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Περίληψη
Η κατανόηση των περίπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυτών και των παθογόνων
που τα προσβάλλουν, έχει ιστορικά διαμορφωθεί μέσα από την μελέτη μοντέλων δυαδικών
συστημάτων ξενιστή-παθογόνου. Παρόλα αυτά, οι φυτικές ασθένειες πολλές φορές
προκαλούνται από την συνύπαρξη πλήθους υποκυττάριων παθογόνων σε έναν μοναδικό
ξενιστή. Ένας ολοένα και αυξανόμενος όγκος δεδομένων μεταγενωμικών αναλύσεων και
αναλύσεων αλληλούχισης νέας γενιάς, φανερώνει ότι οι μεικτές μολύνσεις φαίνεται να
αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση στην φύση. Οι συν-επιμολύνσεις οδηγούν σε ένα
δίκτυο πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μολυσματικών παραγόντων
και του ξενιστή, ικανές να προκαλέσουν ποικίλα αποτελέσματα στην πορεία μιας ασθένειας. Οι
ιοί και τα ιοειδή αποτελούν μια σημαντική κατηγορία υποκυττάριων παθογόνων και έχουν
βρεθεί σε πολλές επιδημιολογιές μελέτες σε αφθονία στους φυτικούς ξενιστές που
προσβάλλουν. Στην περίπτωση των ιικών συν-επιμολύνσεων παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα
αλληλεπιδράσεων από συνέργεια μέχρι ανταγωνισμό οι οποίες φαίνεται να εξαρτώνται τόσο
από τα εμπλεκόμενα παθογόνα όσο και από τον εκάστοτε ξενιστή και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες. Παρά την σημασία του φαινομένου των ταυτόχρονων μολύνσεων η συστηματική
μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συν-επιμολύνοντων παθογόνων παραμένει σε
μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη και οι γνώσεις μας για τους μοριακούς μηχανισμούς που τις
διέπουν είναι εξαιρετικά ελλιπής. Στην συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία επιχειρείται η
κατανόηση του φαινομένου των συν-επιμολύνσεων μέσα από την μελέτη μεικτών μολύνσεων
ενός ιοειδούς με δύο ιούς διαφορετικών οικογενειών. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η συνεπιμόλυνση του ιοειδούς των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας, PSTVd με τον ιό του
κηληδωτού μαρασμού της ντομάτας,TSWV (Οικογένεια: Bunyaviridae Γένος: Tospovirus) και τον
ιό του θαμνώδους νανισμού της ντομάτας (TBSV, Οικογένεια: Τombusviridae, Γένος:
Tombusvirus). Μέσα από ελεγχόμενα πειράματα συν-επιμολύνσεων του φυτού Ν. benthamiana
και αναλύσεις κατά Northern για τον εντοπισμό του κάθε παθογόνου, πραγματοποιήθηκε
ποσοτική ανάλυση των επιπέδων μολυσματικότητας του PSTVd και των ιών TBSV και TSWV στις
μεικτές σε σχέση με μονές μολύνσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως καταστάσεις ελέγχου.
Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση της σειράς εγκαθίδρυσης των παθογόνων ως ένα σημαντικός
παράγοντας ικανός να καθορίσει το αποτέλεσμα στην συν-επιμόλυνσης. Τα πειράματα της συνεπιμόλυνσης του PSTVd με τον TSWV δεν οδήγησαν σε ερμηνεύσιμα αποτελέσματα λόγω της
περιορισμένης επιτυχίας των μηχανικών μολύνσεων με τον ιό. Αντίθετα, παρατηρήθηκε
σημαντική αύξηση των επιπέδων του ιού TBSV κατά την συν-επιμόλυνση του με το PSTVd μόνο
στην περίπτωση όπου μόλυνση του ιοειδούς προηγούνταν της ιικής. Ταυτόχρονα τα επίπεδα
του PSTVd παρουσίασαν μείωση στις μεικτές μολύνσεις ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που
πραγματοποιούνταν η συν-επιμόλυνση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την σημασία της σειράς
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με την οποία εγκαθιδρύεται η κάθε μόλυνση και φανερώνει την έμμεση αλληλεπίδραση των
παθογόνων μέσω του φυτού ξενιστή.

Abstract
The study of plant-pathogen interactions has historically focused on single host - single
pathogen disease systems. However, plant infections are often governed by multiple pathogens
simultaneously coinfecting a single host. Metagenomic surveys and data from next generation
sequencing are revealing that co-infections are probably the rule rather than the exception in
natural pathosystems and they involve among-pathogen interactions whose outcomes may
affect the course of a disease. Viral agents and viroids are considered important pathogen groups
and their co-existence has been reported in many natural ecosystems. Virus-virus or virus-viroid
interactions can vary from synergism to antagonism and are often characterized by hostspecificity and influenced by the environment. Despite the significance of co-infection only a
limited number of studies has focused on within pathogen interactions. Thus, the molecular
mechanisms that govern the multiplicity of an infection remain largely unknown. In this study
the effect of co-infection on virus and viroid accumulation has been measured by studying the
interaction of one viroid with two different viruses belonging in two distinct families. The potato
spindle tuber viroid PSTVd, the type member of the Pospiviroidae family, was used in co-infection
experiments with Tomato spotted wilt virus, TSWV (family: Bunyaviridae, genus: Tospovirus) and
Tomato bushy stunt virus, TBSV (family: Τombusviridae, genus: Tombusvirus). Wild type Ν.
benthamiana plants were either singly or co-infected with each pathogen and viral and viroid
titters were measured by performing a Northern blot analysis. Moreover, we measured the effect
of the order of infection of each pathogen on their overall accumulation in co-infections. Mixed
infections with PSTVd and TSWV did not yield to any significant results due to the low success
rate of the transmission of TSWV via mechanical infections. On the contrary, TBSV titter was
enhanced in the coinfected with PSTVd plants. However, this increase was only observed when
PSTVd infection was followed by TBSV inoculation and not vice versa. Levels of PSTVd titter were
decreased in both cases. Such observations point out the significance of the order of infections
and suggest a possible role of host mediated indirect interactions among pathogens.
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Eισαγωγή
1. Το φαινόμενο των συν-επιμολύνσενων
1.1 Η σημασία των συν-επιμολύνσεων μέσα από παραδείγματα μεικτών μολύνσεων στην
φύση
Κατά την διάρκεια της ζωής του ένας φυτικός οργανισμός, τόσο σε φυσικά
οικοσυστήματα όσο και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενδέχεται να έρθει σε επαφή με χιλιάδες
μικροοργανισμούς και μικρόβια, πολλά από τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε παθογένεια.
Κατά συνέπεια, η πορεία της επιμόλυνσης ενός φυτού από κάποιο παθογόνο καθορίζεται από
ένα πολυπαραγοντικό σύστημα το οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο τις δυαδικές αλληλεπιδράσεις
του παθογόνου με τον ξενιστή όσο και το σύνολο των σχέσεων που μπορεί να προκύψουν
μεταξύ των συνυπάρχοντων παθογόνων. Οι πολύπλοκες αυτές αλληλεπιδράσεις,
περιγράφονται από τον όρο «συν-επιμόλυνση» και παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον ως προς
την ικανότητα τους να επηρεάζουν την πορεία μιας ασθένειας. την εμφάνιση συμπτωμάτων
και τα συνολικά επίπεδα μολυσματικότητας των παθογόνων.
Ενστικτωδώς θα υπέθετε κανείς πως η συν-επιμόλυνση ενός φυτικού οργανισμού με
περισσότερα του ενός υποκυττάρια παθογόνα οδηγεί πάντα σε επιδείνωση των συμπτωμάτων
σε σχέση με τις μονές μολύνσεις. Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν είναι
πολύπλοκες και μπορούν να οδηγήσουν σε ποικίλα αποτελέσματα όπως συνέργεια,
ανταγωνισμός, αμοιβαία συνύπαρξη ή και συνεργασία (Abdullah et al. 2017). Ο αντίκτυπος
αυτών των αλληλεπιδράσεων στην πρόκληση ασθένειας επίσης ποικίλλει και καθορίζεται τόσο
από τα εμπλεκόμενα παθογόνα όσο και από τον εκάστοτε ξενιστή. Στις περισσότερες
περιπτώσεις οι αλλαγές που παρατηρούνται στα επίπεδα μολυσματικότητας των μεικτών
μολύνσεων σχετίζονται με διαφορές στα επίπεδα συσσώρευσης των παθογόνων, η των
ενδοιάμεσων προϊόντων πολλαπλασιαμού τους, στον επιμολυμένο ξενιστή, γεγονός που
αντικατοπτρίζει την ικανότητα ενός παθογόνου να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τον ρυθμό
πολλαπλασιασμού ενός δεύτερου μολυσματικού παράγοντα με τον οποίο βρίσκεται σε συνεπιμόλυνση (Tollenaere, Susi, and Laine 2016). Για το λόγο αυτό, στην προσπάθεια κατανόησης
του πολύπλοκου φαινομένου των συν-επιμολύνσεων εκτός απο την προσεκτική περιγραφή των
συμπτωμάτων, είναι απαραίτητη η ποσοτικοποίηση των επιπέδων των εμπλεκόμενων
παθογόνων.
Σε φυσικούς πληθυσμούς, τα επίπεδα των συν-επιμολύνσεων ποικίλλουν και φαίνεται
να εξαρτώνται τόσο από τον ίδιο τον ξενιστή όσο και από τις εκάστοτε περιβαλλοντικές
συνθήκες. Για παράδειγμα, η ανθεκτικότητα του ξενιστή και οι μηχανισμοί άμυνας που διαθέτει
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παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα προσβολής του η μη από ένα παθογόνο. Έτσι, κάποια
«ασυμβατότητα» μεταξύ του προφίλ επιμόλυνσης ενός μολυσματικού παράγοντα και των
μηχανισμών ανθεκτικότητας του ξενιστή μπορούν να αποτρέψουν την πιθανότητα συνύπαρξης
συγκεκριμένων παθογόνων (Tollenaere, Susi, and Laine 2016). Επιπλέον, η πιθανότητα συνεπιμόλυνσης ενός φυτού με περισσότερα του ενός υποκυττάρια παθογόνα σε μια
φυτοκοινότητα, συσχετίζεται με την βιοποικιλότητα της. Συγκεκριμένα έχει δειχθεί πως
περιβάλλοντα με υψηλή ποικιλομορφία στα είδη φυτών που τα απαρτίζουν παρουσιάζουν
μειωμένα επίπεδα συν-επιμόλυνσης (Ottstock, Oshi, and Ummer 2014). Τέλος, οι
περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της
ύπαρξης η μη μεικτών μολύνσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη της
ταυτόχρονης παρουσίας τεσσάρων διαφορετικών ιών νανισμού του κριθαριού και του σιταριού
(barley and cereal dwarf viruses (B/CYDVs) σε τρία είδη αγροστώδων (μονοκοτυλήδονων) σε
φυσικά οικοσυστήματα, κατά την οποία βρέθηκε πως τα επίπεδα συν-επιμόλυνσης των ιών
παρουσίαζαν σημαντική διακύμανση ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρισκόταν
η κάθε φυτοκοινότητα (Seabloom et al. 2010).
Μέχρι πρότινος ο κύριος υπαίτιος παράγοντας για την δυσκολία μελέτης των μεικτών
μολύνσεων ήταν η έλλειψη μοριακών εργαλείων υψηλής διακριτικής ικανότητας, ικανά να
εντοπίζουν τα διάφορα υποκκυτάρια παθογόνα, εφόσον η ταυτοποίηση τους με βάση τα
φαινοτυπικά συμπτώματα του ξενιστή δεν είναι αξιόπιστη. Tην τελευταία δεκαετία, η ραγδαία
ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων και συγκεκριμένα οι μέθοδοι αλληλούχισης υψηλής
απόδοσης (High Throughput Sequencing-HTS) καθώς και οι μεταγενωμικές αναλύσεις ανοίγουν
νέους δρόμους για τον χαρακτηρισμό των μικροβιακών κοινοτήτων που συνυπάρχουν σε έναν
ξενιστή. Τέτοιου είδους μελέτες αποκαλύπτουν πως οι μεικτές μολύνσεις μάλλον αποτελούν
κανόνα και όχι εξαίρεση στην φύση και θέτουν απαραίτητη την μελέτη τους ως προς τον τρόπο
με τον οποίο επηρεάζουν την δυναμική μιας ασθένειας (Dapalma et al. 2010; Mascia and
Gallitelli 2016)
1.2 Ιικές συν-επιμολύνσεις

Οι ιοί αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες υποκυτταρικών παθογόνων
ικανών να προσβάλλουν ένα μεγάλο εύρος ξενιστών. Πρωτοανακαλύφθηκαν σε φυτικούς
οργανισμούς και έκτοτε πλήθος ερευνών έχουν αναδείξει τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις που
διακατέχουν την μεταξύ τους σχέση. Παρόλο που η μελέτη των φυτικών ιών επικεντρώνεται στις
ασθένειες που αυτοί προκαλούν, το γεγονός ότι συναντώνται σε αφθονία κυρίως σε φυσικά
οικοσυστήματα πολλές φορές χωρίς την ύπαρξη έντονων συμπτωμάτων παθογένειας,
υποδηλώνει την συμβιωτική τους φύση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ξενιστές τους
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(Roossinck 2015) . Υπό ένα τέτοιο πρίσμα η συνύπαρξη πλήθους ιών σε έναν ξενιστή μπορεί να
συμπεριλαμβάνει ένα συνεχές φάσμα αλληλεπιδράσεων από ανταγωνισμό έως αμοιβαία
συνεργασία το οποίο εξαρτάται από το εκάστοτε περιβάλλον και τους διαφορετικούς ιούς που
συμμετέχουν (Roossinck 2015).
1.2.1 Τύποι ιικών αλληλεπιδράσεων
Ως αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ιών ή ιού και ιοειδούς ορίζεται οποιαδήποτε διαφορά
στην μολυσματικότητα του ενός η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συνυπάρχουσας η
προηγούμενης, η επακόλουθης μόλυνσης από έναν άλλο ιό διαφορετικού είδους ή στελέχους
(Dapalma et al. 2010). Τέτοιου είδους διαφορές συμπεριλαμβάνουν μετρήσιμες αλλαγές στα
επίπεδα των παθογόνων, στον ρυθμό αναδιπλασιασμού και την ικανότητα μετάδοσης τους,
αλλά και διαφορές στα συμπτώματα παθογένειας του ξενιστή. Ανάλογα με τον μηχανισμό
αλληλεπίδρασης προκύπτουν δύο κατηγορίες ιικών αλληλεπιδράσεων οι άμεσες
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προϊόντων των ιικών γονιδίων και οι έμμεσες αλληλεπιδράσεις
μέσω της διαμεσολάβησης του προσβληθέντος ξενιστή Εικόνα 1 Τύποι ιικών αλληλεπιδράσεων.
Πηγή: Tollenaere, Susi, and Laine 2016. Aκόμη, ανάλογα με τον αντίκτυπο στα επίπεδα
μολυσματικότητας των εμπλεκόμενων παθογόνων οι ιικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε συνεργιστικές, ανταγωνιστικές και ουδέτερες.

Εικόνα 1 Τύποι ιικών αλληλεπιδράσεων. Πηγή: Tollenaere, Susi, and Laine 2016

1.2.1.1 Άμεσες αλληλεπιδράσεις
Οι άμεσες αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται από την φυσική αλληλεπίδραση των
νουκλεϊκών οξέων ή των γονιδιακών προϊόντων ενός ιού με τα γονίδια η/και τις πρωτεΐνες του
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παθογόνου με το οποίο βρίσκεται σε συν-επιμόλυνση. Η ύπαρξη τέτοιου είδους
αλληλεπίδρασης προϋποθέτει την συνεύρεση των δύο παθογόνων στο ίδιο κύτταρο του φυτού
ξενιστή. Παρόλα αυτά, η χρονική στιγμή των μολύνσεων μπορεί να διαφέρει. Υπάρχει δηλαδή
περιορισμός στον χώρο αλλά όχι στον χρόνο των συν-επιμολύνσεων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο Ιός της Ποικιλοχλώρωσης του Καρότου (Carrot Mottle Virus, CMoV
Οικογένεια: Tombusviridae, Γένος: Umbravirus) o οποίος εξαρτάται από ιούς της οικογένειας
Luteoviridae για την εγκαψιδίωση του και την μεταφορά του σε νέους ξενιστές μέσω αφίδων
(Waterhouse and Murant 1983). Συγκεκριμένα, το γενωμικό RNA του CMoV έχει την ικανότητα
να πακετάρεται από τις καψιδιακές πρωτεΐνες ιών της οικογένειας Lutoviridae όταν αυτοί
βρίσκονται σε συν-επιμόλυνση. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτή η αναγνώριση του από τα
έντομα φορείς και έτσι μπορεί να μεταφερθεί σε νέους ξενιστές εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες
των καψιδιακών πρωτεϊνών ενός άλλου ιού.
1.2.1.2 Έμμεσες αλληλεπιδράσεις
Αντίθετα, οι έμμεσες αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που μπορεί να
προκληθούν από τον έναν ιό στον ξενιστή, οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζουν και τους
υπόλοιπους ιούς. Χαρακτηριστική είναι η δράση των ιικών πρωτεϊνών καταστολής της σίγησης,
η οποία μπορεί να διευκολύνει την μετέπειτα επιμόλυνση από έναν άλλο ιό η ιοειδές (Csorba,
Kontra, and Burgyán 2015). Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη καταστολέας Hc-Pro του ιού της
ευλογιάς της δαμασκηνιάς (Plum pox virus PPV, Oικογένεια: Potyviridae, Γένος: Potyvirus) μέσω
της παρεμπόδισης του φυτικού μηχανισμού άμυνας, είναι ικανή να διευκολύνει την μετέπειτα
μόλυνση ενός ξενιστή με τον ιό της πατάτας X (Potato virus X, PVX, Οικογένεια: Alphaflexiviridae,
Γένος: Potexvirus) (González-jara et al. 2005)

1.2.1.3 Συνεργιστική δράση
Ανεξάρτητα από τον τρόπο αλληλεπίδρασης, οι φυτικοί ιοί μπορούν να έχουν
συνεργιστική ή ανταγωνιστική δράση. Ως αλληλεπιδράσεις συνέργειας χαρακτηρίζονται εκείνες
που οδηγούν στην διευκόλυνση όλων (η τουλάχιστον ενός) των εμπλεκόμενων παθογόνων η
οποία αντικατοπτρίζεται από αύξηση των επιπέδων μολυσματικότητας και αναδιπλασιασμού
των ιών (η του ιού) (Syller 2012). Επιπλέον, τα φαινόμενα συνέργειας μπορούν να οδηγήσουν
σε αυξημένη δριμύτητα των συμπτωμάτων του ξενιστή. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις έχουν
παρατηρηθεί μεταξύ φυτικών ιών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του ιού της
πατάτας Υ (Potato virus Y, PVY Oικογένεια: Potyviridae, Γένος: Potyvirus) και του ιού PVX σε φυτά
καπνού (Νicotiana tabacum) των οποίων η ταυτόχρονη μόλυνση οδηγεί σε αυξημένα
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συμπτώματα παθογένειας και μια δραματική αύξηση των επιπέδων του ιού PVX σε σχέση με τις
μονές μολύνσεις (Goodman and Frank 1974; Vance 1991). Επιπλέον, συνεργιστικές
αλληλεπιδράσεις ιών έχουν παρατηρηθεί σε καλλιεργούμενα φυτά ντομάτας μεταξύ τoυ ιού
του μωσαϊκού της αγγουριάς (Cucumber mosaic virus, CMV Οικογένεια: Bromoviridae, Γένος:
Cucumovirus) και του ιού PVY όπου κατά την συν-επιμόλυνση τους και οι δύο ιοί εμφανίζουν
αυξημένα επίπεδα μολυσματικότητας καθώς και μεγαλύτερο πρότυπο εξάπλωσης στο
μολυσμένο φυτό σε σχέση με εκείνη που παρουσίαζαν τα παθογόνα κατά μόνας (Mascia and
Gallitelli 2014). Aκόμη, σε ποικιλίες ρυζιού στην Κίνα, ανακαλύφθηκε ότι η συνεργιστική δράση
των ιών Southern Rice Black-Streaked Dwarf Virus,SRBSDV και Rice Ragged Stunt Virus, RRSV της
οικογένειας Reoviridae, οδηγεί σε πρώιμη εμφάνιση συμπτωμάτων ασθένειας καθώς και σε
αυξημένα επίπεδα μολυσματικότητας των δύο ιών (Li, Wang, and Zhou 2014)
Η ύπαρξη η μη συνέργειας μεταξύ δυο ιών δεν αποτελεί πάντα σχέση αιτίου αιτιατού καθώς
φαίνεται να μην εξαρτάται μόνο από τα εμπλεκόμενα παθογόνα αλλά και από τον ξενιστή τον
οποίο προσβάλλουν (González-Jara et al. 2004; Wintermantel et al. 2008). Το γεγονός αυτό
πιθανόν να αντικατοπτρίζει την εξειδικευμένη δράση των ιικών πρωτεϊνών καταστολής της
σίγησης οι οποίοι ενδέχεται να αλληλεπιδρούν ποικιλοτρόπως με τα διάφορα συστήματα
άμυνας του κάθε ξενιστή (González-Jara et al. 2004).
1.2.1.4 Ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις. Τέτοιου είδους
αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν συνήθως μεταξύ συγγενικών ιών οι οποίοι ανταγωνίζονται για την
εκμετάλλευση των στοιχείων του φυτού ξενιστή. Ένα παράδειγμα ανταγωνισμού μεταξύ δύο
ιών αποτελεί το φαινόμενο της «προστασίας» του ξενιστή (cross-protection ή super-infection
exclusion) κατά το οποίο η αρχική επιμόλυνση με έναν ιό ή ιοειδές καθιστά το φυτό ανθεκτικό
σε μετέπειτα επιμολύνσεις με κάποιον συγγενικό ιό ή ιοειδές, ή ένα διαφορετικό στέλεχος του
πρώτου ιού, ή μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα που θα προκαλούσε (Ziebell and Carr 2010).
Το φαινόμενο αυτό θυμίζει την έννοια του εμβολίου όπως αυτό χρησιμοποιείται στην πρόληψη
ανθρώπινων και ζωικών ασθενειών. Διάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί για την επίτευξη του,
μεταξύ των οποίων η παρεμπόδιση της αποσυναρμολόγησης του δευτερεύοντος ιού μέσω της
έκφρασης των καψιδιακών πρωτεϊνών (coat-protein) του πρώτου (Abel et al. 1986). Μια τέτοια
εξήγηση μπορεί να ερμηνεύσει την ύπαρξη άμεσων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ιών, αποκλείει
όμως την ύπαρξη του φαινομένου μεταξύ ιοειδών, τα οποία δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Ένας
εναλλακτικός μηχανισμός που έχει προταθεί περιλαμβάνει την έμμεση αλληλεπίδραση των
παθογόνων μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού της RNA σίγησης του φυτού (Ratcliff,
Macfarlane, and Baulcombe 1999).
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2. O μηχανισμός της αντιικής άμυνας στο φυτό μοντέλο Nicotiana benthamiana
Το είδος Nicotiana benthamiana, συγγενικό του καλλιεργήσιμου καπνού με
Αυστραλιανή προέλευση, έχει αποτελέσει σημαντικό οργανισμό μοντέλο στην μελέτη
αλληλεπιδράσεων ιού-ξενιστή, λόγω της ικανότητας του να προσβάλλεται από ένα ευρύ φάσμα
διαφορετικών ιών (Goodin et al. 2008). Τόσο στην N. benthamiana όσο και στα υπόλοιπα
ανώτερα φυτά, η επιμόλυνση ενός ιού προκαλεί την ενεργοποίηση πλήθους μοριακών
μονοπατιών τα οποία αποτελούν την αντι-ιική άμυνα του φυτού. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη
διαδικασία κατέχει ο μηχανισμός της RNA σίγησης. Συνοπτικά, ο μηχανισμός του RNAi ξεκινάει
με την αναγνώριση δίκλωνων RNA του ιού, τα οποία προκύπτουν είτε από δευτεροταγείς δομές
του ιικού γονιδιώματος είτε αποτελούν ενδιάμεσα προϊόντα της ιικής αντιγραφής η/και
μεταγραφής (Molnar et al. 2005). Η αναγνώριση αυτή πραγματοποιείται από φυτικά ένζυμα με
ενεργότητα ριβονουκλεάσης τύπου ΙΙΙ (RNaseIII like) τα οποία ονομάζονται Dicer like (DCL).
Μέσω της επεξεργασίας του δίκλωνου RNA από τις DCL προκύπτουν μικρά δίκλωνα μόρια RNA
μήκους 21-24 νουκλεοτιδίων (siRNAs). Στην συνέχεια μια από τις δύο αλυσίδες των siRNA
δεσμεύεται σε μια φυτική πρωτεΐνη της οικογένειας των αργοναυτών (Αrgonaute, AGO) και
δημιουργείται ένα σύμπλεγμα μορίων που ονομάζεται RISC (RNA induced silencing complex)
(Pratt and MacRae 2009). Η στρατολόγηση των siRNA στο RISC επάγει την καθοδήγηση του
συμπλόκου σε συμπληρωματικές RNA αλληλουχίες του ιικού γονιδιώματος και οδηγεί στον
κατακερματισμό τους μέσω της ενεργότητας νουκλεάσης του AGO. To γονιδίωμα της N.
benthamiana κωδικοποιεί για 4 διαφορετικές DCL οι οποίες έχουν προκύψει από γεγονότα
αναδιπλασιασμού των γονιδίων της(Margis et al. 2006) . Κύριο ρόλο στην αντιική άμυνα
φαίνεται να κατέχουν δύο από τις DCL και συγκεκριμένα η DCL2 και DCL4 (Deleris et al. 2006).
Για τις πρωτεΐνες AGO μελέτες στο φυτό μοντέλο Αrabidopsis thaliana δείχνουν ότι οι AGO1 ,
AGO2 και AGO7 (Harvey et al. 2011; Qu, Ye, and Morris 2008), είναι υπεύθυνες για την αντιική
RNA σίγηση , ενώ ο AGO1 και AGO2 έχει βρεθεί να επιτελεί παρόμοια λειτουργία και στην Ν.
benthamiana (Kontra et al. 2016; H. B. Scholthof et al. 2011). Σε κάθε περίπτωση οι
εμπλεκόμενες πρωτεΐνες εξαρτώνται από την συγκεκριμένη αλληλεπίδραση του/των
παθογόνων με τον ξενιστή και ο ρόλος της κάθε μιας μπορεί να αλλάζει με ειδικό ως προς την
αλληλεπίδραση τρόπο.

