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Περίληψη

Η RNA σίγηση (RNA silencing ή RNA interference, RNAi) περιγράφει την εμπλοκή
μορίων RNA σε μηχανισμούς γονιδιακής ρύθμισης που οδηγούν στη παρεμπόδιση
της έκφρασης ή της μετάφρασης των γονιδίων-στόχων. Κύριο χαρακτηριστικό όλων
αυτών των μοριακών μονοπατιών είναι η παραγωγή μικρών μορίων RNAs (miRNAs
και siRNAs), μεγέθους 20-24 νουκλεοτιδίων, από τις Dicer-like (DCL) πρωτεΐνες. Στη
Nicotiana benthamiana (N. benthamiana) έχουν βρεθεί τέσσερις DCL πρωτεΐνες,
κάθε μια από τις οποίες παράγει μικρά μόρια RNAs συγκεκριμένου μεγέθους που
έχουν συγκεκριμένη λειτουργία. Το ενδιαφέρον για την μελέτη της λειτουργίας
αυτών των πρωτεϊνών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνικής CRISPR/Cas9 ως
εργαλείο για την πλήρη καταστολή γονιδίων, μας ώθησαν στην χρήση της τεχνικής
CRISPR/Cas9 με σκοπό την πλήρη καταστολή των DCL γονιδίων.
Ένα λειτουργικό σύστημα CRISPR/Cas9, αποτελείται από ένα μόριο RNA (sgRNA),
ομόλογο με την προς στόχευση αλληλουχία DNA και από μια ενδονουκλεάση Cas9,
η οποία οδηγείται από το sgRNA στην αλληλουχία στόχο, δημιουργώντας δίκλωνα
ρήγματα στο συγκεκριμένο σημείο του γονιδιώματος. Έτσι αποκτήθηκε πλασμίδιο
που περιέχει το γονίδιο της Cas9 και σχεδιάστηκαν νέα πλασμίδια που φέρουν μια
αλληλουχία υπεύθυνη για την έκφραση sgRNA που στοχεύουν τα προς καταστολή
γονίδια (DCL2, DCL3 ή DCL4) σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα πλασμίδια αυτά αρχικά
χρησιμοποιήθηκαν για την παροδική έκφραση του συστήματος (έλεγχος
λειτουργικότητας του συστήματος CRISPR/Cas9, με παροδική έκφραση των
επιμέρους στοιχειών του) και στη συνέχεια, για τη δημιουργία διαγονιδιακών
φυτών που υπερεκφράζουν τα sgRNA ή την Cas9. Μετά από την διασταύρωση των
παραπάνω φυτικών σειρών και την απόκτηση φυτών που εκφράζουν την Cas9 και
κάποιο sgRNA που στοχεύει ένα από τα προς μελέτη γονίδια ακολούθησε η
ανίχνευση και ταυτοποίηση των προκληθέντων μεταλλάξεων στα φυτά C1 και C2
γενιάς.
Από τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η απόκτηση
φυτών με γενετικές τροποποιήσεις στα γονίδια των DCL2 και DCL3, ενώ η ανάλυση
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για το DCL4 γονίδιο δεν ολοκληρώθηκε. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την
πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργικότητας των πρωτεϊνών για να εξακριβωθεί με
ακρίβεια η καταστολή τους.
Όλα τα φυτά πλήρους καταστολής των DCL πρωτεϊνών θα πρέπει μελλοντικά να
συγκριθούν με φυτά που παρουσιάζουν μερική καταστολή για τις πρωτεΐνες αυτές
μέσω RNAi (DCLi φυτικές σειρές). Έτσι, μελετήθηκε στις DCLi φυτικές σειρές (και σε
φυτά που προκύπτουν από την διασταύρωση τους), η παραγωγή μικρών RNA κατά
την παροδική έκφραση ενός μεταγράφου GFP με δομή φουρκέτας (hairpin), καθώς
επίσης, μελετήθηκε και η διαφορά μολυσματικότητας δυο RNA ιών (CMVGR21 και
TRV-GFP). Αυτά τα πειράματα θα λειτουργήσουν ως πρότυπο σύγκρισης για τα
φυτά με πλήρη καταστολή των DCL πρωτεϊνών που βρίσκονται σε διαδικασία
δημιουργίας.
Συνοψίζοντας, σε αυτή την εργασία, περιγράφουμε τη μέθοδο για την απόκτηση
φυτών με στοχευμένη μετάλλαξη σε επιθυμητά γονίδια. Αυτά τα φυτά θα είναι ένα
εξαιρετικό εργαλείο για την μελέτη διαφόρων βιολογικών λειτουργιών, όπως ο
ρόλος των DCL πρωτεϊνών σε περιπτώσεις ιικών μολύνσεων ή υπερέκφρασης
πρωτεϊνών.
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Abstract
RNA silencing (or RNA interference) is a RNA depended gene regulatory
mechanism that inhibits via different pathways the transcription or the translation of
a gene and thus reduces protein production. Small RNA molecules (siRNA and
miRNA) which are produced by Dicer-like (DCL) enzymes, play a leading role in these
processes. In Nicotiana benthamiana (N. benthamiana) four DCL proteins have been
detected, each producing small RNAs with specific size and function. The interest in
studying these proteins, alongside with the establishment of CRISPPR/Cas9 system
as a gene editing tool, prompted us on producing plants with complete loss of
function (knock-out) for the DCL proteins.
A CRISPR/Cas9 system needs a Cas9 nuclease that is guided to the target
sequence by small guide RNA (sgRNA) that provides targeting specificity. Then Cas9
causes a double strand break within the DNA target. We used this system and we
have produced plasmids that contain a sgRNA sequence targeting DCL2, DCL3 or
DCL4 genes. These plasmids, combined with a Cas9 plasmid were used for transient
expression of all the necessary compounds in order to confirm functionality of
CRISPR/Cas9 in-vivo. In addition, these plasmids were used for plant transformation
producing plants that stably overexpress one of the designed sgRNA or Cas9 and
they were crossed to each other. Next step was the detection and identification of
induced mutations in F1 and F2 generation. In this work, we provide evidences that
the generated plants contain mutations in DCL2 and DCL3 genes. Furthermore,
plants which carry mutations for DCL4 genes were also generated, and screened but
further analysis is required.
All the DCL knock-out plants that will be produced throughout this project should
be compared with plants showing partial suppression of such proteins (DCLi plant
lines). Therefore, in this study we also show the production of small RNA in the
transient expression of a transcript with hairpin structure and the infectivity
difference of two viruses (CMVGR21 and TRV-GFP ) on DCLi plant lines (and in plants
resulting from their crosses). These experiments will serve as the standard of
comparison to plants with complete suppression of DCL proteins being formed.
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Together, in this work, we describe the CRISPR targeted genome mutagenesis
method for obtaining plants with mutations on the desired genes. These plants will
be an excellent tool for studying a variety of biological functions like DCL tasks, like
their role in viral infections and in silencing of transgenes.
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Εισαγωγή

