PFTF και PSBA, με μικρότερες όμως διαφορές. Αντίθετα, η 

έκφραση του RBCL μειώνεται δραματικά στα φυτά που υπερεκφράζουν την ERL1.  

 

3.3 Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών Nicotiana benthamiana : ERL1 Hairpin και 

AtERL1 mature 

 

 Στα πλαίσια μελέτης του βιολογικού ρόλου της ERL1 στα φυτά, θεωρήθηκε 

σκόπιμη η δημιουργία διαγονιδιακών φυτών με το γονίδιο της ERL1 σε καταστολή. 

Απομονώθηκαν φυλλικοί δίσκοι από νεαρά φύλλα N.benthamiana και 

συγκαλλιεργήθηκαν με στελέχη αγροβακτηρίων (C58C1) που έφεραν το πλασμίδιο 

pNbe ERL1 Hp. Στη συνέχεια οι μετασχηματισμένοι φυλλικοί δίσκοι έδωσαν κάλλους 

και αυτοί με την σειρά τους εξελίχθηκαν σε φυτάρια. Σχεδόν όλοι οι κάλλοι έδωσαν 

περισσότερα του ενός φυτάρια, τα οποία αποτελούν προϊόντα του ίδιου 

μετασχηματισμού. Τα φυτά που ανήκουν στην ίδια σειρά έχουν τον ίδιο αριθμό και 

με γράμματα υποδεικνύεται ο αριθμός του φυταρίου που προέκυψε. Η όλη 

διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 30 δυνητικά διαγονιδιακών 

σειρών.  Ο μοριακός έλεγχος ξεκίνησε για τις πρώτες 10 σειρές από τις οποίες οι 5 
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φάνηκαν ότι είναι διαγονιδιακές, ενώ για τις υπόλοιπες εκκρεμεί η ανάλυση κατά 

Northern για την απόδειξη της διαγονιδιακότητας τους. 

 Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε διαδικασία μετασχηματισμού των φυτών 

της N.benthamiana με την ώριμη μορφή της ERL1 (χωρίς τα πεπτίδιο στόχευσης 

στον χλωροπλάστη) να υπερεκφράζεται (pAtERL1mature over), με τη διαδικασία 

που περιγράφηκε παραπάνω. Η μόνη διαφορά ανάμεσά τους ήταν το γονίδιο 

επιλογής που χρησιμοποιήθηκε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το ζιζανιοκτόνο 

BASTA, σε τελική συγκέντρωση 5 μg/ml. Ο μετασχηματισμός δεν ήταν επιτυχής, 

καθώς οι περισσότεροι κάλλοι δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν αυτό το στάδιο 

ανάπτυξης και πέθαιναν. Κάποια από τα φυτάρια που μπόρεσαν να επιβιώσουν δεν 

μπόρεσαν να ριζοβολήσουν, λόγω εκτεταμένης μόλυνσης από μύκητα, παρά τις 

αυστηρά στείρες συνθήκες. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία δύο 

διαγονιδιακών σειρών, στην πρώτη επιβίωσαν δύο και στην δεύτερη τρία φυτά. 

Απομένει  έλεγχος της διαγονιδιακότητας τους με ανάλυση κατά Northern.           

         

3.4 Μοριακή ανάλυση διαγονιδιακών φυτών ERL1 Hairpin 

 

 Σκοπός αυτού του πειράματος ήταν να ελέγξουμε πόσες σειρές από αυτές 

που μετασχηματίστηκαν ήταν διαγονιδιακές. Ο έλεγχος έγινε με ανάλυση κατά 

Northern, με σκοπό τη διερεύνηση της παρουσίας του μεταγράφου στα φυτά. Ως 

εκκινητής χρησιμοποιήθηκε μέρος της αλληλουχίας της ERL1 από N.benthamiana 

(~200 βάσεις) με εκκινητές από τον πίνακα 2. Ο ανιχνευτής αναμένεται να 

υβριδοποιήσει ζώνες που ξεκινούν από τις 3 kb, οι οποία ανταποκρίνεται στο 

Hairpin και σε όλες τις υπόλοιπες που ανταποκρίνονται στα ενδιάμεσα παράγωγά 

του.  

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι 5 από τις 10 σειρές που μελετήθηκαν 

είναι διαγονιδιακές. Οι σειρές που είναι θετικές είναι οι 7Α, 8Α, 9Α, 14Α, 18Β .Αυτό 

που επίσης φαίνεται είναι ότι τα ποσοστά έκφρασης του μεταγράφου μεταξύ των 

διαγονιδιακών σειρών διαφέρουν, πιθανώς λόγω της θέσεις που ενσωματώθηκαν 
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στο γονιδίωμα είτε λόγω του διαφορετικού αριθμού των ενθέσεων του διαγονιδίου 

στο κάθε φυτό. Έτσι στην σειρά 7Α η ένταση των ζωνών υβριδοποίησης φαίνεται ως 

η πιο έντονη, ακολουθεί η σειρά 14Α και οι υπόλοιπες σειρές παρουσιάζουν την ίδια 

περίπου έκφραση (εικόνα 14). Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε φυτό N.benthamiana 

αγρίου τύπου, στο οποίο δεν παρατηρείται ζώνη ανίχνευσης, λόγω των χαμηλών 

επιπέδων έκφρασης της ERL1.  