3.Ιοειδή
3.1 Ανακάλυψη ιοειδών
Τα ιοειδή είναι μονόκλωνα μη εγκαψιδιωμένα «γυμνά» μικρά κυκλικά μόρια RNA
μήκους 250-400 νουκλεοτιδίων, ικανά να προκαλέσουν συμπτώματα παθογένειας στους
ξενιστές που προσβάλλουν. Η ανακάλυψη τους έγινε από τον Ted Diener το 1971 σε μια
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προσπάθεια κατανόησης της ασθένειας της ατράκτωσης των κονδύλων της πατάτας, η οποία
αρχικά είχε υποτεθεί πως οφείλεται σε κάποιον ιό (Diener 1971). Η μελέτη αυτή οδήγησε στην
ανακάλυψη ενός ολόκληρου κόσμου ελεύθερων μικρών μορίων RNA τα οποία μέχρι και σήμερα
αποτελούν την μικρότερη δυνατή μονάδα ικανή να προκαλέσει παθογένεια, θέση την οποία
κατείχαν οι ιοί τα τελευταία 70 χρόνια του εικοστού αιώνα. Μέχρι και σήμερα έχουν βρεθεί να
προσβάλουν αποκλειστικά φυτικούς οργανισμούς, ενώ ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο
επάγουν ασθένειες δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. Όσον αφορά την προέλευση τους, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η υπόθεση ότι μπορεί να αποτελούν κατάλοιπα ενός κόσμου RNA (Diener 1989). Η
θεωρία αυτή στηρίζεται σε χαρακτηριστικά των ιοειδών τα οποία τα καθιστούν ως υποψήφια
πρωτόγονα RNA ρεπλικόνια όπως το γεγονός ότι α) διαθέτουν μικρό μέγεθος απαραίτητο για
την αποφυγή λαθών κατά την μεταγραφή, β) έχουν υψηλό ποσοστό γουανίνης (G) και κυτοσίνης
(C) για να διασφαλιστεί η πιστότητα του πολλαπλασιασμού τους, γ) έχουν κυκλικό σχήμα δ) δεν
κωδικοποιούν για πρωτεΐνες γεγονός που συνάδει με ένα περιβάλλον στο οποίο απουσιάζουν
τα ριβοσώματα και ζ) κάποια παρουσιάζουν αυτό-καταλυτικές ριβοζυμικές ιδιότητες, γεγονός
που χαρακτηρίζει τα μόρια του RNA κόσμου (Ricardo Flores et al. 2014).
3.2 Οικογένειες ιοειδών
Όλα τα ιοειδή που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα ταξινομούνται σε δύο οικογένειες:
την οικογένεια των Avsunviroidae και των Pospiviroidae (Di Serio et al. 2014) . Τα μέλη της
πρώτης χαρακτηρίζονται από μια διακλαδιζόμενη η σχεδόν ραβδοειδή δευτεροταγή δομή,
πολλαπλασιάζονται στους χλωροπλάστες και διαθέτουν αυτό-καταλυτικές ριβοζυμικές
ιδιότητες (R Flores, Daròs, and Hernández 2000). Χαρακτηριστικό μέλος των Avsunviroidae
αποτελεί το Avocado sunblotch viroid, ASBVd. Αντίθετα τα μέλη της οικογένειας Pospiviroidae,
με πλέον γνωστό το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας, PSTVd, παρουσιάζουν
ραβδοειδή δευτεροταγή δομή, πολλαπλασιάζονται στον πυρήνα των φυτικών κυττάρων και δεν
διαθέτουν καταλυτικές ιδιότητες (Tabler and Tsagris 2004).

3.3 Το Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας (Potato Spindle Tuber Viroid,
PSTVd)
Το ιοειδές PSTVd αποτελεί παθογόνο παράγοντα υπεύθυνο για την πρόκληση της ασθένειας της
ατράκτωσης των κονδύλων της πατάτας. Aρχικά, θεωρούνταν ως αποκλειστικό παθογόνο της
πατάτας, αργότερα όμως αποδείχθηκε πως είναι ικανό να μολύνει και καλλιέργειες άλλων
σολανόδων, όπως η ντομάτα, ή ακόμα και φυτά άλλων οικογενειών, όπως το αβοκάντο
(Hammond and Owens 2006). Αποτελείται από ένα θετικής πολικότητας μονόκλωνο κυκλικό
μόριο RNA, 359 ριβονουκλεοτιδίων, τα οποία σχηματίζουν μια ραβδοειδή δευτεροταγή δομή
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χωρισμένη σε 5 λειτουργικές επικράτειες άμεσα συνδεδεόμενες με διαφορετικές λειτουργίες
του βιολογικού του κύκλου (Εικόνα 2). Οι δομικές αυτές επικράτειες είναι συντηρημένες σε
ολόκληρη την οικογένεια των Pospiviroidae και περιλαμβάνουν: δύο τερματικές επικράτειες
(Terminal Left domain TL και Terminal right domain TR) υπεύθυνες κυρίως για την μεταφορά του
PSTVd (Maniataki, Tabler, and Tsagris 2003), μια κεντρική επικράτεια (Central domain) της
οποίας η κεντρική συντηρημένη περιοχή (Central Conserved region) εμπλέκεται στον
πολλαπλασιασμό του PSTVd (Diener 1986), μια μεταβλητή επικράτεια (Variable domain) και
τέλος την επικράτεια παθογένειας (Pathogenicity domain) η οποία όπως μαρτυράει το όνομα
της σχετίζεται με την έκφραση συμπτωμάτων παθογένειας.

Εικόνα 2 Δομικές και λειτουργικές περιοχές της δευτεροταγούς δομής του PSTVd. Διακρίνονται οι 5
λειτουργικές επικράτειες του ιοειδούς : TL, TR , περιοχή παθογένειας (Pathogenicity), κεντρική περιοχή
(C) και μεταβλητή περιοχή (Variable) . Πηγή: Ding and Itaya., 2007

Όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Pospiviroidae, το PSTVd αναδιπλασιάζεται
στο εσωτερικό του πυρήνα των φυτικών κυττάρων μέσω του μηχανισμού του ασύμμετρου
κυλιόμενου κύκλου (asymmetric rolling circle) (Branch and Robertson 1984). Κατά την
διαδικασία αυτή το θετικής πολικότητας κυκλικό RNA μεταγράφεται σε ένα αρνητικής
πολικότητας γραμμικό μόριο RNA το οποίο αποτελεί αλυσιδωτό ταυτομερές (concatemer) του
αρχικoύ κυκλικού RNA. To μόριο αυτό εξυπηρετεί ως καλούπι για την σύνθεση ενός θετικής
πολικότητας γραμμικού RNA. Η διαδικασία του αναδιπλασιασμού ολοκληρώνεται με πέψη του
γραμμικού ολιγομερούς προς τον σχηματισμό γραμμικών μορίων που αποτελούν τις δομικές
του μονάδες, οι οποίες κυκλοποιούνται για να προκύψουν τα νεοσχηματισθέντα κυκλικά ιοειδή
(Εικόνα 3). Πειράματα σε πρωτοπλάστες του φυτού-μοντέλου Nicotiana benthamiana μαρτυρούν
πιθανή υποπυρηνική διαμερισματοποίση της διαδικασίας του αναδιπλασιασμού, καθώς τα
μετάγραφα του (-) PSTVd RNA βρέθηκε να εντοπίζονται μόνο στο πυρηνόπλασμα ενώ η
παρουσία των μεταγράφων του (+) PSTVd RNA ταυτοποιήθηκε τόσο στο πυρηνόπλασμα όσο και
στον πυρηνίσκο των μολυσμένων κυττάρων (Qi and Ding 2003).
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Εικόνα 3 Μηχανισμός αντιγραφής των ιοειδών της οικογένειας Pospiviroidae

H πορεία της επιμόλυνσης από το PSTVd ξενινάει από την είσοδο του ιοειδούς στο φυτό
μέσω κάποιου μηχανικού τράυματος, η οποία ακολουθείται από την είσοδο του στον πυρήνα
του κυττάρου ώστε να επιτευχθεί ο αναδιπλασιασμός του, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
Στην συνέχεια μεταφέρεται μέσω πλασμοδεσμάτων στα γειτονικά κύτταρα εως ότου εισέλθει
στα κύτταρα του αγγειακού (ηθμώδους) ιστού. Από εκεί μεταφέρεται διασυστήμικά στους
νεοπαραγόμενους ιστούς, μέσω της κλασσικής μεταφοράς πηγής αποδέκτη (source – sink)
(Tsagris et al. 2008). Η εκπλήρωση του κάθε σταδίου πραγματοποιείται μέσω άμεσων
αλληλεπιδράσεων συγκεκριμένων περιοχών του ιοειδούς με κυτταρικούς παράγοντες του
ξενιστή.

4. Iός του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας (Τomato wilt spotted virus, TSWV)
4.1 Eξάπλωση, εύρος μολυσματικότητας, συμπτώματα παθογένειας και τρόπος
μετάδοσης
H πρώτη αναφορά του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας, προέρχεται από το
1930 (Samuel, Bald, and Pitman 1930) όποτε και ταυτοποιήθηκε ως το παθογόνο υπεύθυνο για
την πρόκληση της ασθένειας του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας, ασθένεια ήδη γνωστή
από το 1906 . Έκτοτε, η παρουσία του έχει βρεθεί σε ένα μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών
και σήμερα θεωρείται πως διαθέτει μια παγκοσμίου επιπέδου εξάπλωση ενώ κατατάσσεται
ως ένας από τους 10 πιο επιβλαβείς φυτικούς ιούς (Prins and Goldbach 1998). Ο TSWV ανήκει
στην οικογένεια των Bunyaviridae, στο γένος Tospovirus (Mumford, Barker, and Wood 1996),
το μόνο γένος της οικογένειας που περιλαμβάνει φυτικούς ιούς (Pappu 2008). Αποτελεί
παθογόνο ικανό να προσβάλλει πάνω από 1000 διαφορετικά είδη φυτών που ανήκουν σε
περισσότερες από 85 οικογένειες, μεταξύ των οποίων φυτά υψηλής αγρονομικής σημασίας
όπως η ντομάτα, η πιπεριά, ο καπνός, η πατάτα κ.α. (Parrella et al. 2003). Τα συμπτώματα
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παθογένειας που μπορεί να προκαλέσει η επιμόλυνση ενός φυτού με τον TSWV ποικίλλουν
ανάλογα με την καλλιέργεια αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Κοινά συμπτώματα
συμπεριλαμβάνουν αναστολή της βλαστητικής ικανότητας, νεκρώσεις και κηλίδες σε σχήμα
δακτυλίου τα οποία μπορούν να εμφανιστούν τόσο στο φύλλωμα όσο και στον βλαστό και
στους καρπούς των επιμολυμένων φυτών (German, Ullman, and Moyer 1992; Mumford,
Barker, and Wood 1996) (Εικόνα 4).

Εικόνα 4 (A) Χαρακτηριστική παρεμπόδιση της βλαστητικής ανάπτυξης φυτών ντομάτας που
έχουν επιμολυνθεί με τον ιό TSWV. (Β) Νεκρωτικοί δακτύλιοι σε φύλλο του είδους Adenium
obesum από φυτό που έχει επιμολυνθεί με τον ιό TSWV. Πηγή: Scholthof et al 2011

Η μετάδοση του ιού TSWV πραγματοποιείται μέσω μικρών εντόμων φορέων που
ανήκουν στην τάξη Thysanoptera και συγκεκριμένα στην οικογένεια Thripidae (θρίπες). Πέρα
από τον ρόλο τους ως φορείς, λειτουργούν και ως οργανισμοί ξενιστές του ιού καθώς ο
δεύτερος διαθέτει την ικανότητα να αναδιπλασιάζεται στους σιελογόνους αδένες των εντόμων
αυτών (Wijkamp et al. 1993). H διαδικασία αυτή διέπεται από ένα σύνολο περίπλοκων
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ιικών πρωτεϊνών και του εντόμου ξενιστή.
4.2. Περιγραφή του ιού TSWV
4.2.1 Γονιδίωμα
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Ο TSWV απαρτίζεται από ένα ακανόνιστο σφαιρικό ιικό σωμάτιο μήκους 80-120nm το
οποίο περιβάλλεται από μια λιπιδική μεμβράνη προερχόμενη από τον ξενιστή στην εξωτερική
επιφάνεια της οποίας βρίσκονται αγκυροβολημένα ετεροδιμερή δύο ιικών γλυκοπρωτεϊνών GC
και GN. Το εσωτερικό του ιικού σωματίου περιέχει τις ιικές ριβονουκλεοπρωτείνες
(ribonucleoproteins, RNPs) οι οποίες αποτελούνται από τρία γενωμικά μόρια RNA
περιβαλλόμενα από την νουκλεοκαψιδιακή ιική πρωτεΐνη (nucleocapsid protein, Ν) και μόρια
της ιικής RNA εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης (RdRp). Τα RNPs φαίνεται να αποκτούν μια
ψευδοκυκλική μορφή η οποία είναι αποτέλεσμα της συμπληρωματικότητας των άκρων των
γενωμικών RNA (Turina, Kormelink, and Resende 2016).
Το γονιδίωμα του TSWV αποτελείται από ένα μόριο RNA αρνητικής και δύο μόρια
αμφίπλευρης πολικότητας τα οποία ονομάζονται αναλογικά με το μέγεθος τους : L (Large ~
8.9kb), M (Medium, ~4.8kb) και S (Small, ~2.9kb). Το L RNΑ είναι αρνητικής πολικότητας και
περιλαμβάνει ένα μοναδικό ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης (Οpen Reading Frame, ORF) που
κωδικοποιεί την ιική RdRp (Chapman, Hilson, and German 2003). Αμφότερα τα Μ και S
γενωμικά RNA ακολουθούν μια διπλή στρατηγική έκφρασης (ambisense), δηλαδή διαθέτουν
από δύο μη αλληλεπικαλυπτόμενα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (Οpen Reading Frame,ORF)
έκαστο, ένα στην θετικής πολικότητας αλυσίδα του ιικού RNA και ένα στην αρνητικής
πολικότητας συμπληρωματική του (Haan et al. 1990; Kormelink et al. 1992). Έτσι το γονιδίωμα
του TSWV κωδικοποιεί συνολικά 6 διαφορετικές πρωτεΐνες (Εικόνα 5).