RNA σίγηση
Η

RNA σίγηση (RNA interference, RNAi) είναι ένας μηχανισμός αρνητικής

ρύθμισης γονιδιακής έκφρασης που φαίνεται να απαντάται σχεδόν σε όλους τους
ευκαρυώτες. Πιο συγκεκριμένα στα φυτά ο μηχανισμός αυτός εμπλέκεται στη
ρύθμιση αναπτυξιακών φαινομένων, καθορίζει επιγενετικές τροποποιήσεις και έχει
καθοριστικό ρόλο στις αποκρίσεις του οργανισμού έναντι καταπονήσεων καθώς και
στην αντιική άμυνα. Παρατηρώντας την ποικιλία των διεργασιών στις οποίες
συμμετέχει η RNA σίγηση, δεν θα πρέπει να προξενεί περιέργεια το γεγονός ότι
έχουν ταυτοποιηθεί διάφορα μονοπάτια στα οποία εμφανίζεται ο μηχανισμός
αυτός. Το φαινόμενο αυτό είναι συντηρημένο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
από μονοκύτταρους μύκητες μέχρι τους πιο πολύπλοκους πολυκύτταρους
οργανισμούς όπως τα θηλαστικά και τα φυτά. Η RNA σίγηση ανακαλύφθηκε στα
φυτά ως ένας μηχανισμός μετα-μεταφραστικής καταστολής της έκφρασης γονιδίων
(Baulcombe, 2004). Σήμερα είναι γνωστό ότι η RNA σίγηση στους φυτικούς
οργανισμούς μπορεί να καταστείλει την γονιδιακή έκφραση:


σε μεταγραφικό επίπεδο (Transcriptional Gene Silencing, TGS) ρυθμίζοντας
τη

μεθυλίωση του DNA που οδηγεί στη

δημιουργία

ανενεργής

ετεροχρωματίνης (Wassenegger, 2005),


σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο (Post-Transcriptional Gene Silencing, PTGS),
κατακερματίζοντας μόρια αγγελιοφόρου RNA (Lindbo et al., 1993),



σε

μεταφραστικό

επίπεδο,

παρεμποδίζοντας

τη

μετάφραση

των

αγγελιοφόρων RNA (Brodersen et al., 2008)
Αν και σε αυτά τα μοριακά μονοπάτια υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στον
στόχο και τα μόρια οπού εμπλέκονται, μπορούν να οριστούν τρία κοινά στάδια. Στο
πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα η παραγωγή διαφόρων δίκλωνων μορίων RNA
(double stranded RNA, dsRNA) που καθολικά επάγουν την ενεργοποίηση της RNA
σίγησης. Στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο αυτά τα dsRNAs υπόκυνται σε
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επεξεργασία από τις πρωτεΐνες Dicer, οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια των
RNAσών-III (RNAse III), έτσι προκύπτουν δίκλωνα RNA μήκους 21-24nt γνωστά ως
μικρά RNAs (small RNAs, sRNAs). Τέλος στο τρίτο στάδιο η μία από τις δύο αλυσίδες
των sRNAs δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των
Αργοναυτών (ARGONAUTE, AGO) και δημιουργείται ένα σύμπλεγμα μορίων που
ονομάζεται RISC (RNA-induced silencing complex). Το σύμπλεγμα αυτό οδηγούμενο
από το sRNA υβριδίζεται με το συμπληρωματικό RNA ή DNA-στόχο με πλήρη ή
σχεδόν πλήρη συμπληρωματικότητα και έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της
γονιδιακής έκφρασης (Voinnet, 2008, Hutvágner et al., 2002).
Μέσω του μηχανισμού αυτού ρυθμίζεται η έκφραση αναπτυξιακών γονιδίων, η
ύπαρξη και διατήρηση ετεροχρωματινικών περιοχών στο γονιδίωμα, η μεταφορά
μεταθετών στοιχείων και τέλος ο ίδιος μηχανισμός, καθιστά τον φυτικό οργανισμό
ανθεκτικό έναντι ιικών εισβολών (Xie et al., 2004, Dunoyer et al., 2005, Parent et al.,
2015). Όλοι οι ανώτεροι φυτικοί οργανισμοί έχουν τουλάχιστον τέσσερις πρωτεΐνες
DCL και διάφορες πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των AGO, ο αριθμός των
οποίων ποικίλει ανάλογα με τον οργανισμό. Επιπρόσθετα σημαντικές πρωτεϊνικές
οικογένειες που συμμετέχουν στον μηχανισμό της RNA σίγησης είναι αυτή της RNA
καθοδηγούμενης RNA πολυμεράσης (RNA-directed RNA polymerase, RDR) που
αποτελείται από έξι μέλη στο φυτό Arabidopsis thaliana (A. thaliana) (Eamens et al.,
2008). Πολλές από τις πρωτεΐνες των οικογενειών αυτών δεν εμφανίζονται
αποκλειστικά σε ένα από τα μονοπάτια της RNA σίγησης υποδεικνύοντας ότι ο
μηχανισμός αυτός αποτελεί ένα δίκτυο μοριακών αλληλεπιδράσεων που
ρυθμίζονται για την ομαλή ανάπτυξη και επιβίωση του φυτού.