 

Εικόνα 14. Μοριακή ανάλυση των διαγονιδιακών φυτών. Ανάλυση κατά Northern 

των διαγονιδιακών σειρών Nbe ERL1 Hp, για 10 διαφορετικές σειρές. Οι σειρές 7Α, 

8Α, 9Α, 14Α, 18Β είναι διαγονιδιακές και τα επίπεδα έκφρασης διαφέρουν ανάμεσά 

τους. Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε φυτό αγρίου τύπου στο οποίο δεν ανιχνεύεται 

ζώνη.  

 

3.5  Έλεγχος λειτουργικότητας της ένθεσης των διαγονιδιακών φυτών ERL1 

Hairpin  

 

 Τα διαγονιδιακά φυτά που μελετήσαμε φάνηκαν να εκφράζουν το 

διαγονίδιο (Nbe ERL1 Hp), σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό που έπρεπε να μελετηθεί 

ήταν το κατά πόσο τα φυτά αυτά μπορούσαν σε περίπτωση υπερέκφρασης της ERL1 
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να την καταστείλουν. Βασικός σκοπός δηλαδή, ήταν να ελέγξουμε την 

λειτουργικότητα της ένθεσης, εάν λειτουργεί η καταστολή. Επιλέχθηκε ένα 

διαγονιδιακό φυτό από τα παραπάνω, το 7Α,  για αυτή τη μελέτη, και σε αυτό 

πραγματοποιήθηκε αγροεμποτισμός με το pNbe ERL1 over. Αντίστοιχα, η ίδια 

μεταχείριση έγινε και σε φυτό αγρίου τύπου που λειτούργησε ως μάρτυρας. Τα 

δείγματα συλλέχτηκαν την πρώτη και τρίτη ημέρα μετά τον αγροεμποτισμό, λόγω 

του γεγονότος ότι, σε προηγούμενες αναλύσεις φάνηκε πως, η pNbe ERL1 over 

εκφράζεται από την πρώτη ημέρα του μετασχηματισμού. Η ανάλυση των δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε με ανάλυση κατά Nοrthern.  

 

 

Εικόνα 15. Μοριακή ανάλυση διαγονιδιακού φυτού για τον έλεγχο της 

λειτουργικότητάς του. Ανάλυση κατά Northern του 7Α διαγονιδιακού φυτού, στο 

οποίο υπερεκφράστηκε η ERL1 παροδικά, σε μια και τρεις ημέρες (7A 1, 7A 3 

αντίστοιχα) από τον αγροεμποτισμό. Αντίστοιχα οι ίδιοι χειρισμοί έγιναν και σε 

φυτά αγρίου τύπου (ως wt 1, wt 3).  
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 Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ότι σε φυτά αγρίου τύπου η ERL1 

εκφράστηκε από την πρώτη ημέρα του αγροεμπoτισμού, ενώ στην συνέχεια (την 

τρίτη) υπήρξε καταστολή της, όπως έχει παρουσιαστεί και σε προηγούμενες 

αναλύσεις. Σε αντίθεση, το διαγονιδιακό φυτό (7Α) από την πρώτη κιόλας ημέρα 

κατέστειλε την έκφραση της ERL1. Συνεπώς αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως το 

διαγονιδιακό φυτό (7Α) είναι λειτουργικό και καταστέλλει άμεσα την έκφραση της 

ERL1.    

 

3.6 Μοριακός έλεγχος επιλεγμένων χλωροπλαστικών γονιδίων σε διαγονιδιακά 

φυτά. 

 

Στη συνέχεια σκόπιμη κρίθηκε η μελέτη των συγκεκριμένων χλωροπλαστικών 

γονιδίων, εκτός των δειγμάτων που είχαν προηγηθεί, και σε διαγονιδιακά φυτά που 

καταστέλλουν την ERL1 (7A φυτό). Σκοπός των πειραμάτων ήταν να μελετήσουμε 

διαφορές που πιθανών να υπήρχαν ανάμεσα σε φυτά με παροδική 

(αγροεμποτισμό- Hairpin) και μόνιμη (7Α διαγονιδιακό φυτό) καταστολή. Τα πρώτα 

τρία γονίδια που μελετήσαμε ήταν οι δύο πολυμεράσες, ΝΕΡ και PEP, και το PFTF. 

Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι η πυρηνική πολυμεράση (NEP) εκφραζόταν και 

στα τέσσερα δείγματα σε παρόμοια επίπεδα, γεγονός που συμφωνεί με τα 

προηγούμενα πειράματα για τα πρώτα τρία, και ταυτόχρονα δεν διαφαίνεται 

κάποια αλλαγή στη έκφραση της στα διαγονιδιακά φυτά. Αντίθετα, η πλαστιδιακή 

πολυμεράση (PEP) εμφανίζει διαφορές στην έκφρασή της ανάμεσα στα 

διαγονιδιακά φυτά και στην παροδική καταστολή. Συγκεκριμένα ανάμεσα στα 

διαγονιδικά φυτά που υπερεκφράζουν και καταστέλλουν την ERL1 τα επίπεδα είναι 

ίδια, ενώ στην παροδική καταστολή μειώνεται δραματικά. Τέλος, όσον αφορά το 

PFTF τα επίπεδα των μεταγράφων κατά την καταστολή της ERL1 σε διαγονιδιακά 

φυτά διαφέρουν από αυτά στην παροδική καταστολή, ενώ είναι σε περίπου ίδια 

επίπεδα με τα αγρίου τύπου και της υπερέκφρασης της ERL1.       
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Εικόνα 13. Ανάλυση κατά Northern χλωροπλαστικών μεταγράφων. Αναλύθηκαν 

σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,2% το ολικό RNA από φυτά Ν.benthamiana 

που υπερέκφραζαν μόνιμα (mosaic) ή κατέστειλαν παροδικά (Nbe ERL1 Hairpin) και 

μόνιμα (διαγονιδιακό φυτό 7Α) την ERL1, συγκριτικά με φυτά αγρίου τύπου. 

 

3.7 Διαγονιδιακά φυτά Arabidopsis thaliana      

 

 Στη προσπάθεια να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση κατά Northern στα φυτά της N.benthamiana για τα επιλεγμένα 

χλωροπλαστικά γονίδια, χρησιμοποιήθηκαν διαγονιδιακά φυτά A.thaliana που 

υπερέκφραζαν και κατέστειλαν την ERL1.  
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3.7.1 Ανάπτυξη των φυτών 

 

Τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να καταστέλλουν την ERL1 ήταν οι 

διαγονιδιακές σειρές CS 834430, SALK 544378 και SALK 579265 (από NASC, 

European Arabidopsis Stock Centre). Η σειρά CS 834430  έχει την ένθεση του T-DNA 

μέσα σε ένα ιντρόνιο της ERL1 και φέρει το γονίδιο BAR που την καθιστά ανθεκτική 

στο ζιζανιοκτόνο BASTA. Η σειρά SALK 544378 περιέχει την ένθεση σε ένα εξόνιο της 

ERL1 και στον υποκινητή του διπλανού γονιδίου της (PPR, AT3g15130), ενώ στη 

σειρά SALK 579265 η ένθεση βρίσκεται στον υποκινητή της ERL1. Και οι δύο σειρές 

κανονικά θα έπρεπε να είναι ανθεκτικές στην καναμυκίνη, για κάποιο λόγο όμως 

εμφανίζουν σίγηση του γονιδίου, γεγονός που τις καθιστά ανίκανες να 

αναπτυχθούν σε θρεπτικό μέσο με αντιβιοτικό. Η μόνη λύση είναι η ανάπτυξη τους 

σε χώμα και η μετέπειτα επιλογή τους με PCR.  

Τα φυτά που υπερέκφραζαν την ERL1 (ERL1 over) ήταν διαγονιδιακές σειρές 

που δημιουργήθηκαν με εμβάπτιση των ανθέων και έδειχναν αντοχή στην 

καναμυκίνη (Helm, 2010). Κάποια φυτά έδειξαν ότι είχαν και φαινοτυπικές 

διαφορές από τα αγρίου τύπου, με λίγα χλωρωτικά φύλλα που εμφανίστηκαν.    

 Οι σπόροι αποστειρώθηκαν και τοποθετήθηκαν σε τριβλία με στερεό 

θρεπτικό υπόστρωμα και το αντίστοιχο αντιβιοτικό, καναμυκίνη (σε τελική 

συγκέντρωση 50 μg/ml) για τις σειρές CS 834430 και ERL1 over και χωρίς 

αντιβιοτικό για τις υπόλοιπες δύο και τα αγρίου τύπου φυτά. Ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα γινόταν παρατήρηση της ανάπτυξης. Στη συνέχεια τα φυτά που 

επιβίωσαν τοποθετήθηκαν στο χώμα και αναπτύχθηκαν σε κλειστό θάλαμο 

συντήρησης. Από αυτά τα φυτά συλλέχθηκαν ιστοί για την μοριακή ανάλυση τους 

και σπόροι. Τα φυτά που επιλέχθηκαν για την ανάλυση κατά Northern ήταν οι 

σειρές CS 834430 και ERL1 over.    
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3.7.2  Ανάλυση κατά Northern φυτών Arabidopsis    

 

Στη συνέχεια των πειραμάτων έγινε προσπάθεια μελέτης των 

χλωροπλαστικών γονιδίων σε φυτά Arabidopsis thaliana αγρίου τύπου, 

υπερέκφρασης της ERL1 (αναφέρονται ως ERL1 over) (Helm, 2010) και καταστολής 

της (CS834430) (αναφέρονται ως 430). Τα δύο πρώτα γονίδια που μελετήθηκαν 

ήταν η πυρηνική πολυμεράση (NEP) και το CLPP. Στη μια περίπτωση, του NEP, αυτό 

που παρατηρήθηκε ήταν αρχικά ότι υπήρχαν δύο ζώνες υβριδοποίησης, με την μία 

να ανταποκρίνεται στην πολυμεράση (3500 bp). Το αποτέλεσμα ήταν να μην 

παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά στα επίπεδα έκφρασης των μεταγράφων 