A

B

Εικόνα 5 (Α)Το γονιδίωμα του TSWV και οι μηχανισμοί μετaγραφής και μετάφρασης των παραγόμενων
πρωτεϊνών. Πηγή: Neena et al. 2013 (Β) Το ιικό καψίδιο του TSWV
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4.2.2 O ρόλος των παραγόμενων πρωτεϊνών
4.2.2.1 H πρωτεΐνη RdRp
Όπως προαναφέρθηκε η RdRp κωδικοποιείται από το μεγαλύτερο γενωμικό RNA του
ιικού γωνιδιώματος, L. Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον βιολογικό κύκλο του ιού καθώς
συμμετέχει στην αντιγραφή, και άρα στον πολλαπλασιασμό, του ιικού RNA στο
κυτταρόπλασμα των επιμολυμένων κυττάρων (Amroun et al. 2017). Επιπλέον, είναι υπεύθυνη
για την μεταγραφή του αρνητικής πολικότητας γενωμικού RNA των RNPs σε θετικής
πολικότητας mRNA ούτως ώστε να επιτευχθεί η μετάφραση των ιικών πρωτεϊνών (Amroun et
al. 2017). Σε αντίθεση με τις RdRps των περισσότερων αρνητικής πολικότητας ιών, η RdRp του
TSWV δεν διαθέτει ενεργότητα μεθυλτρανσφεράσης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να
προσθέσει de novo την 5’ καλύπτρα στα mRNA που μεταγράφει (Duijsings, Kormelink, and
Goldbach 2001). Προκειμένου μεταγράψει επιτυχώς τα γονιδιωματικά RNA χρησιμοποιεί ως
εκκινητές θραύσματα mRNA του ξενιστή τα οποία διαθέτουν την επιθυμητή 5’ καλύπτρα,
οδηγώντας έτσι στην δημιουργία χιμαιρικών, μεταξύ του ιού και του ξενιστή, mRNA (Duijsings,
Kormelink, and Goldbach 2001). O μηχανισμός αυτός ονομάζεται cap-snatching
4.2.2.2 Η πρωτεΐνη NSM
Το ORF για την μη δομική πρωτεΐνη NSM (Non structural protein M, NSM) βρίσκεται στο
Μ γενωμικό RNA, στην θετικής πολικότητας αλυσίδα του ιικού σωματίου. H μετάφραση του
πραγματοποιείται από το υπογενωμικό RNA που παράγεται έπειτα από μεταγραφή του ιικού
mRNA (Kormelink et al. 1992). Η ικανότητα της NSM να αλληλεπιδρά με τα πλασμοδέσματα σε
σύμπλοκο με ιικά νουκλεοκαψίδια αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για την συμμετοχή της στην
διακυτταρική μετακίνηση του ιού (Kormelink et al. 1994). Συγκεκριμένα, η έκφραση της επάγει
τον σχηματισμό σωληνοειδών δομών στα πλασμοδέσματα των επιμολυμένων κυττάρων μέσω
των οποίων μεταφέρονται στα γειτονικά κύτταρα τα ιικά RNPs (Storms et al. 1995). Έτσι, η
λειτουργία της NSM παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της ιικής μόλυνσης. Πρόσφατες
μελέτες δείχνουν πως ανεξάρτητα από τον ρόλο της στην διακυτταρική μετακίνηση του ιού η
NSM αποτελεί τον παράγοντα αμολυσματικότητας (avirulence factor) , αναγκαίο για την
επαγωγή της αντίδρασης υπερευαισθησίας (hypersensitive response) του φυτού έναντι του
TSWV, μέσω της αναγνώρισης της από τα κατάλληλα γονίδια ανθεκτικότητας (Resistance
genes, R) του ξενιστή (Huang et al. 2018).
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4.2.2.3 Οι πρωτεΐνες GN και GC
Οι γλυκοπρωτεΐνες GN και GC μεταφράζονται ως ένα μοναδικό πολυπεπτίδιο από την
συμπληρωματική αλυσίδα του Μ γενωμικού RNA το οποίο στην συνέχεια πέπτεται για να
προκύψουν από το καβοξυτελικό του άκρο η πρωτεΐνη GC ενώ από το αμινοτελικό η πρωτεΐνη
GN (Kormelink et al. 1992). Όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν βασικά συστατικά του ιικού
σωματίου του TSWV και η παρουσία τους είναι απαραίτητη για την πρόσληψη του ιού από τα
έντομα φορείς του (Wijkamp et al. 1993). Επιπλέον, συναντώνται κατά τον σχηματισμό των
νέων ιικών σωματίων στο σύστημα Golgi των επιμολυμένων κυττάρων όπου έχουν βρεθεί να
αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με την ιική νουκλεοκαψιδιακή πρωτεΐνη Ν (Ribeiro
et al. 2009; Snippe et al. 2007).
4.2.2.4 Η νουκλεοκαψιδιακή πρωτεΐνη Ν
Ο βασικός ρόλος της πρωτεΐνης N είναι η εγκαψιδίωση των γενωμικών RNA του TSWV
κατά τον σχηματισμό των ιικών RNPs. Κωδικοποιείται από το υπογενωμικό RNA που
παράγεται κατά την μεταγραφή του S γενωμικού RNA (Haan et al. 1990). Προκειμένου να
μπορεί να αλληλεπιδράσει με το γονιδίωμα του ιού με μη ειδικό ως προς την αλληλουχία
τρόπο, διαθέτει μια επικράτεια πρόσδεσης σε RNA (non sequence specific RNA binding
domain) (Richmond et al. 1998). Επιπλέον, δύο επικράτειες πρόσδεσης στο καβοξυτελικό και
στο αμινοτελικό της άκρο, επιτρέπουν τον πολυμερισμό περισσότερων του ενός μορίων που
θα οδηγήσουν στον σχηματισμό των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών δομών (Hrig et al. 1999). Πέρα
από τον δομικό της ρόλο έχει βρεθεί να επιτελεί και άλλες βιολογικές λειτουργίες κατά τον
κύκλο ζωής του ιού. Για παράδειγμα, η διακυτταρική μεταφορά των RNPs και άρα η εξάπλωση
της ιικής μόλυνσης, φαίνεται να εξαρτάται από την σωστή αλληλεπίδραση μεταξύ των Ν και
ΝSΜ πρωτεϊνών (Storms et al. 1995).
4.2.2.5 Η πρωτεΐνη ΝSS
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία της ιικής μη δομικής πρωτεΐνης ΝSS η οποία
κωδικοποιείται από το S γενωμικό RNA του ΤSWV (Kormelink et al. 1991). Στα επιμολυμένα
φυτικά κύτταρα βρέθηκε να εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα είτε διάχυτη, είτε συσσωρευμένη
σε νηματοειδείς δομές που σχηματίζουν παρακρυσταλλικές συστοιχίες (paracrystallic arrays)
και τα επίπεδα έκφρασης της φαίνεται να συσχετίζονται αναλογικά με την δριμύτητα των
συμπτωμάτων που προκαλεί η ιική μόλυνση (Kormelink et al. 1991). To 2002, πειράματα στην
φυτική σειρά 16C του είδους Nicotiana benthamiana, η οποία εκφράζει σταθερά την πράσινη
φθορίζουσα πρωτεΐνη (Green fluorescent protein, GFP) (Voinnet et al. 1998), έδειξαν ότι η
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παροδική έκφραση της πρωτεΐνης ΝSS ήταν ικανή να αναστείλει τον φυτικό μηχανισμό της
RNA σίγησης σε τοπικό και διασυστημικό επίπεδο, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην
αποκατάσταση των επιπέδων έκφρασης της GFP (Takeda et al. 2002). Τα πειράματα αυτά
αποτέλεσαν την πρώτη ένδειξη ότι η ΝSS είναι μια πρωτεΐνη καταστολέας της RNA σίγησης η
οποία συγκεκριμένα φαίνεται επιδρά στα αρχικά στάδια του μηχανισμού (Takeda et al. 2002).
Μετέπειτα δομικές αναλύσεις της ΝSS, έδειξαν πως διαθέτει ικανότητα πρόσδεσης σε μικρά
μόρια RNA (microRNA/siRNA) καθώς και σε δίκλωνο RNA (dsRNA) χαρακτηριστικό το οποίο
αντικατοπτρίζει τον πιθανό μηχανισμό με τον οποίο παρεμποδίζει το RNAi (Schnettler et al.
2010). Επιπλέον, η ύπαρξη ενός GW μοτίβου στο αμινοτελικό της άκρο, αποτελούμενο από
επαναλαμβανόμενες μονάδες των αμινοξέων γλυκίνη και τρυπτοφάνη, υποδηλώνει μια
πιθανή αλληλεπίδραση με τις φυτικές πρωτεΐνες της οικογένειας των αργοναυτών (AGO),
αφού το μοτίβο αυτό αποτελεί χαρακτηριστική επικράτεια πρωτεϊνών ικανών να
προσδένονται στους AGO (Ocampo et al. 2017; de Ronde et al. 2014). Παρόλα αυτά μια τέτοια
άμεση αλληλεπίδραση δεν έχει ακόμα αποδειχθεί in vivo (Ocampo et al. 2017) και ο ακριβής
μηχανισμός με τον οποίο η ΝSS καταστέλλει την αντι-ιική άμυνα του φυτού παραμένει σε
μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστος.

5. Ιός του θαμνώδους νανισμού της ντομάτας (Τοmato bushy stunt virus, TBSV)
5.1 Εξάπλωση, εύρος μολυσματικότητας, συμπτώματα παθογένειας και τρόπος
μετάδοσης
Ο ιός του θαμνώδους νανισμού της ντομάτας, TBSV, πρωτοανακαλύφθηκε το 1935 σε
καλλιέργειες φυτών ντομάτας στην Ιρλανδία, ενώ λίγο αργότερα ταυτοποιήθηκε η παρουσία
του και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις του ίδιου είδους στην Μ. Βρετανία (Smith and Sc 1935).
Σήμερα η γεωγραφική του εξάπλωση επεκτείνεται από την κεντρική και δυτική Ευρώπη, μέχρι
την βόρεια Αφρική και την Αμερικάνικη Ήπειρο. Ο TBSV αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό
μέλος του γένους Tombusvirus της οικογένειας Tombusviridae και είναι ικανός να προσβάλει
αρκετά υψηλής εμπορικής αξίας φυτά όπως η ντομάτα, η πιπεριά, η αγκινάρα, το αμπέλι καθώς
και κάποια καλλωπιστικά. Παρόλη την ευρύτητα του φάσματος ξενιστών του, δεν
συγκαταλέγεται στα παθογόνα με τις πλέον καταστροφικές συνέπειες στην αγρονομία.
Αντιθέτως, κατέχει ξεχωριστή θέση στην επιστημονική κοινότητα αφού έχει αποτελέσει ιό
μοντέλο, για την μελέτη βασικών διαδικασιών του ιικού κύκλου ζωής (Yamamura and Scholthof
2005). Τα συμπτώματα παθογένειας που μπορεί να προκαλέσει ποικίλουν ανάλογα με τον
ξενιστή και συμπεριλαμβάνουν από τοπικές νεκρωτικές κηλίδες και χλώρωση του φυλλώματος,
μέχρι έντονο φαινότυπο μωσαϊκού στα συστημικά επιμολυμένα φύλλα, καθώς και
ολοκληρωτική νέκρωση του φυτού (Yamamura and Scholthof 2005) (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6 Συμπτώματα παθογένειας του ιού TBSV.Παρατηρείται η εμφάνιση συμπτωμάτων στο
φυτό Ν. benthamiana μια εμδομάδα μετά την μόλυνση με τον ιό TBSV (δεξιά) σε σχέση με μη
μολυσμένο φυτό (αριστερά) Πηγή: Yamamura and Scholthof 2005

Τυπικά ο ιός TBSV μεταδίδεται από το έδαφος με το νερό αλλά και μηχανικά από ήδη
μολυσμένα φυτά, ενώ σπανιότερα από μολυσμένους σπόρους. Διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα
στην θερμοκρασία και είναι ικανός να επιβιώσει πάνω σε φυτικά υπολείμματα και στο έδαφος
για χρονικό διάστημα 5 έως 7 μηνών. Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ζωικοί φορείς ικανοί να
μεταδίδουν τον TBSV. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι συγγενικοί ιοί όπως ο ιός της νέκρωσης της
αγγουριάς (Cucumber necrotic virus, CNV, οικογένεια: Tombusvirdae,γένος: Tombusvirus) έχει
βρεθεί να μεταδίδεται από τον μύκητα Olpidium bornovarus (Rochon et al. 2004), δεν αποκλείει
την πιθανότητα ύπαρξης ενός ζωικού φορέα μετάδοσης του TBSV.
5.2 Περιγραφή του ιού TBSV
5.2.1 Γονιδίωμα
Tο ιικό σωμάτιο του ΤBSV συγκροτείται από 180 μονομερή της ιικής καψιδιακής
πρωτεΐνης P41 τα οποία σχηματίζουν μια σφαιρική δομή εικοσαεδρικής συμμετρίας διαμέτρου
~28-34 nm. Στο εσωτερικό του καψιδιού περικλείεται το μονόκλωνο θετικής πολικότητας
γονδιωματικό RNA του ιού μήκους ~4.8kb το οποίο στα άκρα του στερείται τόσο την 5’ καλύπτρα
όσο και την πολύ-Α ουρά (Russo, Burgyan, and Martelli 1994). Οι ιικές πρωτεΐνες
κωδικοποιούνται από 5 ORF του γονιδωματικού RNA τα οποία μεταφράζονται είτε απευθείας
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από αυτό είτε από δύο υπο-γενωμικά RNA που παράγονται κατά τον αναδιπλασιασμό του ιού
στα επιμολυμένα φυτικά κύτταρα (Hearne et al. 1990) (Εικόνα 7)
B

A

Εικόνα 7(Α)Το γονιδίωμα του TBSV και οι μηχανισμοί μετaγραφής και μετάφρασης των
παραγόμενων πρωτεϊνών Πηγή: International Committee on Taxonomy of Viruses
ICTV, 9th Report (Β) Το ιικό καψίδιο του TΒSV

5.2.2 Ο ρόλος τον παραγόμενων πρωτεϊνών
5.2.2.1 Η πρωτεΐνη P33
Η πρώτη πρωτεΐνη που κωδικοποιείται απευθείας από το 5’ άκρο του γενωμικού RNA
του TBSV είναι η P33 (Hearne et al. 1990), μια πρωτεΐνη 33 kDa η οποία μαζί με την P92
αποτελούν βασικούς παράγοντες της για την εκπλήρωση της ιικής αντιγραφής. Διαθέτει μια
επικράτεια πρόσδεσης σε RNA η οποία φαίνεται να έχει μεγαλύτερη συγγένεια στο μονόκλωνο
σε σχέση με το δίκλωνο RNA του TBSV (Rajendran and Nagy 2003). Η πρόσδεση αυτή λειτουργεί
με συνεργιστικό τρόπο, δηλαδή με την σύνδεση του πρώτου μορίου προκαλείται η
στρατολόγηση περισσότερων P33 μορίων τα οποία εν τέλη καλύπτουν το γενωμικό RNA του ιού
(Rajendran and Nagy 2003). Με τον τρόπο αυτό το μονόκλωνο γονδιωματικό RNA
προστατεύεται από τη δράση νουκλεασών του ξενιστή, ενώ επιπλέον μπορεί να διευκολύνεται
διαδικασία της αντιγραφής μέσω της αλληλεπίδρασης της P33 με την ιική RNA εξαρτώμενη RNA
πολυμεράση (RdRp) P92 (Rajendran and Nagy 2004).
5.2.2.2 Η πρωτεΐνη P92
H δεύτερη στη σειρά πρωτεΐνη είναι η P92 η οποία όπως και η P33 μεταφράζεται
απευθείας από το γονδιωματικό RNA του TBSV (Hearne et al. 1990). Η P92 είναι μια RNA
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εξαρτώμενη RNΑ ιική πολυμεράση, μοριακού βάρους 92kDa. Παρόλο τον κεντρικό της ρόλο
στον αναδιπλασιασμό του ιικού γονιδιώματος έχει βρεθεί πως η παρουσία της P33 είναι επίσης
απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς η έκφραση της P92 σε φυτικούς
πρωτοπλάστες απουσία της P33 δεν ήταν ικανή από μόνη της να ολοκληρώσει την ιική
αντιγραφή (Oster, Wu, and White 1998). Εντοπίζεται στις μεμβράνες των προσβεβλημένων
φυτικών κυττάρων με οποίες διαθέτει ικανότητα πρόσδεσης μέσω του αμινοτελικού (Ν) της
άκρου (Luisa Rubino and Russo 1998). Έχει παρατηρηθεί πως σε συνδυασμό με την P33
σχηματίζουν πολύ-κυστιδιακά σωμάτια στις μεμβράνες τα οποία είναι πιθανό να αποτελούν τις
θέσεις που πραγματοποιείται η ιική αντιγραφή (L Rubino, Dietrich, and Russo 2001; K. B.
Scholthof, Scholthof, and Jackson 1995)
5.2.2.3 H πρωτεΐνη P41
Η πρωτεΐνη P41 κωδικοποιείται από το πρώτο υπο-γενωμικό mRNA (sgRNA1) το οποίο
μεταγράφεται κατά τον αναδιπλασιασμό του ιικού γονιδιώματος (Hearne et al. 1990). Όπως
προαναφέρθηκε, αποτελεί την καψιδιακή πρωτεΐνη υπεύθυνη για τον σχηματισμό των ιικών
σωματίων. Παρόλο που η παρουσία της δεν είναι απαραίτητη για την τοπική εξάπλωση του ιού,
αφού αυτός μετακινείται διακυτταρικά σε μορφή ριβονουκλεοπρωτεϊνών, φαίνεται να
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διασυστημική ιική εξάπλωση και η λειτουργία της διαφέρει
ανάλογα με το είδος του ξενιστή. Συγκεκριμένα, σε φυτά πιπεριάς ο TBSV χρειάζεται την P41
προκειμένου να επιτευχθεί η συστημική μόλυνση (Turina et al. 2003), ενώ στην Ν. benthamiana
παρόλο που η ικανότητα επιμόλυνσης του ιού δεν επηρεάζεται απουσία της P41, φαίνεται να
συμμετέχει και να υποβοηθά, ίσως με διαφορετικό τρόπο, στην συστημική εξάπλωση του ιού
(Qu and Morris 2002; Russo, Burgyan, and Martelli 1994)
5.2.2.4 H πρωτεΐνη P22
Το ORF για την πρωτεΐνη P22 (22kDa) βρίσκεται στο δεύτερο υπο-γενωμικό RNA
(sgRNA2) του ιού που προκύπτει κατά την ιική αντιγραφή. Η πρωτεΐνη αυτή είναι υπεύθυνη για
την διακυτταρική μεταφορά του ιού κατά την εξάπλωση της μόλυνσης. Όπως και οι
περισσότερες ιικές πρωτεΐνες μεταφοράς (movement proteins) διαθέτει μια επικράτεια
πρόσδεσης σε RNA και έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά με τις κυτταρικές μεμβράνες καθώς και τα
τοιχώματα του ξενιστή (Desvoyes et al. 2002). Στα επιμολυμένα κύτταρα έχει βρεθεί σε
φωσφορυλιωμένη μορφή, ο ρόλος όμως της τροποποίησης αυτής δεν έχει εξακριβωθεί
(Desvoyes et al. 2002). Πιθανόν αλληλεπιδρά με το γονδιωματικό RNA του TBSV και
σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο ριβονουκλεοπρωτεΐνης το μεταφέρει μέσω των πλασμοδεσμάτων
στα γειτονικά κύτταρα. Ανεξάρτητα από τον ρόλο της στην διακυτταρική μεταφορά του ιού έχει
υποτεθεί πως αποτελεί παράγοντα αμολυσματικότητας καθώς η αναγνώριση της από ειδικά
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γoνίδια ανθεκτικότητας του ξενιστή μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση υπερευαισθησίας (H. B.
Scholthof, Scholthof, and Jackson 1995).
5.2.2.5 H πρωτεΐνη P19
H P19 κωδικοποιείται από το 4ο ORF του ιικού RNA και το όνομα της όπως και οι
υπόλοιπες πρωτεΐνες του TBSV υποδηλώνει το μοριακό της βάρος (19kDa). Εκφράζεται μέσω
της μετάφρασης του δεύτερου υπογενωμικού RNA (sgRNA2), η μεταγραφή του οποίου από το
γονιδίωμα του ιού πραγματοποιείται στα πρώιμα στάδια της ιικής επιμόλυνσης. Έτσι η έκφραση
της p19 παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα από την αρχή και καθόλη την διάρκεια της μόλυνσης
(Qiu and Scholthof 2001). Η λειτουργική σημασία της αναδείχθηκε το 1995 από μελέτες που
έδειξαν πως εμπλέκεται στην εμφάνιση συστημικής νέκρωσης των επιμολυμένων με TBSV
φυτών και ταυτόχρονα πως η ετερόλογη έκφραση της μέσω του ιού φορέα PVX ήταν ικανή να
προκαλέσει συμπτώματα παθογένειας (H. B. Scholthof, Scholthof, and Jackson 1995). Επιπλέον,
η ικανότητα της να ενεργοποιεί την αντίδραση υπερευαισθησίας σε επιμολυμένα φυτά καπνού,
N. tabacum είχε οδηγήσει στην υπόθεση πως αποτελεί παράγοντα αμολυσματικότητας ο οποίος
αναγνωρίζεται ειδικά από τα γονίδια ανθεκτικότητας (R genes) του ξενιστή (H. B. Scholthof,
Scholthof, and Jackson 1995). Παρόλα αυτά ο μηχανισμός δράσης της p19 παρέμενε ακόμα
αδιευκρίνιστος μέχρι το 1999, όπου πειράματα ετερόλογης έκφρασης της σε διαγονιδικά φυτά
Ν. benthamiana τα οποία εξέφραζαν σταθερά την πρωτεΐνη GFP, έδειξαν πως ήταν ικανή να
αποκαταστήσει τα επίπεδα έκφρασης της GFP, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση πως
αποτελεί μια πρωτεΐνη καταστολέα του μηχανισμού της RNA σίγησης των φυτών (Voinnet,
Pinto, and Baulcombe 1999). Η πρώτη αυτή ένδειξη επιβεβαιώθηκε το 2002 και εκ τότε έχει
μελετηθεί ως προς τον μηχανισμό με τον οποίο παρεμβαίνει στο RNAi (Qu and Morris 2002).
Συγκεκριμένα είναι πλέον γνωστό, πως η P19 έχει την ικανότητα να σχηματίζει διμερή στο
κυτταρόπλασμα των επιμολυμένων κυττάρων τα οποία προσδένονται με υψηλή συγγένεια σε
μικρά siRNA μήκους 21nt παρεμποδίζοντας έτσι την φόρτωση τους στις πρωτεΐνες αργοναύτες.
Με τον τρόπο αυτό αποτρέπει τον σχηματισμό του συμπλόκου RISC και έτσι καταστέλλει την
στόχευση των ιικών RNA από τον μηχανισμό άμυνας του φυτού (H. B. Scholthof 2006). Η
διαδικασία αυτή πιθανόν συμπεριλαμβάνει την δράση παραγόντων του φυτού-ξενιστή όπως
για παράδειγμα μέλη του πρωτεϊνικού συμπλόκου ALY/REF οι οποίοι αποτελούν μεταγραφικούς
συν-παράγοντες που εμπλέκονται στην μεταφορά μορίων RNA κατά την μετάφραση και έχουν
βρεθεί να αλληλεπιδρούν άμεσα με την P19 (Park et al. 2004; Uhrig et al. 2004).
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Υλικά και Μέθοδοι
Υλικά
1.Θρεπτικό μέσο Luria-Bertani (LB)
• Τρυπτόνη 1%
• Εκχύλισμα ζύμης 0.5%
• Χλωριούχο νάτριο (NaCl) 1%
pH 7.0, ρυθμίζεται με υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 1Μ
2.Θρεπτικό μέσο MS
• 10X Μακροστοιχεία
• Μικροστοιχεία
• Βιταμίνες
Τα συστατικά προμηθεύονται ως έτοιμα μείγματα από την PhytoTechnology
Laboratories και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή
pH 5.7-5.8, ρυθμίζεται με υδροξείδιο του καλίου (KOH) 1M
3. Αντιβιοτικά
•
•

Αμπικιλίνη Applichem GmbH
Ριφαμπικίνη PhytoTechnology Laboratories

4. Διάλυμα απομόνωσης ολικού RNA

•
•
•
•
•

38% φαινόλη
0.8M ίσοθειοκυανική γουανιδίνη (C2H6N4S)
0.4M ίσοθειοκυανικό αμμώνιο (ΝΗ4SCN)
1 M οξικό οξύ pH 5.0
5% γλυκερόλη

5. Ρυθμιστικό διάλυμα MOPS 10X
•
•

200mM 4-μορφολινοπροπανοσουλφονικό οξύ (MOPS)
50mM οξικό νάτριο (CH3COONa)
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• 10mM αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA)
pH 7.0, ρυθμίζεται με υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 1M
6. SSC 20X
• 3M χλωριούχο νάτριο (ΝaCl)
• 0.3Μ κιτρικό νάτριο (C6H5Na3O7·2H2O
pH 7.0, ρυθμίζεται με υδροχλώριο (HCl) 1M
7. Χρωστική 5Χ για την φόρτωση μεγαλομοριακών RNA
•
•
•
•
•
•

720μl φορμαλδεΰδη
3084μl φορμαμίδιο
80μl 500mM EDTA pH 8,0
16μl διάλυμα χρωστικής μπλε της βρωμοφαινόλης
2ml γλυκερόλη
4ml 10x MOPS ρυθμιστικό διάλυμα

8. ΤAE 1Χ
• 40mM Tris pH 7.6
• 20mM oξικό οξύ ( CH3COOH)
• 1mM αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA)
pH 8.0
9. Ιικό μόλυσμα
Το μόλυσμα του TSWV συλλέχθηκε από μολυσμένα φυτά του είδους N. benthamiana,
από την Δρ. Δέσποινα Μπερή μέλος της εργαστηριακής ομάδας του Δρ. Νίκωνα Μ. Βασιλάκου
(Εργαστήριο Ιολογίας, Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) και στάλθηκε στο εργαστήριο
μας για την διεξαγωγή των πειραμάτων της παρούσας εργασίας. Το μόλυσμα του TBSV
συλλέχθηκε από μολυσμένα φυτά του είδους Ν.benthamiana, και στην συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των πειραμάτων της παρούσας εργασίας.
10. Λογισμικά και διαδικτυακά εργαλεία
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Για την κατασκευή του πλασμιδιακού χάρτη χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SnapGene
(GSL Biotech; διαθέσιμο στην ιστοσελίδα “snapgene.com”).Για την ποσοτικοποίηση των RNAs
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα AzureSpot (Azure Biosystems Inc). Για τη στατιστική́ ανάλυση
και την κατασκευή διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό́ GraphPad Prism (GraphPad
Software, La Jolla California USA)
11. Φωτογραφίες
Όλες οι φωτογραφίες των φυτών που παρατίθενται στην συγκεκριμένη μεταπτυχιακή
εργασία δημιουργήθηκαν με την χρήση της φωτογραφικής μηχανής Nikon D5100.