Μονοπάτια της RNA σίγησης στα φυτά
Ο μηχανισμός της RNA σίγησης μπορεί να διαχωριστεί σε πέντε μονοπάτια
ανάλογα με την φύση των μικρών RNA που στοχεύονται και κατ’ επέκταση, την
επίδραση που έχει στον φυτικό μηχανισμό (Εικόνα 1). Όπως φαίνεται και παρακάτω
τα μονοπάτια αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το στάδιο στο
οποίο πραγματοποιείται η σίγηση (μεταγραφική γονιδιακή σίγηση, μεταμεταγραφική γονιδιακή σίγηση ή μεταφραστική γονιδιακή σίγηση) (Nakasugi et al.,
2013).
9

Εικόνα 1: Μονοπάτια γονιδιακής σίγησης στα φυτά. Σχηματική απεικόνιση των μονοπατιών της
RNA σίγησης στα φυτά. Στο σχήμα φαίνονται οι κυριότερες πρωτεΐνες που συμμετέχουν στα
διαφορετικά μονοπάτια. (Nakasugi et al., 2013)

Μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (TGS)
Η σίγηση γονιδίων σε μεταγραφικό επίπεδο περιέχει την δημιουργία και την
διατήρηση ετεροχρωματινικών περιοχών στο φυτικό γονιδίωμα. Στις περιοχές αυτές
το DNA βρίσκεται σε συμπυκνωμένη κατάσταση, γεγονός που παρεμποδίζει τη
δέσμευση πολυμερασών και άρα την έντονη μεταγραφή του (Razin et al., 1980).
Στους φυτικούς οργανισμούς έχει παρατηρηθεί η εμπλοκή δίκλωνων μορίων RNA
στη διαδικασία αυτή σε ένα μονοπάτι που ονομάζεται μεταγραφική γονιδιακή
σίγηση (TGS). Η RNA οδηγούμενη μεθυλίωση πραγματοποιείται από ενδογενή
siRNAs. Αυτά τα μικρά δίκλωνα RNAs παράγονται με τη μεταγραφή συγκεκριμένων
περιοχών του DNA που περιέχουν επαναλήψεις ή μεταθετά στοιχεία. Οι περιοχές
αυτές μεταγράφονται σε πολύ χαμηλό, αλλά ανιχνεύσιμο βαθμό από τη
πολυμεράση IV και μετατρέπονται από την RNA εξαρτώμενη RNA πολυμεράση 2
(RNA dependent RNA polymerase 2, RDR2) σε δίκλωνο RNA το οποίο αναγνωρίζεται
και επεξεργάζεται από τη πρωτεΐνη DICER-LIKE 3 (DCL3) μέσα στον πυρήνα οπού
διασπάται σε μικρά δίκλωνα μόρια RNA μεγέθους 24 νουκλεοτιδίων. Τα
συγκεκριμένα siRNAs ονομάζονται ετεροχρωμικά siRNAs (heterochromatic siRNAs,
hc-siRNAs) (Chellappan et al., 2010, Dalakouras et al., 2013). Στη συνέχεια ο ένας
κλώνος των hc-siRNAs μεθυλιώνεται από την μεθυλοτρανσφεράση HEN1 στην 3’-OH
10