ανάμεσα στα φυτά, όπως αντίστοιχα συνέβη και με τη NEP της N.benthamiana. Το 

CLPP δεν μας έδωσε αποτελέσματα, το οποίο μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας του 

ανιχνευτή που χρησιμοποιήθηκε, μιας και προερχόταν από άλλο οργανισμό 

(N.benthamiana) και δεν έχει πλήρη ομολογία με το γονίδιο στην A.thaliana,  και 

πιθανός με μείωση της θερμοκρασίας υβριδοποίησης μπορέσουμε να το 

ανιχνεύσουμε.  
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Εικόνα 14. Ανάλυση κατά Northern της πυρηνικής πολυμεράσης NEP. Αναλύθηκε 

σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,2% τα ολικό RNA από φυτά A.thaliana που 

υπερέκφραζαν και κατέστειλαν την ERL1 σε σύγκριση με φυτά αγρίου τύπου. 

 

3.7.3 Ανάπτυξη διαγονιδιακών σειρών Arabidopsis thaliana (Τ1 γενιά) 

 

 Τα διαγονιδιακά φυτά Arabidopsis thaliana που κατέστειλαν την ERL1 (ERL1 

Hairpin) δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο της εμβάπτισης των ανθέων τους και 

παρουσίαζαν αντοχή στο αντιβιοτικό καναμυκίνη (Helm, 2010). Πραγματοποιήθηκε 

η ανάπτυξη της Τ1 γενιάς για την επιλογή των διαγονιδιακών φυτών. Οι σπόροι 

αποστειρώθηκαν και αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υπόστρωμα MS με αντιβιοτικό 

επιλογής την καναμυκίνη, σε τελική συγκέντρωση 50 μg/ml. Το ποσοστό επιβίωσης 

των σπόρων ήταν πολύ μικρό, μόνο δύο φυτά κατάφεραν να επιζήσουν από τα 500 

περίπου συνολικά. Τα φυτά αυτά βλάστησαν και μετά την πάροδο 25 ημερών 

τοποθετήθηκαν σε χώμα. Η ανάπτυξη των φυτών δεν παρουσίασε κάποια 

καθυστέρηση, συγκριτικά με φυτά του αγρίου τύπου, και ούτε παρουσιάστηκαν  

φαινοτυπικές διαφορές. Πραγματοποιήθηκε συλλογή ιστών και σπόρων από τα 

φυτά και εκκρεμεί η μοριακή τους ανάλυση. 
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας κλωνοποιήθηκε για πρώτη φορά η ERL1 

από φυτά Nicotiana benthamiana και μελετήθηκε η δράση της σε φυτά είτε άμεσα, 

δημιουργώντας διαγονιδιακά φυτά που υποεκφράζουν την ERL1 ή υπερεκφράζουν 

την ώριμη μορφή της, είτε έμμεσα, προσδιορίζοντας κατά πόσο μπορεί η πρωτεΐνη 

αυτή να επηρεάζει τα επίπεδα άλλων μεταγράφων στους χλωροπλάστες.  

Πρωταρχικός στόχος ήταν να απομονωθεί η ERL1 από φυτά Nicotiana 

benthamiana. Η απομόνωση πραγματοποιήθηκε και στη συνέχεια με 

βιοπληροφορική μελέτη της αλληλουχίας ταυτοποιήθηκε η ύπαρξη της 

συντηρημένης EXOIII επικράτειας (ERI-1-3’hExo-like) που την κατατάσσει στην 

οικογένεια των 3’-5΄ εξωνουκλεασών (Συμπληρωματικά κεφ. 6). Φυλογενετικές 

αναλύσεις έχουν δείξει ότι η ERL1 είναι αρκετά συντηρημένη σε διάφορους 

εκπροσώπους του φυτικού βασιλείου, όπως το ρύζι (Oryza sativa),  ο καπνός 

(Nicotiana tabacum), το σόργο (Sorghum bicolor) και το αμπέλι (Vitis vinifera). 

Διαφορές ανάμεσα τους παρατηρούνται περισσότερο στα δύο άκρα των 

αλληλουχιών και κυρίως στο 5΄ άκρο, στο οποίο βρίσκεται το πεπτίδιο σινιάλο της 

πρωτεΐνης, που την καθοδηγεί στον χλωροπλάστη (εικόνα 15.) (Schumacher H.). 

Συγκεκριμένα στο S.bicolor και στο Populus trichocarpa (λεύκη) οι διαφορές αυτές 

ίσως να είναι υπεύθυνες για τον κυτταρικό εντοπισμό τους.  