Μέθοδοι
1. Φυτικό Υλικό και συνθήκες ανάπτυξης
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν φυτά αγρίου τύπου του είδους Nicotiana
Benthamiana. Σπόροι αγρίου τύπου σπάρθηκαν σε χώμα, καλύφθηκαν με διαφανή σακουλάκια
ώστε να εξασφαλισθούν συνθήκες υψηλής υγρασίας και τοποθετήθηκαν σε θάλαμο
ελεγχόμενων συνθηκών, σε θερμοκρασία 22,°C υπό συνεχή φωτισμό όπου αφέθηκαν να
αναπτυχθούν μέχρι το στάδιο των δύο πραγματικών φύλλων. Στην συνέχεια τα σποριόφυτα
μεταφυτεύθηκαν σε μικρού́ μεγέθους γλάστρες οι οποίες περιείχαν μείγμα κομπόστας: τύρφης:
περλίτη με αναλογία 1:2:0.5, το οποίο ήταν εμπλουτισμένο σε λίπασμα. Τα νεαρά φυτά
αφέθηκαν να αναπτυχθούν σε συνθήκες μακράς ημέρας (16 ώρες φως /8 ώρες σκοτάδι) σε
θερμοκρασία 22°C. Οι αρχικές μολύνσεις πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο των 4-6 πραγματικών
φύλλων και τα μολυσμένα φυτά αναπτύχθηκαν στις ίδιες συνθήκες μέχρι την συλλογή του
μολυσμένου ιστού, 3 εβδομάδες μετά.
2. Αγροεμποτισμός
Αγροβακτήρια του στελέχους C58C1 που έφεραν πλασμίδιο που εκφράζει την (+)
αλυσίδα του PSTVd επωάστηκαν στους 28 °C για 16 ώρες σε υγρό θρεπτικό μέσο (LB) με τα
κατάλληλα αντιβιοτικά. Στην συνέχεια εφόσον είχαν αναπτυχθεί επαρκώς, φυγοκεντρήθηκαν
στις 2700 rpm για 10 λεπτά τους 4°C. Το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύθηκε σε ΜΜΑ (ΜS υγρό
θρεπτικό μέσο 1x, 2-μορφολινο-αιθανικό σουλφονικό οξύ 10mM, ακετοσυρινγκόνη 200μM) και
πραγματοποιήθηκε επώαση στους 28°C για 1-2 ώρες ακολουθούμενη από φυγοκέντρηση στις
ίδιες συνθήκες. Μετά από δύο πλύσεις με MgCl2 10mM με ενδιάμεσες φυγοκεντρήσεις στις ίδιες
συνθήκες, τα αγροβακτήρια επαναδιαλύθηκαν σε MgCl2 10mM και αραιώθηκαν ώστε η τελική
απορρόφηση στα 600nm (OD600) να είναι 0.1. Ο εμποτισμός πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
σύριγγας ινσουλίνης 1ml.
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3. Mολύνσεις
Όλες οι μολύνσεις πραγματοποιήθηκαν σε αγρίου τύπου φυτά του είδους N.
benthamiana.
Για τις μηχανικές μολύνσεις χρησιμοποιήθηκε το καρβίδιο του πυριτίου (caroborundum,
Prolabo, VWR) και μολυσμένος ιστός από τον κάθε ιό διαλυμένος σε 50μΜ διάλυμα
φωσφορικών. Συγκεκριμένα, σε 500mg μολυσμένου ιστού προστέθηκε 1ml ρυθμιστικό διάλυμα
φωσφορικών 50μΜ και ακολούθησε ομογενοποίηση του μείγματος με μηχανική ανάδευση και
διαχωρισμός της υδατικής από την στερεά φάση με φυγοκέντρηση. Από τα προκύπτοντα
εναιωρήματα χρησιμοποιήθηκαν 30μl ανά φύλλο για τις μολύνσεις με τον TSWV και 10μl ανά
φύλλο για τις μολύνσεις με τον TBSV. Οι μολύνσεις με το ιoειδές PSTVd πραγματοποιήθηκαν με
την μέθοδο του αγροεμποτισμού με χρήση αγροβακτηρίων που έφεραν πλασμίδιο που
εκφράζει την (+) αλυσίδα του PSTVd, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Για την μελέτη της συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς με κάθε ιό υιοθετήθηκαν δύο
πειραματικές προσεγγίσεις: η μόλυνση φυτών πρώτα με το ιοειδές και στην συνέχεια με τον ιό,
καθώς και το αντίστροφο. Για την πρώτη συνθήκη οι μολύνσεις με το PSTVd
πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων όπου εμποτίστηκε το 4ο νεότερο
φύλλο. 12 ημέρες μετά την αρχική μόλυνση τα φυτά συν-επιμολύνθηκαν μηχανικά με τον υπό
μελέτη ιό σε διαφορετικό φύλλο. Και στις δύο περιπτώσεις οι μολύνσεις πραγματοποιήθηκαν
στο 2ο, 3ο και 4ο νεότερο φύλλο. Ακολούθησε η συλλογή του μολυσμένου ιστού 3 εβδομάδες
μετά την αρχική μόλυνση με το ιοειδές. Αντιστοίχως, η δεύτερη πειραματική διαδικασία
περιλάμβανε την μηχανική μόλυνση φυτών στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων με τον
εκάστοτε ιό στο 2ο, 3ο και 4ο νεότερο φύλλο. Στην συνέχεια ακολούθησε εμποτισμός του 4ου
νεότερου φύλλου με το ιοειδές μια εβδομάδα μετά. Η συλλογή του μολυσμένου ιστού
πραγματοποιήθηκε και εδώ 3 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση.
4. Ομογενοποίηση ιστού
Ο φυτικός ιστός συλλέχθηκε παρουσία υγρού αζώτου. Στην συνέχεια κονιορτοποιήθηκε
με την χρήση παγωμένου γουδιού και αποθηκεύτηκε στους -80°C για περεταίρω χρήση.
5. Απομόνωση ολικού RNA
Για την απομόνωση του ολικού RNA χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της εκχύλισης τύπου
ΤRIzol Για κάθε 100mg φυτικού ιστού προστέθηκαν 900ml διαλύματος απομόνωσης ολικού
RNA, το μείγμα ομογενοποιήθηκε μηχανικά και επωάστηκε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία
δωματίου. Έπειτα, φυγοκεντρήθηκε στις 7.500rpm για 10 λεπτά στους 4°C και το προκύπτων
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υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε νέο δοκιμαστικό σωλήνα τύπου Eppendorf. Ακολούθησε
προσθήκη 200μl χλωροφόρμιου, μηχανική ανάδευση, επώαση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία
δωματίου και φυγοκέντρηση στις 12.000rpm για 10 λεπτά στους 4°C. Η κατακρήμνιση των
νουκλεικών οξέων πραγματοποιήθηκε ύστερα από συλλογή της υδατικής φάσης με προσθήκη
250μl ισοπροπανόλη και ίσου όγκου διάλυμα υψηλής αλατότητας (1.2 Μ χλωριούχο νάτριο και
0,8 Μ κιτρικό νάτριο). Το μείγμα επωάστηκε για 15 λεπτά και φυγοκεντρήθηκε για 15 λεπτά στις
ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω. Για την απομάκρυνση των αλάτων
πραγματοποιήθηκε πλύση με 500μl 70% αιθανόλη. Τέλος, τα δείγματα αφέθηκαν να
στεγνώσουν και επαναδιαλυτοποιήθηκαν σε 40μl αποστειρωμένο νερό.
6. Ποσοτικοποίηση νουκλεικών οξέων
Ο έλεγχος της ποιότητας και o υπολογισμός της συγκέντρωσης των απομονωμένων
νουκλεϊκών οξέων πραγματοποιήθηκε με την χρήση φασματοφωτόμετρου υπεριώδους/ορατού
(UV/Vis) (Nanodrop, ThermoFisher Scientific).
7. Ανάλυση κατά Northern
Τα δείγματα ολικού RNA αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης.
Συγκεκριμένα 4μg RNA ανά δείγμα αναμείχθηκαν με κατάλληλη ποσότητα χρωστικής (loading
dye) σε τελική συγκέντρωση 1x και ακολούθησε βρασμός τους για 5 λεπτά και επώαση σε πάγο
για 3 λεπτά. Στην συνέχεια τα δείγματα ηλεκτροφορήθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα
αγαρόζης (1% αγαρόζη για ιούς και 1.4% για τα ιοειδή, 1X MOPS, 12.3M φορμαλδεΰδη, 0.5μg/ml
βρωμιούχο αιθίδιο-EtBr) σε διάλυμα 1Χ MOPS και 12.3Μ φορμαλδεΰδη. Προκειμένου να
απομακρυνθεί η φορμαλδεΰδη το πήκτωμα πλύθηκε σε απιονισμένο νερό για 10 λεπτά και
έπειτα φωτογραφήθηκε κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία ώστε να ελεγχθεί η ποιότητα και η
ποσότητα των φορτωμένων δειγμάτων RNA. Ακολούθησε δεκάλεπτη επώαση του πηκτώματος
σε 10Χ SSC και μεταφορά του σε νάυλον μεμβράνη (Whatman, Nytran® N, 0.2 μm) μέσω
τριχοειδών φαινομένων, παρουσία διαλύματος SSC. Τα μόρια RNA μονιμοποιήθηκαν στην
μεμβράνη με υπεριώδη ακτινοβολία (1200μJ/cm2). Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση του
ακινητοποιημένου RNA στην μεμβράνη υβριδισμού πραγματοποιήθηκε μέσω χρώσης με κυανό
του μεθυλενίου (0,3M οξικό νάτριο (CH3COONa), 0,03% σκόνη methylene blue). Η διαδικασία
αυτή επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του φορτωμένου RNA στην μεμβράνη και επομένως μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ποσοτικοποίησης τον αποτελεσμάτων του υβριδισμού. Οι
μεμβράνες επωάστηκαν για μια ώρα σε διάλυμα προ-υβριδισμού, ούτως ώστε να περιοριστεί η
μη ειδική πρόσδεση του ανιχνευτή. Ακολούθησε υβριδισμός με DIG-σημασμένο RNA ανιχνευτή
για 16 ώρες στους 65°C, για τον εντοπισμό του οποίου χρησιμοποιήθηκε CDP-star (Roche
Diagnostics).
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8. In vitro μεταγραφή
Σε δοκιμαστικό σωλήνα αναμείχθηκε 1μg γραμμικού πλασμιδίου με 2μl
ρυθμιστικού διαλύματος (10X 400 mM Tris-HCl (pH 8.0), 80 mM MgCl2, 20 mM σπερμιδίνη), 2μl
50mM διθειοθρειτόλη (Dithiothreitol ,DTT, TaKaRa), 20 unit αναστολέα RNάσης (Recombinant
RNase Inhibitor, RRI 40u/μl, TaKaRa), 2μl μείγμα ριβονουκλεοτιδίων με σημασμένη με DIG
ουρακίλη (DIG RNA labeling mix, Roche Diagnostics) και 50 unit της T3 RNA πολυμεράσης από
τον Τ3 φάγο (Τ3 RNA Polymerase 50u/μl, HT Biotechnolgy). Ο όγκος της αντίδρασης ρυθμίστηκε
στα 20μl το μείγμα επωάστηκε για 2ώρες στους 37°C. Το προϊόν της μεταγραφής
χρησιμοποιήθηκε ως DIG-σημασμένος ανιχνευτής στις αναλύσεις κατά Northern.
9. Ποσοτικοποιήσεις των επιπέδων μολυσματικότητας του ιοειδούς και των ιών
Οι ποσοτικοποιήσεις των RNA πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα AzureSpot (Azure
Biosystems Inc). Για κάθε δείγμα RNA καταμετρήθηκε η ποσότητα που είχε φορτωθεί
χρησιμοποιώντας ως μάρτυρα αναφοράς την ζώνη του 28S ριβοσωμικού RNA του φυτού που
αντιστοιχεί περίπου στις 4000bp. Oμοίως για κάθε δείγμα καταμετρήθηκε η ένταση της ζώνης
που αντιστοιχούσε στο κάθε παθογόνο, είτε όπως αυτή προέκυπτε από το στύπωμα κατά
Northern (όπως στην περίπτωση του ιοειδούς PSTVd και του ιού TSWV), είτε απευθείας από την
οπτικοποίηση κατώ από υπεριώδη ακτινοβολία του αποδιατακτικού πηκτώματος αγαρόζης
(όπως στην περίπτωση του ιού TBSV). Η αφαίρεση του υποβάθρου (backround noise)
πραγματοποιήθηκε είτε χρησιμοποιώντας της επιλογή «Rolling ball» του λογισμικού, είτε
επιλέγοντας χειροκίνητα ένα τμήμα της μεμβράνης και θέτοντας το, ως το προς αφαίρεση
υπόβαθρο. Οι τιμές που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για την κανονικοποίηση των επιπέδων
μολυσματικότητας του κάθε παθογόνου ανά δείγμα ως εξής: για κάθε δείγμα η τιμή που
υποδήλωνε την ένταση της ζώνης που αντιστοιχούσε στο κάθε παθογόνο, διαιρέθηκε με την
τιμή που υποδήλωνε την ένταση της ζώνης του 28S ριβοσωμικού RNA. Η διαφορά των επιπέδων
μολυσματικότητας του κάθε παθογόνου στις μεικτές μολύνσεις σε σχέση με τις μονές
υπολογίστηκε ως εξής: για κάθε πειραματική διάταξη που αποτελούνταν από 5 δείγματα μονά
μολυσμένα και 6 συν-επιμολυμένα, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των κανονικοποιημένων τιμών
από τα 5 μονά μολυσμένα δείγματα. Στη συνέχεια η κανονικοποιημένη τιμή του κάθε δείγματος
διαιρέθηκε με τον μέσο όρο αυτό. Οι τιμές που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για την στατιστκή
ανάλυση (student’s t test) και γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

10. Αντίστροφη μεταγραφή
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Για την αντίδραση της αντίστροφης μεταγραφής χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο αντίστροφη
μεταγραφάση της Minotech (MINOTECH RT) σύμφωνα με τις υποδείξεις του παρασκευαστή.
Συγκεκριμένα, για τα δείγματα μολυσμένα με τον ιό TSWV 1μg ολικού RNA αναμείχθηκε με 1μl
random hexamers 50μM (Invitrogen) και 0,5μΜ dNTP mix . Ο όγκος ρυθμίστηκε στα 13μl με
ddH2O. Το μείγμα υβριδοποιήθηκε στους 65°C για 5 λεπτά. Έπειτα, προστέθηκαν σε αυτό 4μl
ρυθμιστικό διάλυμα (5X MINOTECH RT assay buffer), 1μl 0,1μΜ διθειοθρειτόλη (DTT, TaKaRa),
20 unit αναστολέα RNAσης (Recombinant RNase Inhibitor, RRI 40u/μl,TaKaRa) και 200 unit του
ενζύμου (MINOTECH RT ~ 200u/μl). Το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε για την παραγωγή του
cDNA περιλάμβανε επώαση στους 25 για 5 λεπτά, αύξηση της θερμοκρασίας στους 50°C μια
ώρα και τελική επώαση στους 70°C για 15 λεπτά ούτως ώστε να επιτευχθεί αναστολή της
ενεργότητας του ενζύμου. Αντίστοιχα για τα μολυσμένα με τον ιό TBSV δείγματα 1μg ολικού
RNA αναμείχθηκαν με 1μM του εκκινητή 28V, ο οποίος είναι συμπληρωματικός σε τμήμα του
ιού, και 0,5μΜ dNTP mix (ThermoFisher Scientific). Ο όγκος ρυθμίστηκε στα 13μl με ddH2Ο και
ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως περιγράφηκε προηγουμένως, παραλείποντας όμως την
αρχική επώαση στους 25°C.
11. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Δυο μικρόλιτρα του παραχθέντος cDNA χρησιμοποιήθηκαν για την αντίδραση PCR με την
χρήση της Taq DNA πολυμεράσης (Minotech) σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρίας. Για την
ενίσχυση τμημάτων του κάθε ιού χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι εκκινητές σε συγκέντρωση
10mM που περιγράφονται με λεπτομέρεια στον Πίνακας 1. Η αντίδραση της PCR
πραγματοποιήθηκε υπό τις παρακάτω συνθήκες: αρχική αποδιάταξη του DNA στους 94°C για 5
λεπτά ακολουθούμενη από 35 κύκλους από αποδιάταξη στους 94°C για 1 λεπτό, υβριδισμό των
εκκινητών στους 55 °C για τον εντοπισμό του ιού TSWV για 30 δευτερόλεπτα και επιμήκυνση
στους 72°C για 30 δευτερόλεπτα. Η τελική επιμήκυνση έγινε στους 72°C για 1 λεπτό.
Για την ανάλυση των προϊόντων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε
πήκτωμα αγαρόζης (TAE 1x, αγαρόζη, βρωμιούχο αιθίδιο 0,5μg/ml) με πυκνότητα αντίστοιχη
του μεγέθους του εκάστοτε προϊόντος.