υδροξυλομάδα και συνδέεται με μια από τις AGO4, AGO6 ή AGO9 ενώ ο μη
μεθυλιωμένος κλώνος αποβάλλεται και αποδομείται. Το σύμπλοκο αυτό
μεταφέρεται σε ομόλογες DNA αλληλουχίες και προκαλεί την de novo μεθυλίωση
της στοχευόμενης αλληλουχίας DNA ή ιστονών που συνδέονται με αυτήν μέσω της
DNA μεθυλοτρανσφεράσης DRM2 (DOMAINS REARRANGED METHYLTRANFERASE 2)
ή σε κάποιες περιπτώσεις της DRM1 (DOMAINS REARRANGED METHYLTRANFERASE
1) (Matzke et al., 2009).
Μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS)
Κατά τη μετα-μεταγραφική γονιδιακή σίγηση (PTGS) έχουμε την ρύθμιση της
γονιδιακής έκφρασης είτε παρεμποδίζοντας την μετάφραση συγκεκριμένων
αγγελιοφόρων RNA (messenger RNA, mRNA) στόχων είτε με τον κατακερματισμό
τους. Με αυτό τον τρόπο ελέγχονται γονίδια που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του
φυτού αλλά και στη απόκριση του σε καταστάσεις βιοτικών ή αβιοτικών
καταπονήσεων (Vaucheret, 2006). Ο μηχανισμός της μετα-μεταγραφικής γονιδιακής
σίγησης μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερα βασικά μονοπάτια ανάλογα με το
υπόστρωμα της DCL πρωτεΐνης, έτσι προκύπτει το μονοπάτι των miRNAs, το
μονοπάτι των ta-siRNAs, το μονοπάτι των nat-siRNAs και το μονοπάτι των εξωγενών
siRNA που είναι υπεύθυνο για τη προστασία του οργανισμού από ιούς ή εξωγενή
νουκλεϊκά οξέα (Nakasugi et al., 2013) (Εικόνα 1).
Μονοπάτι των miRNA
Τα miRNAs προκύπτουν από μονόκλωνα RNA μετάγραφα από οικογένειες
ενδογενών γονιδίων που ονομάζονται MIR. Τα γονίδια αυτά πιστεύεται ότι
προέρχονται από αρχικούς διπλασιασμούς αλληλουχιών οι οποίες έχουν υποστεί
τυχαίες μεταλλάξεις και φαίνεται να μη κωδικοποιούν για κάποια πρωτεΐνη (Allen
et al., 2004). Η μεταγραφή των γονιδίων αυτών πραγματοποιείται από τη DNA
εξαρτώμενη πολυμεράση ΙΙ (Polymerase II, Pol II) και τα μετάγραφα που
προκύπτουν δημιουργούν μια δίκλωνη δομή λόγω συμπληρωματικότητας των
ανάστροφων επαναλήψεων. Χαρακτηριστικό αυτής της δίκλωνης δομής RNA είναι
ότι δεν εμφανίζει τέλεια συμπληρωματικότητα (Vazquez et al., 2008, Datta et al.,
2015). Αυτά τα μερικώς δίκλωνα RNAs ονομάζονται πρωτογενή miRNA (primary
miRNA, pri-miRNA) στη συνέχεια επεξεργάζονται από τη DCL1 μέσω ενός
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συμπλόκου πρωτεϊνών. Σε αυτό το σύμπλοκο συμμετέχει και η πρωτεΐνη SERRATE
που είναι μια πρωτεΐνη δαχτύλων ψευδαργύρου, μέλος των συμπλόκων ματίσματος
για την αφαίρεση ιντρονίων από τα μετάγραφα των MIR γονιδίων, μια διαδικασία
που είναι απαραίτητη για την επαγωγή της σίγησης (Christie et al., 2011). Η
επεξεργασία αυτή συμβαίνει στον πυρήνα και καταλήγει στην δημιουργία ενός
πρόδρομου miRNA (precursor miRNA, pre-miRNA). Το μόριο αυτό πέπτεται πάλι
από τη DCL1 στον πυρήνα, το ώριμο δίκλωνο miRNA που προκύπτει μεθυλιώνεται
και στους δυο κλώνους από την μεθυλοτρανσφεράση HEN1 (HUA ENHANCER1)
εκτοπίζοντας τη SERRATE (Yang et al., 2006). Σε αυτό το σημείο το μεθυλιωμένο
δίκλωνο miRNA μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα μέσω πρωτεϊνικών συμπλόκων
(Fujioka et al., 2007). Δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα το αν η AGO1 είναι μέρος αυτού
του πρωτεϊνικού συμπλόκου από τον πυρήνα ή προσδένεται μετά από τη μεταφορά
στο κυτταρόπλασμα. Σε κάθε περίπτωση η AGO1 στο κυτταρόπλασμα παραμένει
προσδεδεμένη με έναν από τους δυο κλώνους του miRNA και ακολουθεί η
συγκρότηση του συμπλόκου RISC που θα οδηγήσει σε αποικοδόμηση ή