Βάση αυτών των παρατηρήσεων και στην προσπάθεια να δούμε εάν η ERL1 

από N.benthamiana (Nbe ERL1) εντοπίζεται στον χλωροπλάστη πραγματοποιήθηκε 

βιοπληροφορική διερεύνηση για την ύπαρξη του πεπτιδίου σινιάλου. Σύμφωνα με 

αυτή βρέθηκε πως η αλληλουχία πιθανώς να περιέχει ένα πεπτίδιο σινιάλο που να 

αποκόπτεται στο 26-27 αμινοξύ της και να εντοπίζεται χλωροπλαστικά. Στην 

περίπτωση της Nbe ERL1  θα πρέπει να γίνει μελέτη για τον ακριβή καθορισμό των 

5΄ και 3΄ άκρων του γονιδίου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί 

ακριβώς και είναι βασική πληροφορία για τη μελέτη του. Επίσης σημαντική θα ήταν 

η  βιοπληροφορική διερεύνηση για τη λειτουργία της ERL1 στην N.benthamiana 

καθώς σε άλλα φυτά, όπως η τομάτα  (Solanum lycorsicum), της έχει αποδοθεί και ο 
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επιπλέον ρόλος της Polynucleotidyl transferases, και ίσως να υπάρχει κάποια 

ομοιότητα στη δράση τους.  

 

 

Εικόνα 15. Στοίχιση του 5’ άκρου της ERL1 σε διάφορους φυτικούς οργανισμούς. 

Απεικόνιση των διαφορών στο 5΄άκρο των αλληλουχιών που αποτελεί το πεπτίδιο 

σινιάλο που καθοδηγεί την πρωτεΐνη στον χλωροπλάστη (Schumacher H., 2008).  

 

Στη δεύτερη περίπτωση, της υπερέκφρασης ώριμης μορφής της 

(AtERL1mature) η εξακρίβωση του εντοπισμού της και η λειτουργική της 

διαφοροποίηση από την AtERL1 μπορεί να πραγματοποιηθεί με σύντηξη της με GFP 

στο καρβοξυτελικό άκρο. Αυτό που αναμένεται κανονικά για την ώριμη μορφή της 

πρωτεΐνης είναι ότι θα παραμένει στο κυτταρόπλασμα, αφού απουσιάζει το 

πεπτίδιο σινιάλο. Επιπλέον η AtERL1mature, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

πειράματα που αφορούν την εμπλοκή της ERL1 στο μηχανισμό της σίγησης. Μέχρι 

τώρα αυτό που έχει αποδειχθεί πειραματικά είναι ότι η ERL1 λόγω του κυτταρικού 

εντοπισμού της δεν φαίνετε να συμμετέχει στη σίγηση, μιας και ο χλωροπλάστης 

θεωρείται ένα υποκυτταρικό διαμέρισμα ελεύθερο της σίγησης (Hegeman et al., 

2005). Ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον θα παρουσίαζε να μελετήσουμε το κατά πόσο 

μπορεί να επηρεαστεί η RNA σίγηση στην περίπτωση υπερέκφρασης της ώριμης 

μορφής της πρωτεΐνης εκτοπικά.  
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Για αυτό τον σκοπό προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε διαγονιδιακά φυτά 

που να υπερεκφράζουν την  AtERL1mature. Η ιστοκαλλιέργεια δεν προχώρησε και 

μόνο 2 σειρές κατάφεραν να επιβιώσουν. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο σημείο 

ανάπτυξης το οποίο οι κάλλοι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν και πέθαιναν. 

Απομένει η μοριακή ανάλυση των φυτών αυτών για τον προσδιορισμό τους. Αυτό 

θα μπορούσε ίσως να ερμηνευτεί από το ότι η υπερέκφραση της πρωτεΐνης αλλά 

και η παραμονή της στο κυτταρόπλασμα πιθανώς να είναι τοξική για το φυτό. Κάτι 

τέτοιο μπορεί να εξακριβωθεί με την χρήση ενός επαγόμενου υποκινητή σε 

συνδυασμό με την πρωτεΐνη. Εάν ο ισχυρισμός είναι σωστός τότε κανένα φυτό δεν 

θα μπορεί να επιβιώσει και άρα δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω μελέτη αυτού. 

Ένα άλλο κομμάτι της παρούσας εργασίας ήταν η μοριακή ανάλυση 

συγκεκριμένων χλωροπλαστικών γονιδίων σε περίπτωση υπερέκφρασης και 

καταστολής της ERL1. Τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα mosaic, που έχουν 

χαρακτηριστικό φαινότυπο με λευκές και πράσινες περιοχές. Οι λευκές περιοχές 

έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτέλεσμα της προβληματικής ανάπτυξης των 

χλωροπλαστών, λόγω της ύπαρξης αδιαφοροποίητων πλαστιδίων (Sakamoto, 2003; 

Schumacher H., 2008), ενώ οι πράσινες αποτελούν μια ενδιάμεση κατάσταση. Για 

την περίπτωση της καταστολής τα φυτά κατέστειλαν την ERL1 παροδικά. Θέλοντας 

να δούμε πως επηρεάζεται η μεταγραφή ορισμένων γονιδίων επιλέξαμε να 

μελετήσουμε όχι μόνο χλωροπλαστικά γονίδια αλλά και πυρηνικά. Στα πλαστίδια η 

μεταγραφή γίνεται από δύο πολυμεράσες, την NEP-πυρηνική και την PEP-

πλαστιδιακή (Liere and Borner, 2007). Η NEP είναι υπεύθυνη για τη μεταγραφή των 

housekeeping γονιδίων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των χλωροπλαστών, ενώ η 