Όνομα

Αλληλουχία

TSWV L1

AATTGCCTTGCAACCAATTC

TSWV L2

CAGTCGAAATGGTCGGCA

Λειτουργία

Θερμοκρασία
αναδιάταξης °C

Ανίχνευση του ιού
TSWV

55
55

Πίνακας 1 Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν
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12. Αντίδραση λιγάσης Τ4
Για την αντίδραση λιγάσης χρησιμοποιήθηκε το ένζυμο λιγάση Τ4 (T4 DNA ligase, New
England BioLabs) σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Σε δοκιμαστικό σωλήνα τύπου
Eppendorf αναμείχθηκαν 125ng γραμμικού πλασμιδιακού φορέα pBluescript SK(-), 100ng
ενθέματος, ρυθμιστικό διάλυμα σε τελική συγκέντρωση 1Χ (10X T4 DNA Ligase Buffer) και 2 units
ενζύμου. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης ρυθμίστηκε στα 20μl και το μείγμα επωάστηκε για 3
ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Η αλληλουχία του ενθέματος ενισχύθηκε με αλυσιδωτή
αντίδραση πολυμεράσης με τη χρήση κατάλληλων εκκινητών. Στην συνέχεια το προϊόν
ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης από όπου απομονώθηκε και καθαρίστηκε με τη
βοήθεια ειδικού kit (Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Kit) ακολουθώντας
τις οδηγίες της εταιρίας. Ο πλασμιδιακός φορέας που χρησιμοποιήθηκε παρασκευάστηκε από
την μεταπτυχιακή φοιτήτρια του εργαστηρίου, Παρασκευή Καλλέμη σύμφωνα με το
πρωτόκολλο των Ming-Yi Zhou και Celso E. Gomez-Sanchez (Zhou and Gomez-sanchez 2000).
13. Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων
Τρία μικρόλιτρα από την αντίδραση λιγάσης προστέθηκαν υπό ασηπτικές συνθήκες σε
100μl δεκτικών βακτηριακών κυττάρων (E. coli DH10B competent cells). Το μείγμα επωάστηκε
για 20 λεπτά στον πάγο και ακολούθησε θερμικό σοκ στους 42°C για 30 δευτερόλεπτα ώστε να
επιτευχθεί η παροδική διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών με αποτέλεσμα την είσοδο
του πλασμιδίου. Στην συνέχεια το δείγμα μεταφέρθηκε σε πάγο και προστέθηκαν σε αυτό 900μl
LB. Ακολούθησε η επαναφορά των κυττάρων για 1 ώρα στους 37°C. Για την επιλογή των
μετασχηματισμένων κυττάρων 100μl από το βακτηριακό εναιώρημα επιστρώθηκαν σε τρυβλίο
πετρί με θρεπτικό μέσο LB και τα κατάλληλα αντιβιοτικά και επωάστηκαν για 16 ώρες στους
37°C.
14. Απομόνωση πλασμιδιακού́ DNA μικρής κλίμακας (Mini preparation)
Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιγράφεται στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου
Molecular Cloning: A Laboratory Manual των Sambrook, Fritsch και Maniatis (Sambrook, Fritsch,
and Maniatis 1982). Μοναδιαίες αποικίες μετασχηματισμένων κυττάρων E.coli επωάστηκαν σε
υγρό θρεπτικό μέσο με LB και τα κατάλληλα αντιβιοτικά για 16 ώρες τους 37°C. Για την
συγκομιδή των βακτηρίων 1,5ml από τις υγρές καλλιέργειες μεταφέρθηκε σε δοκιμαστικό
σωλήνα τύπου Eppendorf και φυγοκεντρήθηκε στις 13.000rpm για 3 λεπτά. Ακολούθησε η
απομάκρυνση του θρεπτικού μέσου και η επαναδιάλυση των κυττάρων σε 100μl διαλύματος Ι
(50mM Γλυκόζη, 25mM Tris-HCl pH 8, 10mM EDTA pH 8 ) με έντονη ανάδευση και επώαση για
5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Για το σπάσιμο τον κυτταρικών μεμβρανών προστέθηκαν
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200μl του διαλύματος ΙΙ ( (0,2N NaOH, 1% SDS). Tο μείγμα αναδεύτηκε ελαφρώς και επωάστηκε
για 5 λεπτά σε πάγο. Στην συνέχεια προστέθηκαν 150μl διαλύματος ΙΙΙ (3M Οξικό κάλιο και
ρύθμιση pH στο 5,5 με οξικό οξύ), το δείγμα αναμείχθηκε ελαφρώς και φυγοκεντρήθηκε στις
13.000rpm για 10 λεπτά έπειτα από πεντάλεπτη επώαση σε πάγο. Το προκύπτον υπερκείμενο
μεταφέρθηκε σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα και το πλασμιδιακό DNA κατακρημνίστηκε με
προσθήκη διπλάσιου όγκου 100% αιθανόλης και 1/10 του όγκου οξικού νατρίου, επώαση για
15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στις ίδιες συνθήκες. Έπειτα
από την απομάκρυνση του υπερκείμενου, το ίζημα πλύθηκε με ίση ποσότητα 70% αιθανόλη και
επαναδιαλύθηκε σε 50μl αποστειρωμένο νερό και 20μg RNαση A (Qiagen).
15. Πέψεις
Για την διαδικασία κοπής του πλασμιδιακού DNA χρησιμοποιήθηκαν οι περιοριστικές
ενδονουκλεάσες EcoRI και SlaI (ισοσχιζομερές της XhoI) της εταιρίας MINOTECH. Συγκεκριμένα
1μg πλασμιδίου αναμείχθηκε με ρυθμιστικό διάλυμα 2.1 (50 mM NaCl,10 mM Tris-HCl,10 mM
MgCl2, 100 µg/ml BSA, New English BioLabs) σε τελική συγκέντρωση 1Χ, στο οποίο και τα δύο
ένζυμα παρουσιάζουν μέγιστη ενεργότητα. Προστέθηκαν 1unit από το κάθε ένζυμο και ο όγκος
της αντίδρασης ρυθμίστηκε στα 30μl.Το μείγμα επωάστηκε για 1 ώρα και 30 λεπτά στους 37°C.
Τα προϊόντα της αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 2% (TAE 1x, αγαρόζη,
βρωμιούχο αιθίδιο 0,5μg/ml).
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Σκοπός
Μέχρι πρότινος ο κύριος τρόπος μελέτης των φυτικών ιών, αντιμετώπιζε τις ιικές
μολύνσεις ως ένα δυαδικό σύστημα αλληλεπιδράσεων ξενιστή και παθογόνου. Παρόλη την
σημασία τέτοιου είδους εργασιών στον προσδιορισμό των αλληλεπιδρώντων παραγόντων του
ξενιστή και του υπό μελέτη ιού, καθώς και στην κατανόηση του μηχανισμού πρόκλησης
παθογένειας, η ένταξη του φαινομένου των συν-επιμολύνσεων ως ένας σημαντικός παράγοντας
που επηρεάζει την δυναμική μιας ασθένειας είναι πλέον απαραίτητη.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη μεικτών μολύνσεων του Iοειδούς των
ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας (PSTVd), με δύο φυτικούς ιούς διαφορετικών οικογενειών,
τον Ιό του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας (TSWV, Οικογένεια: Bunyaviridae Γένος:
Tospovirus) και τον Ιό του θαμνώδους νανισμού της ντομάτας (TBSV, Οικογένεια: Τombusviridae,
Γένος: Tombusvirus). Προκειμένου να κατανοηθούν οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις
πραγματοποιήθηκαν ελεγχόμενα πειράματα συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τους ιούς
TSWV και TBSV σε φυτά του είδους N. benthamiana. Για κάθε περίπτωση αναλύθηκαν τα
επίπεδα μολυσματικότητας των παθογόνων στις μεικτές μολύνσεις σε σχέση με τις μονές με
στόχο την βαθύτερη κατανόηση της σχέσης παθογόνου-ξενιστή.
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Αποτελέσματα
1. Μελέτη της συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TSWV
1.1 Πειράματα συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TSWV με αρχική μόλυνση με το
ιοειδές PSTVd
Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TSWV σε μεικτές
μολύνσεις πραγματοποιήθηκαν ελεγχόμενα πειράματα συν-επιμολύνσεων σε φυτά αγρίου
τύπου του είδους Ν. benthamiana. Συγκεκριμένα νεαρά φυτά στο στάδιο των 4-6 πρώτων
φύλλων εμποτίστηκαν με ένα στέλεχος αγροβακτηρίου που εκφράζει την (+) αλυσίδα του PSTVd
και έπειτα από 12 ημέρες συν-επιμολύνθηκαν μηχανικά με τον ιό TSWV. Ακολούθησε η συλλογή
του μολυσμένου ιστού και ο προσδιορισμός των επιπέδων μολυσματικότητας του κάθε
παθογόνου στις μεικτές μολύνσεις σε σχέση με τις μονές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως
κατάσταση ελέγχου. Πραγματοποιήθηκαν δύο επαναλαμβανόμενα πειράματα (Πείραμα 1 και
Πείραμα 2) τα οποία αποτελούνταν από 45 φυτά έκαστο, εκ των οποίων τα 15 επιμολύνονταν
και με τα δύο παθογόνα, 15 μόνο με το PSTVd και 15 μόνο με τον TSWV. Επιλέχθηκε μεγάλος
αριθμός φυτών ανά πείραμα για να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία και η στατιστική σημαντικότητα
των αποτελεσμάτων καθώς και για να ληφθεί υπ’ όψιν η διακύμανση των μολύνσεων λόγω της
χαμηλής απόδοσης των μηχανικών μολύνσεων. Στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται ο πειραματικός
σχεδιασμός που ακολουθήθηκε.

Εικόνα 8 Σχηματική απεικόνιση του πειραματικού σχεδιασμού της μελέτης της συνεπιμολύνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TSWV. Νεαρά φυτά στο στάδιο των 4-6 πραγματικών
φύλλων μολύνθηκαν με το ιοειδές PSTVd (0 days post infection, dpi). Δώδεκα ημέρες μετά,
πραγματοποιήθηκαν οι μηχανικές μολύνσεις με τον ιό TSWV (12dpi). Ο μολυσμένος ιστός
συλλέχθηκε 3 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση (3wpi). Ως κατάσταση ελέγχου
χρησιμοποιήθηκαν φυτά μολυσμένα μόνο με το ιοειδές PSTVd και φυτά μολυσμένα μόνο με
τον ιό TSWV .
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1.1.1 Φαινοτυπική ανάλυση των μονών και μεικτών μολύνσεων με το ιοειδές PSTVd και τον
ιό TSWV
Την χρονική περίοδο που συλλέχθηκε ο μολυσμένος ιστός, δηλαδή 3 εβδομάδες μετά την
αρχική μόλυνση, τα επιμολυμένα φυτά αναλύθηκαν ως προς τα φαινοτυπκά χαρακτηριστικά
που προκαλούσε η κάθε μόλυνση. Τα φυτά της συνθήκης ελέγχου που είχαν επιμολυνθεί μόνο
με PSTVd, παρουσίαζαν ήπιο χλωρωτικό φαινότυπο στα συστημικά επιμολυμένα φύλλα (Εικόνα
9 Α). Τα φυτά επιμολυμένα με TSWV εμφάνισαν συμπτώματα στο φύλλωμα τα οποία
συμπεριλάμβαναν χαρακτηριστικές νεκρωτικές κηλίδες καθώς και ελαφρύ φαινότυπο
μωσαϊκού στα συστημικά επιμολυμένα φύλλα (Εικόνα 9 Β). Ο ίδιος φαινότυπος παρατηρήθηκε
και στα συν-επιμολυμένα φυτά σε συνδυασμό με τον ήπιο χλωρωτικό φαινότυπο που
προκαλούσε η μόλυνση με το ιοειδές PSTVd (Εικόνα 9 Γ). Λόγω της χαμηλής απόδοσης των
μηχανικών μολύνσεων μόνο 8 φυτά στο σύνολο των Πειραμάτων 1 και 2 κατάφεραν να
επιμολυνθούν επιτυχώς και με τα δύο παθογόνα.

Εικόνα 9 Χαρακτηριστικοί φαινότυποι των μονών και διπλών μολύνσεων Παρουσιάζονται οι
φαινότυποι των φυτών την χρονική στιγμή που συλλέχθηκε ο μολυσμένος ιστός, 3 εβδομάδες μετά την
αρχική μόλυνση (A) Φυτό μολυσμένα μόνο με PSTVd. Παρατηρείται ο ήπιος χλωρωτικός φαινότυπος στα
συστημικά μολυσμένα φύλλα που προκαλεί το ιοειδές PSTVd (Β) Φυτό μολυσμένο μόνο με τον ιό TSWV.
Παρατηρείται η εμφάνιση φαινότυπου μωσαϊκού στα επιμολυμένα φύλλα. (Γ) Φυτό μολυσμένο με PSTVd
και στην συνέχεια με TSWV. Παρατηρείται ήπιος χλωρωτικός των συστημικά επιμολυμένων φύλλων
καθώς και παρόμοιο πρότυπο μωσαϊκού με αυτό που παρουσιάζουν τα φυτά επιμολυσμένα με τον TSWV.

1.1.2 Μελέτη των επιπέδων μολυσματικότητας του ιού TSWV στις μεικτές μολύνσεις
1.1.2.1 Κατασκευή DIG σημασμένου RNA ανιχνευτή
Για τον προσδιορισμό των επιπέδων μολυσματικότητας του TSWV ήταν απαραίτητη η
δημιουργία σημασμένου RNA ανιχνευτή θετικής πολικότητας, ικανού να υβριδοποιείται με
τμήμα του αρνητικής πολικότητας RNA γονιδιώματος του ιού. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε
αλληλουχία μήκους 273bp η οποία αποτελεί τμήμα του γονιδίου της RNA εξαρτώμενης RNA
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πολυμεράσης (RdRp) του ιού και εμπεριέχεται στο L RNA του ιικού γονιδιώματος (Εικόνα 10 A).
Ακολούθησε η κλωνοποίηση του τμήματος αυτού στη θέση EcoRV του πλασμιδιακού φορέα
pBluescript SK(-) (Εικόνα 10 B). Το ένθεμα απομονώθηκε από δείγμα RNA μολυσμένου με τον ιό
φυτικού ιστού έπειτα από αντίστροφη μεταγραφή και πολλαπλασιασμό του με PCR με τη χρήση
κατάλληλων εκκινητών L1, L2 (Πίνακας 1). Κατά την αντίδραση PCR η taq DNA πολυμεράση
προσθέτει στο 3’ άκρο του προϊόντος ένα μόριο αδενίνης (A) καθιστώντας έτσι δυνατή την
σύνδεση του με πλασμιδιακό φορέα που διαθέτει προεξέχων άκρα θυμίνης (Τ) στην θέση
μετασχηματισμού. Το προϊόν της αντίδρασης σύνδεσης χρησιμοποιήθηκε για τον
μετασχηματισμό δεκτικών κυττάρων Ε. coli DH10B και ακολούθησε η επιλογή θετικών για την
πλασμιδιακή κατασκευή pBluescript-TSWV κλώνων. Η επιτυχής κλωνοποίηση επιβεβαιώθηκε με
διαγνωστική πέψη χρησιμοποιώντας περιοριστικά ένζυμα που κόβουν το πλασμίδιο
εκατέρωθεν της θέσης μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα ένζυμα ΕcoRI και
SlaI (ισοσχιζομερές του XhoI) τα οποία κόβουν τον πλασμιδιακό φορέα 5bp και 30bp
εκατέρωθεν της θέσης μετασχηματισμού, αντίστοιχα (Εικόνα 10 B). Στην Error! Reference source
not found. C παρατίθενται τα αποτελέσματα της πέψης μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα
αγαρόζης 2%. Εξετάστηκαν 8 διαφορετικά δείγματα πλασμιδιακού DNA τα οποία
απομονώθηκαν από μοναδιαίες αποικίες μετασχηματισμένων κυττάρων E.coli. Η ύπαρξη ζώνης
στις 273bp αντιστοιχεί στην αλληλουχία του ενθέματος του TSWV και υποδηλώνει την επιτυχή
κλωνοποίηση. Ένα από τα δείγματα επιλέχθηκε τυχαία και στάλθηκε για αλληλούχιση
προκειμένου να βρεθεί ο προσανατολισμός του ιικού ενθέματος στον φορέα. Τα αποτελέσματα
της αλληλούχισης έδειξαν πως το ένθεμα του συγκεκριμένου δείγματος είχε κλωνοποιηθεί σε
αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τον υποκινητή T7 και έτσι η δημιουργία DIG σημασμένου RNA
ανιχνευτή θετικής πολικότητας πραγματοποιήθηκε με in vitro μεταγραφή χρησιμοποιώντας την
T3 RNA πολυμεράση.
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Εικόνα 10 Κατασκευή πλασμιδίου pBluescript-TSWV (A) Σχηματική απεικόνιση του γονιδίου της ιικής RdRp. Με

γαλάζιο απεικονίζεαι το τμήμα (237bp ) που πολλαπλασιάστηκε με τους εκκινητές L1 L2 και χρησιμοποιήθηκε
ως ένθεμα για την κλωνοποίηση του σε πλασμιδιακό φορέα pBluescript SK(-).(Β) Πλασμιδιακός χάρτης του
πλασμιδίου pBluescript-TSWV που δημιουργήθηκε με την μέθοδο T-A cloning. Παρουσιάζονται οι θέσεις κοπής
των περιοριστικών ενζύμων EcoRI και XhoI εκατέρωθεν της θέσης μετασχηματισμού καθώς και τα
χαρακτηριστικά του φορέα, όπως το γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη (AmpR),οι υποκινητές Τ7 και Τ3
και η θέση μετασχηματισμού με το γονίδιο lacZ που δίνει την δυνατότητα για θετική επιλογή
μετασχηματισμένων κυττάρων μέσω επιλογής των λευκών έναντι των μπλε αποικιών. Ο χάρτης του πλασμιδίου
δημιουργήθηκε με το λογισμικό SnapGene. (C) Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 2% των προϊόντων πέψης
του πλασμιδίου με τα περιοριστικά ένζυμα EcoRI και XhoI.. Τα δείγματα 1-8 αποτελούν απομονωμένα
πλασμίδια από μοναδιαίες λευκές αποικίες μετασχηματισμένων δεκτικών κυττάρων E.coli. Η ζώνη στα 3kb
αντιστοιχεί στο γραμμικό φορέα pBluescript ενώ η ύπαρξη ζώνης στις 273bp αντιστοιχεί στο ένθεμα της
αλληλουχίας του TSWV και υποδηλώνει την επιτυχή κλωνοποίηση. Όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν είχαν
επιτυχώς μετασχηματισθεί με το ένθεμα. Επιλέχθηκε το δείγμα 3 το οποίο στάλθηκε για αλληλούχιση για τον
προσδιορισμό του προσανατολισμού του ενθέματος.
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1.1.2.2 Προσδιορισμός των επιπέδων μολυσματικότητας του ιού TSWV στις μεικτές
μολύνσεις
Από τον μολυσμένο ιστό των φυτών που είχαν επιμολυνθεί με το PSTVd και τον TSWV,
απομονώθηκε το ολικό RNA και τα επίπεδα του ιού καταμετρήθηκαν έπειτα από
ηλεκτροφόρηση του RNA σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης και ανίχνευση του ιικού RNA
μέσω υβριδοποίησης, με χρήση του DIG σημασμένου RNA ανιχνευτή που κατασκευάστηκε. Στην
Εικόνα 11 παρουσιάζονται τα στυπώματα κατά Northern που πραγματοποιήθηκαν για το κάθε
επαναληπτικό πείραμα. Επιπλέον παρατίθεται στύπωμα κατά Northern με χρήση μονόκλωνου
RNA μάρτυρα μοριακών μεγεθών (ssRNA ladder) ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί πως η
προκύπτουσα από τον υβριδισμό ζώνη αντιστοιχεί στο L γενωμικό RNA του ιού. Ως ποσοτικός
μάρτυρας για κάθε δείγμα παρατίθεται η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση της με
κυανό του μεθυλενίου, στην οποία φαίνεται η συνολική ποσότητα γενωμικού RNA που είχε
φορτωθεί στο πήκτωμα. Για κάθε δείγμα η ποσότητα του ιού υπολογίστηκε ως η ένταση της
ζώνης στο στύπωμα κατά Northern που αντιστοιχεί στο γενωμικό L RNA του ιού, ως προς την
συνολική ποσότητα RNA που είχε φορτωθεί στο πήκτωμα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για
την σύγκριση των επιπέδων του ιού μεταξύ των δύο συνθηκών περιγράφεται στην ενότητα
Υλικά και Μέθοδοι, υποενότητα 9.
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Εικόνα 11 Ανάλυση κατά Northern των επιπέδων του ιού TSWV σε αποδιατακτικό πήκτωμα
αγαρόζης 1%. O εντοπισμός του ιού πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικού DIG σημασμένου RNA ανιχνευτή
συμπληρωματικού στην αλληλουχία του L τμήματος του γενωμικού RNA του ιού. Ως ποσοτικός μάρτυρας
παρατίθεται η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση της με κυανό του μεθυλενίου. Τα επιπεδα του ιού
ποσοτικοποιήθηκαν καταμετρώντας την ένταση της ανώτερης ζώνης που εμφανίζεται στο στύπωμα, η οποία
αντιστοιχεί στο γενωμικό L RNA του ιού. Οι επιπλέον ζώνες που παρατηρούνται αντιστοιχούν σε «ελαττωματικά»
μόρια του L RNA (Defective Interfering (DI) RNA segments) τα οποία σχηματίζονται κατά τον αναδιπλασιασμό
του συμπληρωματικού L RNA στα επιμολυμένα φυτικά κύτταρα (Α) Πείραμα 1, (Β) Πείραμα 2Β (Γ) Ανάλυση κατά
Northern με μονόκλωνο RNA μάρτυρα μοριακών μεγεθών (ssRNA ladder) όπου φαίνεται πως το τμήμα του ιού
που υβριδοποιήθηκε με τον DIG sσημασμένο RNA ανιχνευτή αντιστοιχεί σε 9,000 βάσεις, γεγονός που
επιβεβαιώνει πως το τμήμα αυτό είναι το L γενωμικό RNA του TSWV

Από την ανάλυση αυτή τόσο στο πρώτο Πείραμα 1 όσο και στο επαναληπτικό Πείραμα 2
παρατηρείται μείωση των επιπέδων του TSWV στα συν-επιμολυμένα με PSTVd φυτά σε σχέση
με τις μονές μολύνσεις με TSWV. Κατά μέσο όρο η μείωση αυτή στο Πείραμα 1 βρέθηκε να είναι
της τάξης του 20%. Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με το student’s t test έδειξε
πως η διαφορά των επιπέδων μεταξύ των δύο συνθηκών δεν ήταν στατιστικά σημαντική
(P=0.7600). Στο Πείραμα 2 τα επίπεδα μολυσματικότητας του TSWV ήταν κατά 60% μειωμένα
σε σχέση με τις μονές μολύνσεις και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική με P=0.0322.
Στην Εικόνα 12 παρουσιάζονται οι γραφικές απεικονίσεις των επιπέδων μολυσματικότητας του
TSWV σε κάθε συνθήκη στα δύο πειράματα καθώς και στο σύνολο τους.

Εικόνα 12 Γραφική απεικόνιση της ποσοτικοποίησης των επιπέδων του ιού TSWV. (A) Τα επίπεδα του
TSWV στις μεικτές (5 φυτά) σε σχέση με τις μονές (5 φυτά) μολύνσεις στο Πείραμα 1 (P=0.7600) (Β) Τα επίπεδα
του TSWV στις μεικτές μολύνσεις (3 φυτά) σε σύγκριση με τις μονές (3 φυτά) στο Πείραμα 2 (P=0.0322) (Γ) Τα
συνολικά αποτελέσματα του Πειράματος 1 & 2 (P=0.3177). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση
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του student’s t test. Τα γραφήματα για κάθε συνθήκη παρουσιάζονται με το τυπικό σφάλμα από τη μέση τιμή
(Standar error of the mean, SEM)

1.1.3 Μελέτη των επίπεδων μολυσματικότητας του ιοειδούς PSTVd στις μεικτές
μολύνσεις
Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των επιπέδων
μολυσματικότητας του PSTVd στα συν-επιμολυμένα φυτά σε σχέση με τις μονές μολύνσεις. Το
συνολικό γενωμικό RNA των φυτών αναλύθηκε σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,4% και
η ανίχνευση του ιοειδούς πραγματοποιήθηκε μέσω ανάλυσης κατά Northern με την χρήση DIG
σημασμένου ανιχνευτή συμπληρωματικό στην αλληλουχία του PSTVd. Στην Εικόνα 13,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα στυπώματα κατά Northern καθώς και η μεμβράνη
νιτροκυτταρίνης πριν από το στάδιο της υβριδοποίησης και έπειτα από χρώση της με κυανό του
μεθυλενίου προκειμένου να οπτικοποιηθεί η συνολική ποσότητα ακινητοποιημένου RNA.

Εικόνα 13 Ανάλυση κατά Northern των επιπέδων του ιοειδούς PSTVd σε αποδιατακτικό πήκτωμα
αγαρόζης 1,4% Ο εντοπισμός του ιοειδούς πραγματοποιήθηκε με την χρήση ειδικού DIG RNA ανιχνευτή
συμπληρωματικού στην αλληλουχία του PSTVd. Ως ποσοτικός μάρτυρας για εκτίμηση της συνολικής
ποσότητας RNA που είχε φορτωθεί για κάθε δείγμα παρατίθεται η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα
από χρώση της με κυανό του μεθυλενίου. (A) Πείραμα 1, (B) Πείραμα 2.

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με την χρήση του student’s t test έδειξε πως για
το Πείραμα 1 τα επίπεδα του PSTVd παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική αύξηση (P=0.0036) στις
μεικτές μολύνσεις σε σχέση με τις μονές, της τάξης του 80%. Αντίθετα στο δεύτερο πείραμα τα
επίπεδα μολυσματικότητας του PSΤVd στις μεικτές μολύνσεις παρουσίαζαν μείωση σε σχέση με
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τις μονές η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική (P=0.1106). Στην Εικόνα 14
παρουσιάζονται τα γραφήματα που απεικονίζουν τις ποσοτικοποιήσεις των επιπέδων
μολυσματικότητας του ιοειδούς σε κάθε πείραμα και συνθήκη.