παρεμπόδιση της μετάφρασης ενός στόχου mRNA (Achkar et al., 2016).
Μονοπάτι των ta-siRNA
Το μονοπάτι των trans acting siRNAs αποτελεί ένα μονοπάτι ενδογενών siRNAs,
το οποίο στοχεύει κάποια αλληλουχία παρόμοια, αλλά από διαφορετικό γενετικό
τόπο από την αλληλουχία προέλευσης τους. Τα ta-siRNA προέρχονται από τη
μεταγραφή των TAS γονιδίων. Αυτά τα μετάγραφα δεν κωδικοποιούν για κάποια
πρωτεΐνη και είναι γνωστό ότι περιέχουν μια ή δυο θέσεις ομόλογες με miRNA
(Allen et al., 2005, Vazquez et al., 2004). Το μετάγραφο των TAS γονιδίων γνωστό ως
πρόδρομο ta-siRNA (primary ta-siRNA, pri-ta-siRNA) αναγνωρίζεται από τα
σύμπλοκα ωρίμανσης των miRNA και μέσω του πρωτεϊνικού συμπλόκου DCL1/HYL1
κόβεται στο συγκεκριμένο σημείο. Το ένα από τα τμήματα μονόκλωνων RNA που
προκύπτουν από τη πέψη αυτή προσδένονται στην RNA εξαρτώμενη RNA
πολυμεράση 6 (RDR6) με σκοπό τη δημιουργία δίκλωνων μορίων RNA (dsRNA). Η
πρόσδεση του μορίου RNA στην RDR6 υποβοηθάται από μια πρωτεΐνη καταστολέα
της σίγησης την SUPPRESSOR OF GENE SILENCING3 (SGS3) (Yoshikawa et al., 2005).
Τα δίκλωνα RNA στη συνέχεια πέπτονται από την DCL4 στο σημείο οπού έγινε η
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πέψη από το miRNA και προκύπτουν μόρια RNA με μήκος 21 νουκλεοτιδίων
(Brodersen et al., 2006). Τα μόρια αυτά στη συνέχεια μεθυλιώνονται από την
πρωτεΐνη HEN1. Σε αυτό το σημείο τα ta-siRNAs είναι έτοιμα να προσδεθούν από
την AGO1 ή την AGO7 και να σχηματιστεί το σύμπλοκο RISC, το οποίο θα στοχεύσει
mRNA, συγγενικά με τα πρόδρομα tasiRNA,τα οποία συχνά σχετίζονται με
αναπτυξιακούς παράγοντες (Eamens et al., 2008, Brodersen et al., 2006).
Μονοπάτι των nat-siRNA
Στο φυτικό γονιδίωμα έχουν εντοπιστεί περιοχές που περιέχουν φυσικά
αντικωδικά αντίγραφα γονιδίων (natural anti-sense transcripts, NAT) (Henz et al.,
2007). Αυτά τα γονίδια εδράζονται γειτονικά σε διαφορετικές αλυσίδες του DNA
που όταν μεταγράφονται από την πολυμεράση IV (Polymerase IV, Pol IV) παράγουν
μόρια RNA, τα οποία στο 3’ άκρο τους σχηματίζουν δίκλωνη δομή λόγο
συμπληρωματικότητας. Η επαγωγή της έκφρασης των γονιδίων αυτών συμβαίνει
όταν ο οργανισμός βρεθεί κάτω από συνθήκες καταπόνησης ή υπό συγκεκριμένες
αναπτυξιακές συνθήκες (Borsani et al., 2005, Brodersen et al., 2006). Τα δίκλωνα
μόρια RNA που προκύπτουν αποτελούν υπόστρωμα για τη DCL2 για τη παραγωγή
των nat-siRNA, μήκους 22 νουκλεοτιδίων. Έπειτα τα nat-siRNA που προέκυψαν από
την DCL2, στοχεύουν ένα από τα δύο μετάγραφα των αντικωδικών γονιδίων για
κοπή, και το μόριο RNA που προκύπτει μετατρέπεται σε δίκλωνο από τις πρωτεΐνες
RDR6 και SGS3 όπως και στη περίπτωση του μονοπατιού των ta-siRNA (Xie et al.,
2008). Στη συνέχεια, το νεοσυντιθέμενο μόριο dsRNA μετατρέπεται από τη DCL1 σε
nat-siRNAs μήκους 21 νουκλεοτιδίων τα οποία οδηγούν το σύμπλοκο RISC για την
στοχευόμενη σίγηση ομόλογων mRNAs (Borsani et al., 2005).
Μονοπάτι των εξωγενών siRNA
Στα φυτά ο μηχανισμός της RNA σίγησης έχει αποδεδειγμένα βασικό ρόλο στην
εγκαθίδρυση της άμυνας τους έναντι ιών και ιοειδών. Βασικό χαρακτηριστικό της
δράσης της RNA σίγησης εναντίων ιικών εισβολέων είναι ο κατακερματισμός των
ιικών δίκλωνων μορίων RNAs και η χρήση των siRNA που προκύπτουν για τη
στοχευόμενη σίγηση ιικών γονιδίων. Παράλληλα με τη διαδικασία της σίγησης,
λαμβάνει χώρα και η ενίσχυση των siRNAs που παράγονται για τη καλύτερη
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αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αλλά και για την εγκαθίδρυση συστηματικής