PEP είναι υπεύθυνη για τη μεταγραφή γονιδίων που σχετίζονται με τη 

φωτοσύνθεση και δρα σε μετέπειτα στάδια ανάπτυξης(Hanaoka M., 2005). Οι δύο 

πολυμεράσες δρουν συμπληρωματικά με τη μία να αναστέλλει τη δράση της άλλης, 

καθώς έχει προταθεί ότι η PEP μεταγράφει το trn GLU  (tRNAGLU ) που αναστέλλει τη 

δράση της NEP (Hanaoka M., 2005; Woodson and Chory, 2008). Η αναστολή της 

δράσης της NEP και η ενεργοποίηση της PEP είναι αυτή που οδηγεί στην ωρίμανση 

των χλωροπλαστών. 
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 Τα γονίδια NEP, CLPC και PFTF που μελετήσαμε ήταν πυρηνικής προέλευσης 

και μεταγράφονται από την πολυμεράση ΙΙ. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν μια 

μικρή αύξηση στα mosaic για τα δύο τελευταία γονίδια σε σχέση με τα αγρίου 

τύπου φυτά. Αυτό ίσως να εξηγείται από την πυρηνική προέλευση των γονιδίων, 

εάν λάβουμε υπόψη ότι σε αυτά τα φυτά υπάρχουν ελαττωματικά πλαστίδια που 

προκαλούν κατάρρευση του μεταβολισμού των χλωροπλαστών και θεωρήσουμε ότι 

ίσως να στέλνεται κάποιο μήνυμα από τους χλωροπλάστες στον πυρήνα για αύξηση 

των συγκεκριμένων μεταγράφων. Το γεγονός ότι τα επίπεδα της NEP παραμένουν 

σταθερά, σε κάθε περίπτωση, ίσως να οφείλεται στο στάδιο ανάπτυξης των 

χλωροπλαστών τη συγκεκριμένη στιγμή (Hanaoka M., 2005). Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από τα επίπεδα της PEP, που είναι αυξημένα κατά την υπερέκφραση της ERL1.  

Τα μετάγραφα της NEP είναι το CLPP, μια πρωτεολυτική υπομονάδα της CLP 

πρωτεάσης, και μια υπομονάδα της PEP (RPOB) (Sokolenko A., 1998). Αυτά 

αυξάνονται στα mosaic φυτά γεγονός που υποδηλώνει πως αφενός η μεταγραφή 

στον χλωροπλάστη από τη NEP συμβαίνει κανονικά και αφετέρου πως η PEP 

μεταγράφεται περισσότερο από την ΝΕΡ τη συγκεκριμένη στιγμή στα κύτταρα. Τα 

μετάγραφα της PEP είναι το RBCL, η μεγάλη υπομονάδα της Rubisco, και το PSBA, η 

D1 πρωτεΐνη του φωτοσυστήματος ΙΙ (Bollenbach et al., 2004). Αυτό που 

παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μείωση των επιπέδων των μεταγράφων του πρώτου 

γονιδίου στα φυτά που υπερεκφράζουν την ERL1. Αυτό που θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε είναι ότι αφού το γονίδιο της PEP μεταγράφεται αλλά δεν 

μεταγράφει τα γονίδια για τα οποία είναι υπεύθυνη ίσως να υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα στην μετάφραση της που να την καθιστά μη λειτουργική. Σε αυτό το 

σημείο εάν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η ERL1 συμμετέχει στην ωρίμανση των 

3΄ άκρων των ριβοσωμικών RNAs (5S rRNA) (Helm J.,διδακτορική διατριβή) και ίσως 

να προκαλεί ελαττωματικά ριβοσώματα, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο ότι 

στα ελαττωματικά πλαστίδια των mosaic φυτών δεν συμβαίνει η πρωτεΐνοσύνθεση 

της PEP και άρα δεν μπορεί να επιτελέσει την λειτουργία της (Schumacher H., 2008). 

Αυτό συνηγορεί και με τα αποτελέσματα των Zubko and Day όπου κατέληξαν ότι σε 

μη λειτουργικά ριβοσώματα δε συντίθεται η PEP και συνεπώς και τα μετάγραφά της 

(Zubko and Day, 2002), και του Schumacher όπου σε λευκές περιοχές η έκφραση 
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των μεταγράφων έπεφτε κατακόρυφα (Schumacher H., 2008). Ενώ θα περιμέναμε 

να έχουμε αντίστοιχο αποτέλεσμα και για το PSBA παρατηρήσαμε το αντίθετο, που 

δεν συμφωνεί με προηγούμενα αποτελέσματα (Schumacher H., 2008), οπότε 

χρήσιμο θα ήταν να επαναληφθεί το πείραμα για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς 

ισχύει. 