Εικόνα 14 Γραφική απεικόνιση της ποσοτικοποίησης των επιπέδων του ιοειδούς PSTVd. (A) Τα επίπεδα
του PSTVd στις μεικτές (5 φυτά) σε σχέση με τις μονές μολύνσεις (3 φυτά) στο Πείραμα 1 (P=0.0036)(Β)
Τα επίπεδα του PSTVd στις μεικτές (3 φυτά) μολύνσεις σε σύγκριση με τις μονές (3 φυτά) στο Πείραμα 2
(P=0.1106) (Γ) Τα συνολικά αποτελέσματα του Πειράματος 1 & 2 (P=0.2890). Η στατιστική ανάλυση
πραγματοποιήθηκε με χρήση του student’s test. Τα γραφήματα για κάθε συνθήκη παρουσιάζονται με το
τυπικό σφάλμα από τη μέση τιμή (Standar error of the mean, SEM)

1.2 Πειράματα συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TSWV με αρχική μόλυνση με
τον ιό TSWV
Η δεύτερη σειρά πειραμάτων που πραγματοποιήθηκε με το ιοειδές PSTVd και τον ιό TSWV
περιλάμβανε την αρχική μόλυνση νεαρών φυτών με τον ιό TSWV η οποία ακολουθήθηκε από
την συν-επιμόλυνση με το ιοειδές PSTVd μια εβδομάδα μετά. Όπως και στα Πειράματα 1 και 2
προσδιορίστικαν τα επίπεδα μολυσματικότητας των παθογόνων στις μεικτές μολύνσεις σε
σχέση με τις μονές, προκειμένου να αποσαφηνισθεί εάν η σειρά με την οποία εγκαθιδρύονται
τα παθογόνα μπορεί να επηρεάσει την πορεία της συν-επιμόλυνσης. Ο πειραματικός
σχεδιασμός παρουσιάζεται στην Εικόνα 15 Πραγματοποιήθηκαν δύο επαναλαμβανόμενα
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πειράματα με 45 φυτά έκαστο, χωρισμένα ανά 15 στις 3 διαφορετικές συνθήκες (μονή
επιμόλυνση με τον ιό TSWV, μονή επιμόλυνση με το ιοειδές PSTVd και συν-επιμόλυνση των δύο
παθογόνων). Οι επαναλήψεις αυτές αναφέρονται ως Πείραμα 3 και Πείραμα 4 στο κείμενο και
στις εικόνες που ακολουθούν.

Εικόνα 15 Σχηματική απεικόνιση του πειραματικού σχεδιασμού της μελέτης της συν-επιμολύνσης
του ιού TSWV με το ιοειδές PSTVd. Νεαρά φυτά στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων
μολύνθηκαν μηχανικά με τον ιό TSWV (0 days post infection, dpi). Μια εβδομάδα μετά,
πραγματοποιήθηκαν οι μολύνσεις με το ιοειδές PSTVd (9dpi). Ο μολυσμένος ιστός συλλέχθηκε 3
εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση (3wpi). Ως κατάσταση ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν φυτά
μολυσμένα μόνο με το ιοειδές PSTVd και φυτά μολυσμένα μόνο με τον ιό TSWV.

1.2.1 Φαινοτυπική ανάλυση των μονών και μεικτών μολύνσεων με το ιοειδές PSTVd και τον ιό
TSWV
Τα συμπτώματα παθογένειας που παρουσίασαν τα φυτά επιμολυμένα με τον ιό TSWV 3
εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση συμπεριλάμβαναν έντονο μαρασμό του φυλλώματος,
περιορισμό της βλαστητικής ανάπτυξης έως ολική και νέκρωση του φυτού Error! Reference
source not found.. Αντιθέτως τα χαρακτηριστικά της μόλυνσης με το ιοειδές PSTVd, 2 εβδομάδες
μετά τον εμποτισμό των φύλλων διακρίνονταν από ήπια χλώρωση στα συστημικά επιμολυμένα
φύλλα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην βλαστητική ικανότητα σε σχέση με τα μη
μολυσμένα αγρίου τύπου φυτά (Error! Reference source not found.). Τα συν-επιμολυμένα φυτά
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είχαν όμοιο φαινότυπο με αυτόν που προκαλούσε ο TSWV στις μονές μολύνσεις και δεν
παρατηρήθηκε κάποια σημαντική διαφορά στην δριμύτητα των συμπτωμάτων μεταξύ των δύο

Εικόνα 16 Φαινoτυπική ανάλυση των μονών και μειτών μολύνσεων με τον ιό TSWV και το ιοειδές
PSTVd. Παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικοί φαινότυποι για την κάθε συνθήκη. Παρατηρείται
χαρακτηριστικά ο μαρασμός και η νέκρωση που προκαλείται στα φυτά που έχουν μολυνθεί με τον ιό TSWV
είτε κατά μόνας είτε σε συν-επιμόλυνση με το PSTVd σε αντίθεση με την μονή μόλυνση με το PSTVd και το
αγρίου τύπου μη μολυσμένο φυτό. (A) Πείραμα 3 , (Β) Πείραμα 4

συνθηκών (Error! Reference source not found. Παρόλα αυτά ένας σημαντικός αριθμός των
φυτών που είχαν μολυνθεί με τον TSWV, τόσο στις μονές μολύνσεις όσο και στις μεικτές, δεν
παρουσίασε τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ιικής μόλυνσης (Εικόνα 16 Β), γεγονός που
αντικατοπτρίζει την χαμηλή απόδοση των μηχανικών μολύνσεων.

1.2.2 Μελέτη των επιπέδων μολυσματικότητας του ιού TSWV στις μεικτές μολύνσεις
Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.1.2.2 Προσδιορισμός των επιπέδων μολυσματικότητας
του ιού TSWV στις μεικτές μολύνσεις για την καταμέτρηση των επιπέδων μολυσματικότητας του
TSWV πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά Northern με την χρήση ειδικού DIG σημασμένου
ανιχνευτή συμπληρωματικό στο αρνητικής πολικότητας ιικό RNA. Για κάθε πείραμα και συνθήκη
απομονώθηκε το γενωμικό RNA των μολυσμένων φυτών και αναλύθηκε σε αποδιατακατικό
πήκτωμα αγαρόζης 1%. Στην Εικόνα 17 παρουσιάζονται τα στυπώματα κατά Northern που
πραγματοποιήθηκαν για το Πείραμα 3 και 4. Επιπλέον παρατίθεται ως ποσοτικός μάρτυρας η
μεμβράνη της νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση της με κυανό του μεθυλενίου. Από το σύνολο
των φυτών που είχαν συν-επιμολυνθεί με τον TSWV και το PSTVd μόνο 4 κατάφεραν να
μολυνθούν επιτυχώς με τον ιό εκ των οποίων τα 3 βρέθηκε να μην έχουν μολυνθεί από το
ιοειδές. Έτσι, μόνο ένα φυτό ήταν ικανό να επιμολυνθεί και από τα δύο παθογόνα, γεγονός που
έκανε αδύνατη την μελέτη των επιπέδων μολυσματικότητας του ιού σε αυτήν την συνθήκη.
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Εικόνα 17 Ανάλυση κατά Northern των επιπέδων του ιού TSWV σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης
1%. O εντοπισμός του ιού πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικού DIG σημασμένου RNA ανιχνευτή
συμπληρωματικού στην αλληλουχία του L τμήματος του γενωμικού RNA του ιού. Ως ποσοτικός μάρτυρας
παρατίθεται η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση της με κυανό του μεθυλενίου. Τα επιπεδα
του ιού ποσοτικοποιήθηκαν καταμετρώντας την ένταση της ανώτερης ζώνης που εμφανίζεται στο
στύπωμα, η οποία αντιστοιχεί στο γενωμικό L RNA του ιού. Οι επιπλέον ζώνες που παρατηρούνται
αντιστοιχούν σε «ελαττωματικά» μόρια του L RNA (Defective Interfering (DI) RNA segments) τα οποία
σχηματίζονται κατά τον αναδιπλασιασμό του συμπληρωματικού L RNA στα επιμολυμένα φυτικά κύτταρα
(Α) Πείραμα 3, (Β) Πείραμα 4
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1.2.3 Μελέτη των επίπεδων μολυσματικότητας του ιοειδούς PSTVd στις μεικτές μολύνσεις
Προκειμένου να καταμετρηθούν τα επίπεδα μολυσματικότητας του PSTVd ακολουθήθηκε η
ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 1.2
Πειράματα συν-επιμόλυνσης του
ιοειδούς PSTVd με τον ιό TSWV με αρχική μόλυνση με τον ιό TSWV. Την συλλογή του
μολυσμένου ιστού ακολούθησε η απομόνωση του ολικού RNA των φυτών. Στην συνέχεια κάθε
δείγμα αναλύθηκε σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,4% και παραγματοποιήθηκε
ανάλυση κατά Northern με ειδικό DIG σημασμένο RNA ανιχνευτή. Τα αποτελέσματα για το
Πείραμα 3 και 4 παρουσιάζονται στην Eικόνα 18 συνοδευόμενα από την μεμβράνη υβριδισμού
η οποία χρησιμοποιείται ως ποσοτικός μάρτυρας για την εξακρίβωση της αρχικής ποσότητας
γενωμικού RNA που είχε φορτωθεί ανά δείγμα. Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.3 μόνο
ένα φυτό βρέθηκε επιτυχώς συν-επιμολυμένο και με τα δύο παθογόνα. Έτσι και εδώ η
καταμέτρηση της διαφοράς των επιπέδων του ιοειδούς μεταξύ των δύο συνθηκών δεν ήταν
δυνατό να πραγματοποιηθεί.
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Εικόνα 18 Ανάλυση κατά Northern των επιπέδων του ιοειδούς PSTVd σε αποδιατακτικό
πήκτωμα αγαρόζης 1,4% Ο εντοπισμός του ιοειδούς πραγματοποιήθηκε με την χρήση ειδικού
DIG RNA ανιχνευτή συμπληρωματικού στην αλληλουχία του PSTVd. Ως ποσοτικός μάρτυρας για
εκτίμηση της συνολικής ποσότητας RNA που είχε φορτωθεί για κάθε δείγμα παρατίθεται η
μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση της με κυανό του μεθυλενίου. (A) Πείραμα 3 (B)
Πείραμα 4

2. Μελέτη της συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TBSV
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2.1 Πειράματα συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TBSV με αρχική μόλυνση με το
ιοειδές PSTVd.
Για την μελέτη της συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TBSV
πραγματοποιήθηκαν μεικτές μολύνσεις σε φυτά του είδους N. benthamiana. Νεαρά φυτά στο
στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων μολύνθηκαν με PSTVd και έπειτα από 12 ημέρες συνεπιμολύνθηκαν με τον ιό TBSV. Ο μολυσμένος ιστός συλλέχθηκε από τα 5 νεότερα φύλλα και
ακολούθησε ο προσδιορισμός των επιπέδων μολυσματικότητας των δύο παθογόνων στις
μεικτές μολύνσεις σε σύγκριση με μονές μολύνσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως κατάσταση
ελέγχου. Απεικόνιση του πειραματικού σχεδιασμού παρουσιάζεται στην Εικόνα 19. Για να
εξασφαλισθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκαν δύο επαναλαμβανόμενα
πειράματα στις ίδιες συνθήκες τα οποία αναφέρονται στο κείμενο και στις εικόνες που
ακολουθούν ως Πείραμα 1 και Πείραμα 2 αντίστοιχα. Κάθε πείραμα αποτελείτο από 45 φυτά εκ
των οποίων τα 15 μολύνονταν και με τα δύο παθογόνα, 15 φυτά με το PSTVd και 15 φυτά με τον
ιό TBSV. Eπιλέχτηκε μεγάλος αριθμός φυτών ανά πείραμα ώστε να ληφθεί υπόψιν η διακύμανση
των μολύνσεων λόγο του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μολύνσεις (βλέπε Υλικά
και μέθοδοι, υποενότητα 3)

Εικόνα 19 Σχηματική απεικόνιση του πειραματικού σχεδιασμού της μελέτης της συνεπιμολύνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TBSV. Νεαρά φυτά στο στάδιο των 4-6 πραγματικών
φύλλων μολύνθηκαν με το ιοειδές PSTVd (0 days post infection, dpi). Δώδεκα ημέρες μετά,
πραγματοποιήθηκαν οι μηχανικές μολύνσεις με τον ιό TBSV (12dpi). Ο μολυσμένος ιστός
συλλέχθηκε 3 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση (3wpi). Ως κατάσταση ελέγχου
χρησιμοποιήθηκαν φυτά μολυσμένα μόνο με το ιοειδές PSTVd και φυτά μολυσμένα μόνο με τον
ιό TBSV.
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2.1.1 Φαινοτυπική ανάλυση των μονών και μεικτών μολύνσεων με το ιοειδές PSTVd και
τον ιό TBSV
Αρχικά, μελετήθηκαν οι φαινότυποι των μολυσμένων φυτών. Στην Εικόνα 20
παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικοί φαινότυποι που παρατηρήθηκαν για το κάθε παθογόνο
καθώς και αυτοί των μεικτών μολύνσεων. Τα φυτά που είχαν μολυνθεί μόνο με το PSTVd την
χρονική στιγμή που συλλέχθηκε ο ιστός, δηλαδή 3 εβδομάδες μετά την μόλυνση με το ιοειδές,
παρουσίαζαν ήπιο χλωρωτικό φαινότυπο στα συστημικά μολυσμένα νεότερα φύλλα (Εικόνα 20
Α). Αντιθέτως, ο φαινότυπος της μόλυνσης με τον ιό TBSV την χρονική στιγμή που συλλέχθηκε ο
ιστός, δηλαδή 9 ημέρες μετά την μόλυνση με τον ιό, χαρακτηρίζονταν από έντονο φαινότυπο
μωσαϊκού στα επιμολυμένα και στα συστημικά μολυσμένα φύλλα συνοδευόμενο από
καρούλιασμα των νεοαναπτυχθέντων φύλλων και παραμόρφωση των κατώτερων φύλλων
(Εικόνα 20 Β ). Στις μεικτές μολύνσεις τα φυτά παρουσίασαν συμπτώματα όμοια με τον
φαινότυπο που προκαλεί ο ιός TBSV (Εικόνα 20 Γ). Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκε κάποια
ουσιώδης διαφορά στο πρότυπο ή/και στην δριμύτητα των συμπτωμάτων των συνεπιμολυμένων φυτών σε σχέση με αυτά που είχαν μολυνθεί μόνο με τον ιό. Στην Εικόνα 21
παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικοί φαινότυποι για κάθε συνθήκη στα δύο επαναλαμβανόμενα
πειράματα που πραγματοποιήθηκαν (Πείραμα 1, Πείραμα 2).

PSTVd-TBSV
PSTVd- PVY
PSTVd
PSTVd

PVY
TBSV

PSTVd-PVY
PSTVd-TBSV

Εικόνα 20 Χαρακτηριστικοί φαινότυποι των μονών και διπλών μολύνσεων
Παρουσιάζονται οι φαινότυποι των φυτών την χρονική στιγμή που συλλέχθηκε ο
μολυσμένος ιστός, 3 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση (A) Φυτό μολυσμένα μόνο με
PSTVd. Παρατηρείται ο χλωρωτικός φαινότυπος στα συστημικά μολυσμένα φύλλα που
προκαλεί το ιοειδές PSTVd (Β) Φυτό μολυσμένο μόνο με τον ιό TBSV. Παρατηρείται το
καρούλιασμα και ο έντονος φαινότυπος μωσαϊκισμού στα συστημικά μολυσμένα φύλλα.
(Γ) Φυτό μολυσμένο με PSTVd και στην συνέχεια με TBSV. Παρατηρείται το καρούλιασμα
και ο έντονος φαινότυπος μωσαϊκισμού στα συστημικά μολυσμένα φύλλα
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PSTVd - TBSV
TBSV

PSTVd + TBSV

2

1

PSTVd

Εικόνα 21 Φαινοτυπική ανάλυση των μονών και διπλών μολύνσεων με το ιοειδές PSTVd και τον
ιό TBSV (1) Πείραμα 1, (2) Πείραμα 2

2.1.2 Μελέτη των επιπέδων μολυσματικότητας του ιού TBSV στις μεικτές μολύνσεις
Για την μελέτη των επίπεδων μολυσματικότητας του ιού TBSV στις μεικτές μολύνσεις σε
σχέση με τις μονές απομονώθηκε το ολικό RNA από τον μολυσμένο ιστό των φυτών για κάθε
συνθήκη. Στην συνέχεια τα δείγματα ολικού RNA αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα
αγαρόζης και οπτικοποιήθηκαν κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία (Εικόνα 22,Εικόνα 23). Τόσο στις
μονές όσο και στις μεικτές μολύνσεις η παρουσία του ιού ταυτοποιήθηκε ως μια διακριτή ζώνη
πάνω από την ζώνη του 28S ριβοσωμικού RNA η οποία απουσίαζε από το μη μολυσμένο αγρίου
τύπου δείγμα ελέγχου. Η ζώνη αυτή ήταν ορατή σε όλα τα δείγματα, γεγονός που επιβεβαιώνει
την επιτυχία των μηχανικών μολύνσεων. Επιπλέον παρατήθεται η ανάλυση του RNA
ενός μολυσμένου δείγματος σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης μαζί με μονόκλωνο RNA
μάρτυρα μοριακών μεγεθών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί πως η παρατηρηθείσα ζώνη
αντιστοιχεί στο γενωμικό RNA του TBSV.
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Α

Β

Εικόνα 23 Ανάλυση των επιπέδων του ιού TBSV σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης
1% .(A)Ανάλυση των δειγμάτων του Πειράματος 1. Ο ιός TBSV παρατηρείται ως μια διακριτή ζώνη
πάνω από την ζώνη του 28S ριβοσωμικού RNA (B) Ανάλυση του ολικού φυτικού RNA σε
αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης μαζί με μονόκλωνο RNA μάρτυρα μοριακών μεγεθών (ssRNA
ladder) όπου παρατηρείται η ζώνη που αντιστοιχεί στο γενωμικό RNA του TBSV.

Εικόνα 22 Ανάλυση των επιπέδων του ιού TBSV σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1%
Ανάλυση των δειγμάτων του Πειράματος 2. Ο ιός TBSV παρατηρείται ως μια διακριτή ζώνη
πάνω από την ζώνη του 28S ριβοσωμικού RNA
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Για κάθε δείγμα η ποσότητα του ιού υπολογίστηκε ως η ένταση της ζώνης που
αντιστοιχεί στον ιό ως προς την συνολική ποσότητα γενωμικού RNA που είχε φορτωθεί στο
πήκτωμα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύγκριση των επιπέδων του ιού μεταξύ των
δύο συνθηκών περιγράφεται στην ενότητα Υλικά και Μέθοδοι, υποενότητα 9 . Από την ανάλυση
αυτή στο Πείραμα 1 παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα μολυσματικότητας του ιού μεταξύ
των μονών μολύνσεων και των συν-επιμολυμένων φυτών. Συγκεκριμένα τα επίπεδα του ιού
ήταν αυξημένα κατά 40% στις μεικτές μολύνσεις σε σχέση με τις μονές, χωρίς όμως η διαφορά
αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (P=0.2279) (Εικόνα 24). Αντιθέτως στο Πείραμα 2 η διαφορά
των επιπέδων του TBSV μεταξύ των συν-επιμολυμένων φυτών και εκείνων που είχαν μολυνθεί
μόνο με τον ιό ήταν στατιστικά σημαντική (P=0.0079), με τον ιό να παρουσιάζει και εδώ 40%
αυξημένα επίπεδα μολυσματικότητας στις συν-επιμολύνσεις με το ιοειδές PSTVd σε σχέση με
τις μονές μολύνσεις (Εικόνα 24 B). Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα αποτελέσματα από τα επαναληπτικά
πειράματα 1 και 2 προκύπτει ότι τα επίπεδα του TBSV στις συν-επιμολύνσεις σε σχέση με τις
μονές παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 40% η οποία είναι στατιστικά σημαντική (P=0.0353,
Error! Reference source not found. Γ). Οι γραφικές απεικονίσεις των επιπέδων του ιού σε κάθε
πείραμα και συνθήκη παρουσιάζονται στην Εικόνα 24.

Εικόνα 24 Γραφική απεικόνιση της ποσοτικοποίησης των επιπέδων του ιού TBSV. (A) Τα
επίπεδα του ιού TBSV στις μεικτές (14 φυτά) σε σχέση με τις μονές μολύνσεις (15 φυτά) στο
Πείραμα 1 (P=0.2279 ) (Β) Τα επίπεδα του ιού TBSV στις μεικτές μολύνσεις (15 φυτά) σε σύγκριση
με τις μονές (15 φυτά) στο Πείραμα 2 (P=0.0079) (Γ) Τα συνολικά αποτελέσματα του Πειράματος
1 & 2 (P=0.0353). Ο αστερίσκος δηλώνει τη στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ
των δύο συνθηκών. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του student’s t test. Τα
γραφήματα για κάθε συνθήκη παρουσιάζονται με το τυπικό σφάλμα από τη μέση τιμή (Standar
error of the mean, SEM )
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2.1.3 Μελέτη των επίπεδων μολυσματικότητας του ιοειδούς PSTVd στις μεικτές μολύνσεις
Τα επίπεδα μολυσματικότητας του PSTVd στις μεικτές μολύνσεις σε σχέση με τις μονές
προσδιορίστηκαν πραγματοποιώντας ανάλυση κατά Northern με τη χρήση ειδικού DIG
σημασμένου RNA ανιχνευτή συμπληρωματικού σε τμήμα της αλληλουχίας του θετικής
πολικότητας RNA του ιοειδούς. Συγκεκριμένα, την συλλογή του μολυσμένου ιστού ακολούθησε
η απομόνωση του ολικού RNA των δειγμάτων τα οποία στην συνέχεια αναλύθηκαν σε
αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης. Τα στυπώματα κατά Northern που πραγματοποιήθηκαν
παρουσιάζονται στις Εικόνα 25 και Εικόνα 26. Ως ποσοτικός μάρτυρας παρατίθεται η μεμβράνη
της νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση της με κυανό του μεθυλενίου, η οποία αποτυπώνει την
συνολική ποσότητα γενωμικού RNA που είχε φορτωθεί στο πήκτωμα για κάθε δείγμα. Επιπλέον,
παρατηρείται η παρουσία του ιού στα συν-επιμολυμένα δείγματα ως μια διακριτή ζώνη πάνω
από την ζώνη του 28S ριβοσωμικού RNA, η οποία απουσιάζει στις μονές μολύνσεις με το PSTVd,
καθώς και στο αγρίου τύπου μη μολυσμένο φυτό που χρησιμοποιήθηκε σαν αρνητικό control.