σίγησης (Baulcombe, 2004, Kalantidis et al.,2008).
Τα ιικά δίκλωνα μόρια RNA προέρχονται είτε απευθείας από το ιικό
γονιδίωμα στην περίπτωση των RNA ιών, λόγο της δευτεροταγούς δομής που
πιθανώς έχει, είτε είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της αντιγραφής ή μεταγραφής
του ιικού γονιδιώματος (Pumplin et al., 2013, Voinnet, 2005). Αυτά τα δίκλωνα
μόρια RNA εισέρχονται στο μονοπάτι της μετα-μεταγραφικής σίγησης (PTGS) όταν
προέρχονται από RNA ιό ή στη περίπτωση που προέρχονται από DNA ιό είναι
δυνατό να η σίγηση να επιτευχθεί και μέσω μεθυλίωσης του ιικού DNA (TGS)
(Pumplin et al., 2013). Σε αυτά τα αντι-ιικά μονοπάτια όλες οι DCL πρωτεΐνες έχουν
σημαντική δράση. Η κύρια επεξεργασία των ιικών dsRNAs γίνεται από τις DCL2 και
DCL4 πρωτεΐνες (Deleris et al., 2006). Πιο συγκεκριμένα η DCL4 φαίνεται να
επεξεργάζεται κυρίως τα πρωτογενή ιικά dsRNAs, ενώ η βασική λειτουργία της DCL2
έχει ως στόχο τα δευτερογενή dsRNAs που παράγονται από τις RDR (Blevins et al.,
2006). Επίσης έχει προταθεί ο ρόλος της DCL1 στην άμυνα των φυτών, στοχεύοντας
στην επεξεργασία δίκλωνων περιοχών του γενετικού υλικού RNA ιών που δεν
εμφανίζουν τέλεια συμπληρωματικότητα. Τέλος η DCL3 πρωτεΐνη φαίνεται να
παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του φυτού έναντι DNA ιών, όμως έχει δειχθεί και
η περιορισμένη δράση της έναντι RNA ιών (Parent et al., 2015, Voinnet, 2005). Για
την βέλτιστη απόδοση της στη παραγωγή μικρών δίκλωνων ιικών RNA η DCL4
αλληλεπιδρά με μια πρωτεΐνη που δεσμεύει δίκλωνα μόρια RNA (dsRNA binding,
DRB) (Qu et al., 2008). Στο επόμενο στάδιο της RNA σίγησης ένας από τους δυο
κλώνους των siRNAs που έχει μεθυλιωθεί από την HEN1 δεσμεύεται από μια AGO
πρωτεΐνη για να συγκροτηθεί το σύμπλοκο RISC και να στοχευθούν τα ιικά μόρια
RNA ή μετάγραφα των DNA ιών. Οι βασικές AGO πρωτεΐνες στο αντι-ιικό μονοπάτι
σίγησης είναι η AGO1 και η AGO2 (Carbonell et al., 2015). Επίσης φαίνεται ότι και οι
AGO4, AGO5, AGO7 και η AGO10 δρουν έναντι ιικών μολύνσεων σε μικρότερο
βαθμό (Qu et al., 2008). Ανάλογα με το ποιος φυτικός ιός εισέρχεται στο κύτταρο
κυριαρχεί μια από τις παραπάνω AGO. Για παράδειγμα η AGO1 και όχι η AGO2
εμπλέκεται στη σίγηση της ιικής αλληλουχίας είναι όταν το φυτό προσβληθεί με τον
Cucumber mosaic virus (CMV, οικογένεια Bromoviridae), ενώ σε αντίθετη περίπτωση
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όταν το φυτό πρέπει να αμυνθεί έναντι του Tobacco rattle virus (TRV, οικογένεια
Virgaviridae) η κυρίαρχη AGO πρωτεΐνη είναι η AGO2 (Wang et al., 2011, Ma et al.,
2015). Στους συγκεκριμένους ιούς θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε παρακάτω
παράγραφο καθώς αποτελούν αντικείμενο μελέτης.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αντι-ιικών μονοπατιών σίγησης που
αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η παραγωγή δευτερογενών dsRNA από πρωτεΐνες
που ονομάζονται RNA εξαρτώμενες RNA πολυμεράσες (RNA dependent RNA
polymerases, RDRs). Τα δευτερογενή dsRNA που είναι αποτέλεσμα της δράσης των
RDR και των συμπαραγόντων τους, είναι απαραίτητα για την εγκαθίδρυση ισχυρής
και παρατεταμένης απόκρισης σε ολόκληρο το φυτό και όχι μόνο στο σημείο της
μόλυνσης (συστημική σίγηση) (Vaistijet al., 2002). Η πληροφορία για την αντιική
RNA σίγηση μπορεί να μεταδοθεί από το σημείο που πραγματοποιήθηκε η μόλυνση
τόσο στα γειτονικά κύτταρα μέσω πλασμοδεσμάτων,