Στην περίπτωση που καταστέλλεται η ERL1 παροδικά σε φυτά αυτό που 

παρατηρήσαμε για όλα τα γονίδια, εκτός του NEP και του CLPC που παρέμειναν 

σταθερά, ήταν πως τα επίπεδα έκφρασης των μεταγράφων ήταν σημαντικά 

μειωμένα σε σχέση με αυτά του αγρίου τύπου. Αυτό ίσως να οφείλεται σε κάποιο 

ποσοστό στην τεχνική του αγροεμποτισμού που χρησιμοποιήθηκε, που καταπονεί 

τα φυτά σε κάποιο βαθμό και ταυτόχρονα η έκφραση των διαγονιδίων είναι πολύ 

ισχυρή με αποτέλεσμα να εκφράζεται και εκτοπικά. Η ERL1 είναι μια εξωνουκλεάση 

που συμμετέχει στην ωρίμανση των 3΄ άκρων των rRNAs, αλλά χωρίς να 

αποκλείεται τo γεγονός να  εμπλέκεται στην κατεργασία και άλλων RNAs. Σε 

περίπτωση καταστολής της οπότε είναι πιθανό να μη γίνεται σωστή κατεργασία των 

RNAs και αυτό να οδηγεί σε προβληματική πρωτεΐνοσύνθεση με αποτέλεσμα την 

μείωση των μεταγράφων. 

Στη συνέχεια σκόπιμη κρίθηκε η μελέτη των ίδιων γονιδίων σε φυτά 

Arabidopsis thaliana για την σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στα δύο είδη 

φυτών. Τα δύο πρώτα γονίδια που μελετήθηκαν ήταν το NEP  και το CLPP. Η 

πολυμεράση είχε παρόμοια επίπεδα έκφρασης ανάμεσα στα φυτά, πράγμα που 

συγκλίνει και με τα αποτελέσματα από τη N.benthamiana. Στη δεύτερη περίπτωση, 

το CLPP, δεν έδωσε καμία ζώνη υβριδοποίησης, γεγονός που μπορεί να οφείλεται 

στη θερμοκρασία υβριδοποίησης. Λόγω του ότι είναι ο εκκινητής που 

χρησιμοποιήθηκε είναι από διαφορετικό οργανισμό (N.benthamiana) η 

θερμοκρασία θα πρέπει να είναι χαμηλότερη για να μπορέσει να γίνει 

υβριδοποίηση. Εκκρεμεί η μελέτη των υπόλοιπων γονιδίων που πρόκειται να 

αποκαλύψει τις διαφορές ή ομοιότητες ανάμεσα στα δύο φυτά. 

Για την ολοκλήρωση του πειράματος αυτού και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του 

τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα γονίδια στον χλωροπλάστη χρησιμοποιήσαμε 
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διαγονιδιακά φυτά που κατέστειλαν την ERL1. Με αυτό τον τρόπο μπορέσαμε να 

ξεπεράσουμε προβλήματα και περιορισμούς που δημιουργούνται από τα φυτά με 

παροδική καταστολή. Η διαφορά ανάμεσα στην παροδική και μόνιμη καταστολή 

δεν είναι μόνο ποιοτική αλλά και ποσοτική (διαφορετικά επίπεδα έκφρασης 

διαγονιδίου).  Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν τα διαγονιδιακά φυτά pNbe 

ERL1 Hp. Από τα πρώτα πειράματα που έγιναν υπάρχει μία σημαντική διαφορά που 

παρατηρείται στα διαγονιδιακά φυτά σε σχέση με αυτά που προήλθαν από αγρο-

εμποτισμό. Συγκεκριμένα, το PFTF εμφάνισε αύξηση των μεταγράφων του σε σχέση 

με τα αγρίου τύπου αλλά και με τα “mosaic”.  Σε αυτό είναι πιθανό να συμβάλλει η 

μείωση των χλωροπλαστικών rRNAs, αφού σε καταστολή της ERL1 έχει βρεθεί ότι τα 

5S rRNA μειώνονται (Schumacher H., 2008). Σε συνδυασμό με το ότι έχει βρεθεί σε 

διαγονιδιακά φυτά που καταστέλλουν την RNR1, μια άλλη 3΄- 5΄ εξωνουκλεάση, να 

υπάρχουν αυξημένα επίπεδα πυρηνικών μεταγράφων λόγω μείωσης των rRNAs 

οδηγούμαστε στο ίδιο συμπέρασμα (Kishine et al., 2004). Παρόλα αυτά η NEP 

διατηρεί τα επίπεδα των μεταγράφων σταθερά σε όλα τα φυτά, χωρίς να 

επηρεάζεται από την ERL1. Η PEP στα διαγονιδιακά φυτά έχει αυξημένη έκφραση σε 

σχέση με τα αγρίου τύπου, παρόμοια με αυτή των mosaic φυτών. Μένει να δούμε 

την έκφραση και των υπολοίπων γονιδίων, το πυρηνικής προέλευσης CLPC και τα 

μετάγραφα της PEP για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει.             