Εικόνα 25 Ανάλυση κατά Northern των επιπέδων του PSTVd σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης
1,4% Ανάλυση των δειγμάτων του Πειράματος 1. Ο εντοπισμός του ιοειδούς πραγματοποιήθηκε με την
χρήση συμπληρωματικού σε αυτό RNA σημασμένο με DIG. Κάτω από κάθε στύπωμα παρατίθεται η
μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση με κυανό του μεθυλενίου, η οποία χρησιμεύει ως
ποσοτικός μάρτυρας για την εκτίμηση της συνολικής ποσότητας RNA που είχε φορτωθεί για κάθε δείγμα.
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Εικόνα 26 Ανάλυση κατά Northern των επιπέδων του PSTVd σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1,4%
Ανάλυση των δειγμάτων του Πειράματος 2. Ο εντοπισμός του ιοειδούς πραγματοποιήθηκε με την χρήση
συμπληρωματικού σε αυτό RNA σημασμένο με DIG. Κάτω από κάθε στύπωμα παρατίθεται η μεμβράνη
νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση με κυανό του μεθυλενίου, η οποία χρησιμεύει ως ποσοτικός μάρτυρας
για την εκτίμηση της συνολικής ποσότητας RNA που είχε φορτωθεί για κάθε δείγμα.

Τα επίπεδα του PSTVd υπολογίστηκαν ως η ένταση του σήματος από την ανάλυση κατά
Northern για κάθε δείγμα ως προς την συνολική ποσότητα του RNA στην μεμβράνη
υβριδισμού. Στην συνέχεια, οι τιμές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση των επιπέδων
του ιοειδούς στα συν-επιμολυμένα φυτά σε σχέση με τα φυτά που είχαν μολυνθεί μόνο με το
PSTVd (βλ. Υλικά και Μέθοδοι, 9). Από τις αναλύσεις κατά Northern για το Πείραμα 1
παρατηρήθηκαν μειωμένα επίπεδα του PSTVd στις μεικτές μολύνσεις σε σχέση με τις μονές
της τάξης του 30%. Παρόλα αυτά η διαφορά αυτή δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική
(Ρ= 0.3501) (Εικόνα 27 A). Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για το Πείραμα 2 προέκυψε πως
τα επίπεδα του PSTVd παρουσίαζαν σταστιστικά σημαντική (Ρ=0.0007) μείωση κατά 80% στα
συν-επιμολυμένα με TBSV φυτά σε σύγκριση με τις μολύνσεις μόνο με PSTVd (Εικόνα 27 B).
Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των δύο επαναληπτικών πειραμάτων συμπεραίνεται ότι το
ιοειδές PSTVd παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα μολυσματικότητας όταν βρίσκεται σε συνεπιμόλυνση με τον ιό TBSV της τάξης του 50% (P= 0.0022) (Εικόνα 27 Γ).
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Εικόνα 27 Γραφική απεικόνιση της ποσοτικοποίησης των επιπέδων του ιοειδούς PSTVd. (A) Τα επίπεδα
του PSΤVd στις μεικτές (14 φυτά) σε σχέση με τις μονές μολύνσεις (15 φυτά) στο Πείραμα 1 (Ρ= 0.3501)
(Β) Τα επίπεδα του PSTVd στις μεικτές μολύνσεις (15 φυτά) σε σύγκριση με τις μονές (15 φυτά) στο
Πείραμα 2 (Ρ=0.0007) (Γ) Τα συνολικά αποτελέσματα του Πειράματος 1 & 2 (P= 0.0022). Ο αστερίσκος
δηλώνει τη στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των δύο συνθηκών. . Τα γραφήματα για
κάθε συνθήκη παρουσιάζονται με το τυπικό σφάλμα από τη μέση τιμή (Standar error of the mean, SEM
)

2.2 Πειράματα συν-επιμολύνσεων του ιού TBSV με το ιοειδές PSTVd με αρχική μόλυνση
με τον ιό TBSV
Προκειμένου να αποσαφηνισθεί εάν η σειρά με την οποία εγκαθιδρύεται η μόλυνση των
υπό μελέτη παθογόνων επηρεάζει τα επίπεδα μολυσματικότητας τους στις συν-επιμολύνσεις,
πραγματοποιήθηκαν μεικτές μολύνσεις σε φυτά αγρίου τύπου του είδους N. benthamiana
αρχικά με τον ιό TBSV και στην συνέχεια με το ιοειδές PSTVd. Συγκεκριμένα, νεαρά φυτά στο
στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων υποβλήθηκαν σε μηχανική επιμόλυνση με τον ιό TBSV και
έπειτα από μια εβδομάδα συν-επιμολύνθηκαν με το ιοειδές PSTVd. Ακολούθησε η συλλογή του
μολυσμένου ιστού και ο προσδιορισμός των επιπέδων μολυσματικότητας του κάθε παθογόνου
μεταξύ των μεικτών μολύνσεων και των φυτών που είχαν μολυνθεί με κάθε παθογόνο
ξεχωριστά. Ο πειραματικός σχεδιασμός παρουσιάζεται στην Εικόνα 28. Πραγματοποιήθηκαν
δύο επαναλαμβανόμενα πειράματα με 45 φυτά έκαστο χωρισμένα ανά 15 στις 3 διαφορετικές
συνθήκες (μονή επιμόλυνση με τον ιό TBSV, μονή επιμόλυνση με το ιοειδές PSTVd και συν53

επιμόλυνση των δύο παθογόνων). Στο κείμενο και στις εικόνες που ακολουθούν οι επαναλήψεις
αυτές αναφέρονται ως Πείραμα 3 και Πείραμα 4.

Εικόνα 28 Σχηματική απεικόνιση του πειραματικού σχεδιασμού της μελέτης της συνεπιμολύνσης του ιού TBSV με το ιοειδές PSTVd. Νεαρά φυτά στο στάδιο των 4-6
πραγματικών φύλλων μολύνθηκαν με τον ιό TBSV (0 days post infection, dpi). Εννιά ημέρες
μετά, πραγματοποιήθηκαν οι μηχανικές μολύνσεις με το ιοειδές PSTVd (9dpi). Ο
μολυσμένος ιστός συλλέχθηκε 3 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση (3wpi). Ως κατάσταση
ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν φυτά μολυσμένα μόνο με το ιοειδές PSTVd και φυτά
μολυσμένα μόνο με τον ιό TBSV.

2.2.1 Φαινοτυπική ανάλυση των μονών και μεικτών μολύνσεων με τον ιό TBSV και το
ιοειδές PSTVd
O φαινότυπος των μονά μολυσμένων φυτών με τον ιό TBSV, 3 εβδομάδες μετά την
μηχανική μόλυνση χαρακτηριζόταν από έντονες παραμορφώσεις των κατώτερων
(επιμολυσμένων) φύλλων, καρούλιασμα και ελαφρύ φαινότυπο μωσαϊκού των συστημικά
μολυσμένων νεότερων φύλλων καθώς και περιορισμένη βλάστηση σε σύγκριση με το μη
μολυσμένο αγρίου τύπου φυτό ελέγχου (Εικόνα 29). Αντίθετα τα χαρακτηριστικά της μόλυνσης
με το ιοειδές PSTVd, 2 εβδομάδες μετά τον εμποτισμό των φυτών, διακρίνονταν από ήπιο
χλωρωτικό φαινότυπο των συστημικά μολυσμένων άνω φύλλων ενώ δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές στη βλαστητική ικανότητα των φυτών σε σχέση με το αγρίου τύπου μη μολυσμένο
φυτό μάρτυρα. Τα συν-επιμολυμένα φυτά παρουσίαζαν συμπτώματα όμοια με αυτά που
παρατηρήθηκαν στις μονές μολύνσεις με τον ιό TBSV χωρίς να παρατηρείται κάποια σημαντική
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διαφορά στην δριμύτητα τους μεταξύ των δύο συνθηκών. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες των
μολυσμένων φυτών για τα πειράματα 3 και 4 παρουσιάζονται στην Εικόνα 29.

Εικόνα 29 Φαινοτυπική ανάλυση των μονών και μεικτών μολύνσεων με τον ιό TBSV και το ιοειδές
PSTVd. Παρουσιάζονται οι φαινότυποι των φυτών που μελετήθηκαν στο Πείραμα 3 (άνω) και
Πείραμα 4 (κατω). Χαρακτηριστικά παρατηρείται η παρεμπόδιση της ανάπτυξης των φυτών που
ειχαν μολυνθεί με τον ιό είτε κατά μόνας είτε σε συν-επιμόλυνση σε σχέση με το PSTVd.

2.2.2 Μελέτη των επιπέδων μολυσματικότητας του ιού TBSV στις μεικτές μολύνσεις
Τα επίπεδα μολυσματικότητας του ιού TBSV στις μεικτές και μονές μολύνσεις
προσδιορίστηκαν μέσω ανάλυσης των μολυσμένων δειγμάτων RNA του κάθε φυτού σε
αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης. Όπως και στα προαναφερθέντα πειράματα 1 και 2 η
παρουσία του ιού ήταν εμφανής στην πλειοψηφία των δειγμάτων ως μια διακριτή ζώνη άνωθεν
της ζώνης του 28S ριβοσωμικού RNA η οποία απουσίαζε από τον αγρίου τύπου μη μολυσμένο
αρνητικό μάρτυρα. Παρόλα αυτά, η ένταση αυτής της ζώνης παρουσίαζε σημαντική μείωση σε
σχέση με τα πειράματα 1 και 2. Τα αποτελέσματα από την ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων RNA
των δύο επαναλαμβανόμενων πειραμάτων παρουσιάζονται στην Εικόνα 30.
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Εικόνα 30 Ανάλυση των επιπέδων του ιού TBSV σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1% Ανάλυση των
επιπέδων (Α) του Πειράματος 3 και (B) του Πειράματος 4. Ο ιός TBSV παρατηρείται ως μια διακριτή ζώνη
πάνω από την ζώνη του 28S ριβοσωμικού RNA

Τα επίπεδα του ιού στην εκάστοτε συνθήκη υπολογίστηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν με την
μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα 2.1.3. Aπό την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι τα
επίπεδα μολυσματικότητας του ιού μεταξύ των συν-επιμολυμένων και των μονά μολυσμένων
φυτών δεν παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P= 0.1504 για το Πείραμα 3, P=
0.8890 για το Πείραμα 4). Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα πειράματα αυτά είναι πως τα
επίπεδα μολυσματικότητας του ιού TBSV δεν επηρεάζονται από την συν-επιμόλυνση με το
ιοειδές PSTVd όταν η δεύτερη έπεται της πρώτης, στην περίπτωση δηλαδή που η ιική μόλυνση
έχει εγκαθιδρυθεί πριν πραγματοποιηθεί η συν-επιμόλυνση με το PSTVd. Στην Error! Reference
source not found. παρουσιάζονται τα γραφήματα των ποσοτικοποιήσεων των επιπέδων του
TBSV στα Πειράματα 3, 4 ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο τους.
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Εικόνα 31 Γραφική απεικόνιση της ποσοτικοποίησης των επιπέδων του ιού TBSV. (A) Τα επίπεδα του
TBSV στις μεικτές (4 φυτά) σε σχέση με τις μονές μολύνσεις (10 φυτά) στο Πείραμα 3 (P= 0.1504) (Β) Τα
επίπεδα του TBSV στις μεικτές μολύνσεις (7 φυτά) σε σύγκριση με τις μονές (8 φυτά) στο Πείραμα 4 (P=
0.8890) (Γ) Τα συνολικά αποτελέσματα του Πειράματος 3 & 4 (P=0.1021). Τα γραφήματα για κάθε
συνθήκη παρουσιάζονται με το τυπικό σφάλμα από τη μέση τιμή (Standar error of the mean, SEM )

2.2.3 Μελέτη των επίπεδων μολυσματικότητας του ιοειδούς PSTVd στις μεικτές
μολύνσεις
Τα επίπεδα μολυσματικότητας του ιοειδούς PSTVd προσδιορίστηκαν
πραγματοποιώντας αναλύσεις κατά Νorthern στα δείγματα ολικού RNA των μολυσμένων
φυτών. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιήθηκε RNA ανιχνευτής σημασμένος με DIG,
συμπληρωματικός σε τμήμα του θετικής πολικότητας RNA του ιοειδούς. Τα στυπώματα κατά
Northern παρουσιάζονται στην Εικόνα 32 μαζί με την μεμβράνη νιτροκυτταρίνης πριν το στάδιο
του υβριδισμού και έπειτα από χρώση της με κυανό του μεθυλενίου. Η χρώση αυτή αποσκοπεί
στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του ακινητοποιημένου RNA στην μεμβράνη υβριδισμού και
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χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση του σήματος του PSTVd ως προς την συνολική
ποσότητα RNA που είχε φορτωθεί από κάθε δείγμα.

Εικόνα 32 Ανάλυση των επιπέδων του ιοειδούς PSTVd σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης 1.4%
Ανάλυση των επιπέδων (Α) του Πειράματος 3 και (B) του Πειράματος 4 Ο εντοπισμός του ιοειδούς
πραγματοποιήθηκε με την χρήση συμπληρωματικού σε αυτό RNA σημασμένο με DIG. Κάτω από κάθε
στύπωμα παρατίθεται η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση με κυανό του μεθυλενίου, η οποία
χρησιμεύει ως ποσοτικός μάρτυρας για την εκτίμηση της συνολικής ποσότητας RNA που είχε φορτωθεί
για κάθε δείγμα.

Από την ανάλυση αυτή για το Πείραμα 3 δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή στα επίπεδα του
PSTVd μεταξύ των δύο συνθηκών. Αντιθέτως στην δεύτερη επανάληψη του πειράματος
(Πείραμα 4) παρατηρείται μείωση των επιπέδων του PSTVd στα συν-επιμολυμένα φυτά σε
σχέση με τα φυτά που είχαν μολυνθεί μόνο με το ιοειδές. Από την ποσοτικοποίηση και
στατιστική ανάλυση των επιπέδων προκύπτει πως η παρατηρηθείσα μείωση είναι της τάξης του
50% και είναι στατιστικά σημαντική, με P=0.0386. Oι γραφικές απεικονίσεις της
ποσοτικοποίησης των επιπέδων του ιοειδούς παρουσιάζονται στην Εικόνα 33.
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Εικόνα 33 Γραφική απεικόνιση της ποσοτικοποίησης των επιπέδων του ιοειδούς PSTVd. (A) Τα επίπεδα
του PSTVd στις μεικτές (7 φυτά) σε σχέση με τις μονές μολύνσεις (10 φυτά) στο Πείραμα 3 (P=0.9514)
(Β) Τα επίπεδα του PSTVd στις μεικτές μολύνσεις (4 φυτά) σε σύγκριση με τις μονές (8 φυτά) στο Πείραμα
4 (P=0.0386 ) (Γ) Τα συνολικά αποτελέσματα του Πειράματος 3 & 4 (P=0.1799). Ο αστερίσκος δηλώνει
τη στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των δύο συνθηκών. Η στατιστική ανάλυση
πραγματοποιήθηκε με χρήση του student’s t test. Τα γραφήματα για κάθε συνθήκη παρουσιάζονται με
το τυπικό σφάλμα από τη μέση τιμή (Standar error of the mean, SEM )