 Τέλος όσον αφορά τα διαγονιδιακά φυτά N.benthamiana (Nbe ERL1 Hp) και 

Arabidopsis ERL1 Hp ο μοριακός χαρακτηρισμός των σειρών, με ανάλυση κατά 

Northern, απομένει για τον χαρακτηρισμό τους. Για τα Nbe ERL1  φυτά θα πρέπει να 

αναπτυχθεί η Τ1 γενιά τους (σε θρεπτικό μέσο με αντιβιοτικό) και η μοριακή 

ανάλυση τους, με ανάλυση κατά Northern και Southern, για την εξακρίβωση του 

κατά πόσο είναι διαγονιδιακά αλλά και των αριθμό των ενθέσεων ανά φυτό. Επίσης 

σημαντική είναι και η παρατήρηση των φαινοτύπων των φυτών για τυχών διαφορές 

που θα έχουν σε σχέση με του αγρίου τύπου.   
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

> Nicotiana benthamiana ERL1 

AGCAGTCACAAGACTCGCCACCGTATCCTTCATTTCTTCTTCAGGAAAACTCACTCCTCAAGG

GAGCCGTTTAATTCCAATGGCTACGGGATTTTGTAGGGTCCCCTTGCTGCGGCGGTTCCTTG

TATCTCCGCCGGTACTACCTTTTTCGTACTCACTTCAGCCCAGCCGTAAAATCAGTATCTCCG

CCTCTCGTTCTACCACCGAAGAATCTACTTCTTCCCTAATTCAGCCCACACCTTCCCGTACCCG

TTGGAAGCCAACGTGTCTCTATTTTACTCAAGGTAAGTGCACTAAGATGGATGATCCTATGC

ATATTGACAAGTTTAATCATAATTGCTCCCTTGAGCTTATGCAAAATGCTGCGGGACTTAAG

AATTTGCGGCAGCAGGAGTTGGAATACTTTTTGGTGCTTGATTTGGAGGGTAAAGTTGAGA

TTCTTGAGTTTCCAGTTCTCCTATTTGATGCCAAAACCATGGACGTCGTCAACTTTTTCCATA

GGTTTGTGAGGCCGACAAAAATGCATGAAGACAGAATAAATGAATATATAGAAGGGAAAT

ATGGAAAGCTAGGAGTTGATCGCGTCTGGcATGATACAGCTATCCCATTTGGAGAAGTTATC

GAGCAGTTTGAAGTTTGGCTGGGGGAACGTCAATTGTGGAGAAATGAACCGGGCGGCTGT

CTAAATAAAGCTGCCTTTGTTACTTGTGGGAACTGGGATCTGAAGACTAAAGTTCCTCAGCA

ATGCAAAGTAGCAGGGACGAAATTGCCACCGTATTTCATGGAATGGATTAATTTGAAGGAT

GTGTTTTTGAACTTCTACAAGAGGAGGGCCAAAGGAATGCTTTCAATGATGAGGGAACTCC

AGATGCCTTTGTTAGGGAGTCATCACCTTGGAATAGATGATGCAAAAAACATAGCAAGAGT

ACTGCAACACATGCTTAGTGATGGTGCCCTTGTGCAAATCACAGCTAGAAGAAACCCTCATT

CTCCTGAAAAAGTTGAATATCTTTTTGAGGATCGCATTGTATAACTAGTTTCTTCTGAACCAT

TTTGTTATCACC 

 

 

> Arabidopsis thaliana ERL1 mature (AT3G15140) 

GAAAATGCAAGGTGGAGACCCATGTGCTTGTATTACACCCACGGAAAGTGTACAAAGATGG

ATGATCCTGCCCATTTGGAGATTTTTAACCACGATTGTTCAAAGGAACTTCGAGTGGCTGCT

GCTGATCTTGAGAGAAAGAAGTCACAAGAATTCAATTTTTTCTTGGTTATTGACTTGGAAGG
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AAAAGTTGAGATTCTTGAGTTTCCTATTTTGATCGTAGATGCCAAAACCATGGAAGTCGTAG

ACTTATTCCACAGGTTTGTAAGACCCACCAAAATGAGCGAGCAAGCAATTAACAAATACATC

GAAGGCAAGTATGGGGAACTCGGGGTTGATCGTGTGTGGCATGACACAGCTATTCCATTTA

AGCAAGTTGTTGAGGAGTTTGAAGTTTGGTTAGCTGAGCATGACTTGTGGGATAAAGATAC

AGATTGGGGTCTGAACGATGCAGCTTTTGTAACCTGTGGAAACTGGGATATAAAGACAAAG

ATTCCTGAGCAATGCGTAGTTTCAAACATCAATCTTCCGCCATATTTTATGGAGTGGATCAAT

CTCAAAGACGTCTACTTGAATTTCTATGGCCGTGAGGCAAGAGGAATGGTGTCAATGATGA

GGCAGTGTGGAATAAAACTCATGGGAAGCCACCATCTGGGCATTGATGACACAAAGAACAT

CACGAGGGTGGTGCAACGGATGCTCTCAGAAGGTGCAGTTCTCAAGCTCACAGCTCGAAG

GAGCAAATCCAATATGAGAAACGTCGAGTTTCTCTTCAAGAACAGGATCAAGTAA 

 

 

 

Εικόνα 16. Επίπεδα έκφρασης της ERL1 σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του φυτού 

Arabidopsis thaliana. Ο άξονας x αναφέρεται στα αναπτυξιακά στάδια του φυτού, 

ενώ ο y άξονας στα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης (από GeneinvestigatorV3).    

 