Συζήτηση
Η συνύπαρξη πλήθους ιών σε έναν οργανισμό, φαίνεται να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο
σε όλα τα βασίλεια της ζωής, από τα αρχαία (Snyder et al. 2003) και τα βακτήρια (Ackermann
and Kropinski 2007), μέχρι ευκαριωτικούς οργανισμούς, όπως φυτά (Syller 2012) και ανώτερα
θηλαστικά, συμπεριλαμβανόμενου του ανθρώπου (Cies et al. 2017). Συγκεκριμένα, στους
φυτικούς οργανισμούς το φαινόμενο των ιικών συν-επιμολύνσεων είχε ήδη παρατηρηθεί από
τα τέλη του 20ου αιώνα και αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ικανό να επηρεάσει την δυναμική
μιας ασθένειας (Mascia and Gallitelli 2016; Syller 2012; Tollenaere, Susi, and Laine 2016).
Επιπλέον έχει δειχθεί ότι οι μεικτές μολύνσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη στην εξέλιξη της
μολυσματικής ικανότητας ενός παθογόνου (Alizon, de Roode and Michalakis, 2013). Οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των μολυσματικών παραγόντων μπορούν να έχουν ποικίλα
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αποτελέσματα τα οποία εξαρτώνται τόσο από τον ίδιο τον ξενιστή όσο και από τις εκάστοτε
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ήδη από το 1987, έχει δειχθεί πως η ταυτόχρονη μόλυνση του ιοειδούς PSTVd με τον ιό
PVY σε καλλιεργούμενες πατάτες, είναι ικανή να οδηγήσει σε σοβαρά συμπτώματα νέκρωσης
τα οποία δεν είχαν παρατηρηθεί σε μονές μολύνσεις με το κάθε παθογόνο ξεχωριστά (Singh et
al. 1987). Την τελευταία δεκαετία, μέσα από μεταγενωμικές αναλύσεις και τη χρήση μοριακών
εργαλείων όπως τεχνολογίες αλληλούχισης νέας γενιάς, έχει διαπιστωθεί πως τόσο
καλλιεργήσιμα φυτά όσο και φυσικά οικοσυστήματα αποτελούν ξενιστές για έναν μεγάλο
αριθμό ιών και ιοειδών (Maliogka et al. 2018; Mascia and Gallitelli 2016). Για παράδειγμα,
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αλληλούχισης νέας γενιάς, ερευνητές στην Κίνα ταυτοποίησαν
την ταυτόχρονη παρουσία 8 διαφορετικών ιών και ενός ιοειδούς σε καλλιέργειες Νεκταρινιών
(Prunus persica cv. Nectarina) (Xu et al. 2019). Μέσω αναλύσεων γενετικής ποικιλότητας
δείχθηκε ότι οι αλληλεπιδράσεις συνέργειας των ιών που ανήκαν στις οικογένειες
Βetaflexiviridae, Closteroviridae, και Luteoviridae είχαν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση
συμπτωμάτων των μολυσμένων δέντρων. Ενδιαφέρον παρουσίασε η παρουσία του ιοειδούς
peach latent mosaic viroid (PLMVd) η οποία ήταν σταθερή σε όλα τα μολυσμένα δείγματα
ανεξαρτήτως φαινότυπου. Ακόμη, η συνύπαρξη ιού με ιοειδές στην φύση έχει βρεθεί και στην
περίπτωση του υψηλής εμπορικής αξίας Χρυσάνθεμου. Συγκεκριμένα η ταυτόχρονη παρουσία
του ιού TSWV με το ιοειδές CSVd (Chrysanthemum Stunt Viroid) αποτελεί αιτία για την μείωση
της παγκόσμιας παραγωγής λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που προκαλεί η συν-επιμόλυνση
στην ποιότητα και παραγωγικότητα των φυτών (Alvarez-díaz, Ortiz-echeverry, and Velásquez
2018). Παρόλα αυτά οι μηχανισμοί οι οποίοι διέπουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιών, ιοειδών
και ξενιστή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες.
Στην συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε η μελέτη της συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς
PSTVd με δύο ιούς διαφορετικών οικογενειών, του TSWV και του TBSV. Η επιλογή των
συγκεκριμένων παθογόνων έγινε τόσο λόγω της σημαντικής εξάπλωσης τους στον ελλαδικό
χώρο (Chatzivassiliou et al. 2000; Malandraki, Papachristopoulou, and Vassilakos 2010), όσο και
της σημασίας των συγκεκριμένων παθογόνων σε ερευνητικό και αγρονομικό επίπεδο (βλέπε
Εισαγωγή, Ενότητα 3, 4, 5). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η έννοια της συν-επιμόλυνσης
εμπεριέχει δύο διαφορετικές συνθήκες ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο στο οποίο
πραγματοποιούνται οι μολύνσεις. Στην πρώτη συνθήκη τα παθογόνα επιμολύνουν ταυτόχρονα
έναν ξενιστή ενώ στην δεύτερη η μια μόλυνση έπεται μιας προηγούμενης ήδη εγκαθιδρυμένης
μόλυνσης από κάποιο άλλο παθογόνο (Mascia and Gallitelli 2016; Miralles et al. 2001). Ανάλογα
με την σειρά εγκαθίδρυσης των ιών η/και ιοειδών τα αποτελέσματα των ετεροχρονισμένων συνεπιμολύνσεων μπορεί να διαφέρουν (Miralles et al. 2001). Για το λόγο αυτό, η πειραματική
προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν να πραγματοποιηθούν ετεροχρονισμένες συν-επιμολύνσεις
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των προαναφερθέντων παθογόνων και στην συνέχεια να εξετασθούν τα επίπεδα
μολυσματικότητας τους στην κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν μεικτές
μολύνσεις είτε με αρχική μόλυνση με το PSTVd όπου 12 ημέρες μετά τα φυτά συνεπιμολύνονταν με τον ιό, είτε με αρχική μόλυνση με τον ιό όπου μια εβδομάδα μετά
ακολουθούσε η συν-επιμόλυνση με το ιοειδές. Σε κάθε περίπτωση ο μολυσμένος ιστός
συλλέγονταν 3 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση. Τα επίπεδα μολυσματικότητας του PSTVd
και τoυ TSWV εντοπίστηκαν μέσω αναλύσεων κατά Northern, ενώ τα επίπεδα
μολυσματικότητας του TBSV ποσοτικοποιήθηκαν απευθείας από την ανάλυση του ολικού RNA
των δειγμάτων σε αποδιατακτικό πήκτωμα αγαρόζης, λόγω της έντονης παρουσίας του ιού ως
μια διακριτή ζώνη στο πήκτωμα (Εικόνα 22)
Μελέτη της συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TSWV
Στην περίπτωση της συν-επιμόλυνσης του ιού TSWV με το PSTVd, όταν η μόλυνση του
ιοειδούς προηγούνταν κατά 12 ημέρες της μόλυνσης με τον ιό παρατηρήθηκε στατιστικά
σημαντική αύξηση των επιπέδων μολυσματικότητας του PSTVd μόνο στην πρώτη επανάληψη
του πειράματος (Εικόνα 13). Επιπλέον, τα επίπεδα του TSWV παρουσίασαν μείωση η οποία ήταν
στατιστικά σημαντική μόνο στην δεύτερη επανάληψη του (Εικόνα 11). Ωστόσο, από τα 30 αρχικά
φυτά που είχαν συν-επιμολυνθεί μόνο 5 φυτά από την πρώτη και 3 από την δεύτερη επανάληψη
κατάφεραν να επιμολυνθούν επιτυχώς με τον ιό TSWV γεγονός που πιθανόν οφείλεται στην
δυσκολία μετάδοσης του ιού μέσω των μηχανικών μολύνσεων. Το γεγονός αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την δυνατότητα ποσοτικοποίησης των επιπέδων μολυσματικότητας μόνο για έναν
μικρό αριθμό φυτών, δυσχεραίνοντας έτσι την διεξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.
Αντίστοιχα, στην δεύτερη περίπτωση όταν δηλαδή η αρχική μόλυνση πραγματοποιήθηκε με τον
ιό TSWV και η συν-επιμόλυνση με το ιοειδές ακολούθησε μια εβδομάδα μετά, μόνο ένα φυτό
κατάφερε να επιμολυνθεί επιτυχώς και από τα δύο παθογόνα (Εικόνα 17, Εικόνα 18). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αυτή την πειραματική διάταξη, η μόλυνση με τον TSWV ήταν
επιτυχής για 4 φυτά εκ των οποίων τα 3 δεν κατάφεραν να προσβληθούν από το PSTVd. Η
παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να υποδηλώνει την πιθανή παρεμπόδιση της συν-επιμόλυνσης
με το PSTVd όταν έχει ήδη εγκαθιδρυθεί η ιική μόλυνση του TSWV. Παρόλα αυτά, λόγω του
μικρού αριθμού φυτών που εξετάστηκαν ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση
των επιπέδων μολυσματικότητας για το κάθε παθογόνο. Προκύπτει λοιπόν πως η επανάληψη
των συγκεκριμένων πειραμάτων είναι αναγκαία ούτως ώστε να μελετηθούν με αξιοπιστία τυχόν
αλλαγές στα επίπεδα μολυσματικότητας του PSTVd και του TSWV κατά την συν-επιμόλυνση
τους.
Ανεξάρτητα από την επίδραση του PSTVd, από την ανάλυση κατά Νorthern για τον ιό TSWV
παρατηρείται η εμφάνιση επιπλέον ζωνών πέρα από αυτή που αντιστοιχεί στο L τμήμα του
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γενωμικού RNA του ιού, για το οποίο είχε κατασκευαστεί συμπληρωματικός DIG-σημασμένος
RNA ανιχνευτής (Εικόνα 11Εικόνα 17). Οι ζώνες αυτές αντιστοιχούν σε «ελλαττωματικές» μορφές
του L RNA (Defective interfering (DI) L RNA segments) οι οποίες προκύπτουν κατά τον
αναδιπλασιασμό του ιικού RNA στα επιμολυσμένα φυτικά κύτταρα (Resende et al. 1992). Έχει
βρεθεί πως ο σχηματισμός των DI RNA επάγεται από χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και από την
ποσότητα του ιικού φορτίου που χρησιμοποιείται για την αρχική μόλυνση (Inoue-nagata et al.
1998). Επιπλέον η συσσώρευση τους αυξάνεται αναλογικά με την χρονική διάρκεια της
επιμόλυνσης (Inoue-nagata et al. 1998). Το γεγονός αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης εργασίας όπου φαίνεται ότι στα αρχικά στάδια της μόλυνσης με τον TSWV (9dpi)
τα επίπεδα των DI RNA είναι μικρότερα σε σχέση με τα μεταγενέστερα στάδια, όταν δηλαδή ο
μολυσμένος ιστός συλλέχθηκε και αναλύθηκε 3 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση.
Μελέτη συν-επιμόλυνσης του ιοειδούς PSTVd με τον ιό TBSV
Στην περίπτωση της συν-επιμόλυνσης του TBSV με το PSTVd, όταν η μόλυνση του
ιοειδούς προηγούνταν κατά 12 ημέρες της μόλυνσης με τον ιό, παρατηρήθηκε σταστιστικά
σημαντική αύξηση των επιπέδων του TBSV (Εικόνα 22,Εικόνα 23), συνοδευόμενη από στατιστικά
σημαντική μείωση των επιπέδων του PSTVd (Εικόνα 25,Εικόνα 26).. Στην αντίθετη περίπτωση,
όταν δηλαδή η αρχική μόλυνση πραγματοποιήθηκε με τον ιό TBSV και η συν-επιμόλυνση με το
ιοειδές ακολούθησε μια εβδομάδα μετά, τα επίπεδα του ιού δεν παρουσίασαν την αύξηση που
είχε παρατηρηθεί προηγουμένως (Εικόνα 30). Παρόλα αυτά τα επίπεδα του PSTVd εμφάνισαν
στατιστικά σημαντική μείωση σε μια από τις δυο επαναλήψεις του συγκεκριμένου πειράματος
(Εικόνα 32). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν επισημανθεί σε πειράματα συν-επιμόλυνσης του
ιοειδούς PSTVd με τον ιό PVY σε φυτά πατάτας, στα οποία επίσης παρατηρήθηκε σημαντική
αύξηση των επιπέδων του PVY όταν η επιμόλυνση του ιού πραγματοποιούνταν είτε ταυτόχρονα
είτε μια εβδομάδα μετά την αρχική επιμόλυνση με το ιοειδές (Singh et al. 1987). Η αύξηση αυτή
συνοδεύονταν από την εμφάνιση νέκρωσης του φυλλώματος των συν-επιμολυμένων φυτών η
οποία δεν παρατηρήθηκε στις μονές μολύνσεις. (Singh et al. 1987)
Οι αλλαγές στα επίπεδα μολυσματικότητας που παρατηρήθηκαν στα πειράματα της
παρούσας εργασίας πιθανόν αντικατοπτρίζουν έμμεσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
παθογόνων μέσω της παρεμβολής τους στον μηχανισμό του RNAi του ξενιστή. Διάφορα στάδια
του μηχανισμού του RNAi έχουν βρεθεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του
φυτού ξενιστή τόσο με το PSTVd όσο και με τον ΤBSV σε μονές μολύνσεις. Ειδικότερα, το ιοειδές
PSTVd έχει δειχθεί πως στοχεύεται από τις φυτικές DCL και συγκεκριμένα από την DCL2, DCL3
και DCL4, με αποτέλεσμα την παραγωγή 21nt , 22nt και σε μικρότερο βαθμό 24nt siRNA (Dadami
et al. 2013; Katsarou et al. 2016). Τα μικρά αυτά RNA μπορούν στην συνέχεια να δεσμευτούν
από τις AGO1, AGO2 (για τα 21nt και 22nt siRNAs) και τις AGO4 και AGO5 (για τα 24nt) και έτσι
να προκαλέσουν την αντιική άμυνα κατά των ιοειδών (Minoia et al. 2014). Παρόλα αυτά, σε
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φυσιολογικές καταστάσεις τα επίπεδα του PSTVd δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά.
Αντίθετα, σε φυτά που είχαν υποστεί μερική καταστολή της DCL4 μέσω RNAi (DCL4i) τα επίπεδα
του PSTVd βρέθηκαν να παρουσιάζουν σημαντική μείωση (Dadami et al. 2013). To γεγονός αυτό
οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση πως ο ρόλος της DCL4 στην επεξεργασία του PSTVd
μάλλον «προστατεύει» το ιοειδές από την συνδυαστική δράση των DCL2 και DCL3 και ευνοεί
την επιτυχή επιμόλυνση (Katsarou et al. 2016). Αντίστοιχα, τα RNA των ιών έχουν βρεθεί να
υπόκεινται σε επεξεργασία από τις DCL και συγκεκριμένα από την DCL2 και DCL4
ενεργοποιώντας έτσι την αντιική άμυνα του ξενιστή μέσω της μετέπειτα δράσης των AGO1 και
AGO2 (Deleris et al. 2006; Kontra et al. 2016; H. B. Scholthof et al. 2011). Ακόμη, έχει βρεθεί πως
η έκφραση των DCL επάγεται κατά την διάρκεια μιας ιικής επιμόλυνσης με αποτέλεσμα να
παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα σε σχέση με αγρίου τύπου μη μολυσμένα φυτά (Campos et al.
2014). Θα μπορούσε έτσι να υποτεθεί πως η μείωση των επιπέδων μολυσματικότητας του
PSTVd που παρατηρήθηκε και στις δύο περιπτώσεις των ετεροχρονισμένων συν-επιμολύνσεων,
οφείλεται σε πιθανή αύξηση των επιπέδων των φυτικών DCL λόγω της παρουσίας του ιού. Σε
ένα τέτοιο σενάριο, τα αυξημένα επίπεδα των DCL2 και DCL3 θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν
την αντιική άμυνα ενάντια στο PSTVd, ενώ η κύρια αντιική DCL4 θα περιορίζονταν στην
επεξεργασία του ιικού RNA, προσομοιάζοντας έτσι για το ιοειδές την συνθήκη μερικής
καταστολής της DCL4. Παρόλα αυτά μια τέτοια αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης των DCL δεν έχει
επιβεβαιωθεί πειραματικά, γεγονός που δεν επιτρέπει την διεξαγωγή κάποιου συμπεράσματος,
παρά μόνο την υπόθεση του.
Όσον αφορά την παρατηρηθείσα αύξηση των επιπέδων μολυσματικότητας του TBSV
στην περίπτωση της συν-επιμόλυνσης του 12 μέρες μετά την αρχική επιμόλυνση με το PSTVd,
θα μπορούσε να πραγματοποιείται μέσω ενός παρόμοιου μηχανισμού. Έχει δειχθεί πως η
μόλυνση με το PSTVd δεν οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση των επιπέδων των DCL με αυτήν που
αναφέρθηκε προηγουμένως (Katsarou et al. 2016). Έτσι, η παρουσία του TBSV σε ένα
περιβάλλον το οποίο έχει ήδη στρατολογήσει το RNAi ώστε να αμυνθεί ενάντια στο ιοειδές, θα
μπορούσε να ευνοηθεί αποφεύγοντας την επεξεργασία των RNA του από τις DCL. Αντίθετα, η
περίπτωση όπου η αρχική επιμόλυνση πραγματοποιήθηκε με τον TBSV θα μπορούσε να
αντικατοπτρίζει μια ουδέτερη αλληλεπίδραση κατά την οποία η μετέπειτα μόλυνση με το
ιοειδές δεν επηρεάζει τον ιικό τίτλο.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους μηχανισμούς του φυτού, οι ιοί έχουν
προσαρμοστεί εξελικτικά, στρατολογώντας στο οπλοστάσιο τους, ειδικές πρωτεΐνες
καταστολείς του RNAi (Csorba, Kontra, and Burgyán 2015; Voinnet, Lederer, and Baulcombe
2000). Το γονιδίωμα του TBSV κωδικοποιεί την πρωτεΐνη P19 η οποία έχει χαρακτηριστεί ως
πρωτεΐνη καταστολέας τoυ RNAi και διαθέτει ικανότητα πρόσδεσης σε ιικά siRNA που έχουν
προκύψει από την επεξεργασία των DCL (H. B. Scholthof 2006). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει
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την δέσμευση τους από τις AGO οδηγώντας έτσι στην καταστολή του RNAi και επιτρέποντας τον
πολλαπλασιασμό του ιού στα επιμολυμένα φυτικά κύτταρα. Η αναγνώριση των siRNA από την
P19 πραγματοποιείται με μη ειδικό ως προς την αλληλουχία τρόπο, γεγονός που έχει οδηγήσει
στην υπόθεση ότι πιθανόν μπορεί να παρεμποδίσει το μονοπάτι της RNAi σίγησης τόσο για τα
ιικά siRNA, όσο και για μικρά RNA διαφορετικής προέλευσης (H. B. Scholthof 2006). Πράγματι,
έχει βρεθεί ότι εκτοπικά εκφραζόμενη η P19 έχει την ικανότητα να δεσμεύει τα μικρά ενδογενή
RNA των φυτών (Kontra et al. 2016). Η δυνατότητα αυτή όμως δεν έχει παρατηρηθεί κατά την
ιική επιμόλυνση γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη μηχανισμών που αποτρέπουν μια τέτοια
αλληλεπίδραση (Kontra et al. 2016). Παρόλα αυτά η παρεμπόδιση του RNAi μέσω της P19 θα
μπορούσε να παίζει σημαντικό ρόλο σε περιπτώσεις συν-επιμόλυνσης. Έχει δειχθεί πως σε
κάποιες μεικτές μολύνσεις η δράση των ιικών πρωτεϊνών καταστολής του RNAi μπορεί να
επηρεάσει τα επίπεδα των συν-επιμολυμένων παθογόνων. Για παράδειγμα στην περίπτωση
συνέργειας του ιού PVY με τον ιό PVX η δράση του καταστολέα Hc-Pro παίζει καθοριστικό ρόλο
στην συνεργιστική αλληλεπίδραση που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα του PVX (González-jara et
al. 2005). Επιπλέον κατά την συν-επιμόλυνση του ιοειδούς CDVd (Citrus dwarfing viroid) με τον
ιό Citrus Trisetnza virus (CTV, Οικογένεια: Closteroviridae, Γένος: Closterovirus) η έκφραση των
καταστολέων του RNAi p23 και p25 είναι ικανές να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα του
ιοειδούς (Serra et al. 2014). Ωστόσο, στα πειράματα της συγκεκριμένης εργασίας δεν
παρατηρείται αύξηση του PSTVd η οποία θα μπορούσε να υποδηλώνει την εμπλοκή της P19 του
TBSV με έναν ανάλογο τρόπο. Είναι όμως πιθανό η P19 να συμμετέχει με κάποιον άγνωστο
μηχανισμό στην παρατηρηθείσα μείωση των επιπέδων μολυσματικότητας του ιοειδούς, εφόσον
τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις φαίνεται να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα εμπλεκόμενα
παθογόνα αλλά και τον εκάστοτε ξενιστή (Serra et al. 2014).
Ανεξάρτητα από την επίδραση του PSTVd τα επίπεδα του TBSV ήταν υψηλότερα στην
πρώτη περίπτωση σε σχέση με την δεύτερη (Εικόνα 22,Εικόνα 23,Εικόνα 30). Στα αρχικά στάδια
δηλαδή της μόλυνσης με τον ΤΒSV (9dpi) η συσσώρευση του ιικού RNA ήταν υψηλότερη σε
σχέση με εκείνη που είχε 3 εβδομάδες μετά. Το γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς
ιούς διαφόρων οικογενειών. Συνήθως, συνδέεται με το φαινόμενο της «ανάρρωσης» ενός
φυτού, κατά το οποίο στα μεταγενέστερα στάδια μιας ιικής επιμόλυνσης παρατηρείται
εξασθένηση των αρχικών συμπτωμάτων στα συστημικά επιμολυμένα φύλλα ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις ακόμα και πλήρης ανάκαμψη του φυτού (Ghoshal and Sanfaçon 2015; Nie and
Molen 2015). H ένταση του φαινομένου πιθανόν οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του
RNAi του φυτού και των ιικών πρωτεϊνών που το καταστέλλουν (Ghoshal and Sanfaçon 2015).
Για τον TBSV έχει δειχθεί πως η φυτική AGO2 εμπλέκεται στην μετα-μεταγραφική σίγηση του
ιικού καταστολέα P19, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο της «ανάρρωσης» του
ξενιστή (H. B. Scholthof et al. 2011). Παρόλο που στο συγκεκριμένο πείραμα δεν παρατηρήθηκε
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η «ανάρρωση» του φυτού, είναι πιθανό τα μειωμένα επίπεδα του TBSV στα μεταγενέστερα
στάδια της μόλυνσης να οφείλονται σε μια τέτοιου είδους αλληλεπίδραση.

Με μία σύντομη ματιά στο μέλλον
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια αρχική προσέγγιση του περίπλοκου φαινομένου
των μεικτών μολύνσεων μεταξύ του ιοειδούς PSTVd και των ιών TSWV και TBSV. Τα πειράματα
που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως στόχο να εντοπίσουν τυχόν αλλαγές που επιφέρει η συνεπιμόλυνση στα επίπεδα μολυσματικότητας του κάθε παθογόνου, σε σχέση με τις μονές
μολύνσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, κατά τις μεικτές μολύνσεις του ιοεδούς με τον ιό TBSV,
τα επίπεδα μολυσματικότητας του PSTVd παρουσίαζαν μείωση σε σχέση με τις μονές. Αντίθετα,
παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων μολυσματικότητας του ιού, αλλά μόνο στην περίπτωση
που η μόλυνση με το ιοειδές προηγούνταν εκείνη του TBSV. Δυστυχώς, τα πειράματα συνεπιμόλυνσης του PSTVd με τον ιό TSWV δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν σε αξιόπιστα
συμπεράσματα καθώς δεν κατέστη δυνατή η μόλυνση ενός στατιστικά σημαντικού αριθμού
φυτών και με τα δύο παθογόνα. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η επανάληψη των συγκεκριμένων
πειραμάτων.
Προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο μοριακός μηχανισμός που ευθύνεται για τις αλλαγές
που παρατηρήθηκαν, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μιας σειράς πειραμάτων που θα
οδηγήσουν στην βαθύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που διέπουν την κάθε περίπτωση.
Aρχικά, θα ήταν ενδιαφέρουσα η ποσοτικοποίηση των επιπέδων έκφρασης των DCL στα συνεπιμολυμένα, σε σχέση με τα μη μολυσμένα, καθώς και τα μονά μολυσμένα δείγματα. Μια
τέτοια προσέγγιση, θα αποκαλύψει εάν η μόλυνση από κάποιο παθογόνο είναι ικανή να
προκαλέσει αυξημένη απόκριση των αντι-ιικών μηχανισμών άμυνας του ξενιστή, και αν ναι κατά
πόσο η απόκριση αυτή διαφέρει στην περίπτωση της ταυτόχρονης παρουσίας των δύο
μολυσματικών παραγόντων. Ακόμη, προκειμένου να διαλευκανθεί η δράση των DCL στην
επεξεργασία του κάθε παθογόνου, τα πειράματα συν-επιμολύνσεων θα μπορούσαν να
επαναληφθούν σε φυτά με ολική καταστολή των DCL και συγκεκριμένα της DCL2 και DCL4, οι
οποίες αποτελούν τις κύριες αντι-ιικές DCL. Τέτοιου είδους φυτικές σειρές Ν.benthamiana στις
οποίες έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταστολή των DCL με την χρήση του συστήματος
CRISPR/Cas έχουν ήδη παρασκευαστεί στο εργαστήριο μας ( Μήττα 2017; Μπαρδάνη 2018, μη
δημοσιευμένα δεδομένα). Τυχόν διαφορές στα επίπεδα μολυσματικότητας των παθογόνων σε
ένα τέτοιο πείραμα, σε σχέση με αυτές που παρατηρήθηκαν σε αγρίου τύπου φυτά, θα
μπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη για την έμμεση αλληλεπίδραση του PSTVd και του συνεπιμολυνθέντος ιού μέσω του RNAi του ξενιστή. Eπιπλέον, προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος
της κάθε DCL στην επεξεργασία των δίκλωνων RNA του ιοειδούς και των ιών, θα ήταν
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ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί ανάλυση κατά Northern για τον εντοπισμό των μικρών RNA
στην κάθε συνθήκη.
Ειδικότερα, για την συν-επιμόλυνση του PSTVd με τον TBSV, η διαδικασία θα μπορούσε
θα επαναληφθεί με διαφορετικά, ίσως ηπιότερα, στελέχη του ιού, προκειμένου να διερευνηθεί
η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. Πρόσφατα στο εργαστήριο μας κατασκευάστηκε ένα
στέλεχος του TBSV το οποίο δεν εκφράζει την P19. Συγκεκριμένα, μέσω της στοχευμένης
μεταλλαξιγένεσης δύο αμινοξέων στο ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης της P19 δημιουργήθηκε μια
μη νοηματική μετάλλαξη η οποία οδηγούσε σε πρόωρη λήξη της μετάφρασης και άρα σε ολική
καταστολή της έκφρασης της P19 (μη δημοσιευμένα δεδομένα). Το μετάλαγμα αυτό, θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συν-επιμόλυνση με το PSTVd προκειμένου να μελετηθεί η
πιθανότητα της δράσης του καταστολέα της σίγησης P19 στο αποτέλεσμα των ταυτόχρονων
μολύνσεων.
Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνηθούν παρόμοιες αλληλεπιδράσεις
κατά την συν-επιμολύνση του ιοειδούς PSTVd με ιούς διαφορετικών οικογενειών, οι οποίοι είναι
εξοπλισμένοι με άλλου τύπου καταστολείς της RNA σίγησης, τόσο στο φυτό Ν. benthamiana όσο
και σε διαφορετικούς ξενιστές. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορέσει να οδηγήσει σε
συμπεράσματα ως προς τον βαθμό εξειδίκευσης των αλληλεπιδράσεων που παρατηρήθηκαν
στην παρούσα εργασία. Επιπλέον, η χρήση ενός συγγενικού ιοειδούς στα πειράματα συνεπιμολύνσεων, για παράδειγμα του HSVd (Hop stunt viroid) που ανήκει και αυτό στην οικογένεια
των Pospiviroidae, θα μπορούσε να αναδείξει τυχόν συντηρημένες λειτουργίες των ιοειδών της
οικογένειας αυτής ως προς την συμπεριφορά τους στις ταυτόχρονες μολύνσεις.
Εν κατακλείδι, όπως έχει ήδη τονιστεί οι ιικές συν-επιμολύνσεις φαίνεται να αποτελούν
ένα σύνηθες φαινόμενο στην φύση. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνυπάρχοντων
παθογόνων είναι ικανές να προκαλέσουν μια σειρά από αλλαγές τόσο στην πορεία μιας
ασθένειας, από την εμφάνιση της έως και την πρόκληση επιδημίας, όσο και στην εξέλιξη των
φυσικών οικοσυστημάτων που συνυπάρχουν με έναν πληθυσμό διαφορετικών παθογόνων.
Παρόλη την σημασία των μεικτών μολύνσεων, οι γνώσεις μας πάνω στους μοριακούς
μηχανισμούς που διέπουν τόσο τις άμεσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παθογόνων όσο και τις
έμμεσες μέσω της διαμεσολάβησης του εκάστοτε ξενιστή, είναι εξαιρετικά ελλιπής. Η
προσεκτική μελέτη του φαινομένου των συν-επιμολύνσεων θα συνεισφέρει όχι μόνο στην
πιθανή αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να προκαλέσει σε αγρονομικής
σημασίας φυτά, αλλά και στην βαθύτερη κατανόηση της πολύπλοκης σχέσης των ιών και των
ξενιστών τους η οποία φαίνεται να διαθέτει μακρά εξελικτική ιστορία. Η διερεύνηση αυτή υπό
σαφώς καθορισμένες συνθήκες οι οποίες συναποτελούν την επιστημονική μέθοδο, είναι η μόνη
αξιόπιστη προσέγγιση στην διαδικασία κατανόησης των φυσικών φαινομένων και των νόμων
που τα διέπουν.
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