όσο και σε μεγάλες

αποστάσεις μέσω του αγγειακού συστήματος και πιο συγκεκριμένα του
φλοιώματος (Mermigka et al., 2015). Αναγκαίες πρωτεΐνες για την συστημική
σίγηση είναι οι DCL4 και RDR6, υποδεικνύοντας συμμετοχή των siRNAs 21νουκλεοτιδίων στη διαδικασία μεταφοράς του σήματος και της RDR6 στην ενίσχυση
αυτού (Dunoyer et al., 2005). Η μεταφορά των μικρών ιικών dsRNAs προηγείται της
μόλυνσης και εκκινεί την αντιική σίγηση σε κύτταρα τα οποία δεν έχουν ακόμη
μολυνθεί με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη αντιμετώπιση του ιού όταν μεταφερθεί
σε αυτά τα κύτταρα (Schwach et al., 2005, Kalantidis et al., 2008).

Μεταφραστική γονιδιακή σίγηση
Η γονιδιακή σίγηση στο επίπεδο της μετάφρασης αποτελεί την τρίτη και
τελευταία κατηγορία, όσον αφορά το στάδιο παραγωγής πρωτεϊνών που
επηρεάζεται από τον μηχανισμό της RNA σίγησης. Η μεταφραστική γονιδιακή
σίγηση παρατηρείται υπό προϋποθέσεις στο μονοπάτι των miRNA που
περιγράφηκε αναλυτικά προηγουμένως (Brodersen et al., 2008). Έχει αποδειχθεί ότι
τόσο στους φυτικούς οργανισμούς, όσο και στα ζώα, για να πραγματοποιηθεί αυτού
του είδους η RNA σίγηση, είναι απαραίτητο τα miRNA να μην αναγνωρίζουν το RNA-
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στόχο με πλήρη συμπληρωματικότητα (Rhoades et al., 2002, Bushati et al., 2007). Ο
μηχανισμός με τον οποίο τα μερικώς δίκλωνα miRNA που παράγονται από την DCL1
προκαλούν την παρεμπόδιση της μετάφρασης δεν έχει διαλευκανθεί, μελέτες όμως
υποδεικνύουν την εμπλοκή της AGO1 στον μηχανισμό αυτό (Brodersen et al., 2008,
Huntzinger et al., 2011).

Βασικές πρωτεΐνες της RNA σίγησης

DICER-LIKE ενδονουκλεάσες
Οι φυτικές πρωτεΐνες τύπου Dicer (DICER-LIKE, DCL) έχουν μελετηθεί αρχικά στον
οργανισμό μοντέλο A. thaliana. Η λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών είναι η πέψη
μορίων dsRNA για τη δημιουργία μικρών δίκλωνων RNA. Τα γονίδια των DCL
περιέχουν περιοχές που κωδικοποιούν για μια δομή με δράση RNασης, η οποία
πραγματοποιεί διπλές πέψεις σε δίκλωνα μόρια RNA παράγοντας έτσι
χαρακτηριστικές δομές δίκλωνων μικρών RNA με φωσφορυλιωμένο 5’ άκρο και δυο
προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3’ άκρο. Αναλυτικότερα, οι περιοχές που αποτελούν
τις DCL πρωτεΐνες είναι συντηρημένες και στους υπόλοιπους μελετημένους
οργανισμούς (N. benthamiana και Solanum lycopersicum) και είναι οι εξής: DEADκουτί (το όνομα του προέρχεται από το συντηρημένο μοτίβο αμινοξέων D-E-A-D
που περιέχει), ελικάση-C, PAZ (Piwi Argonaute and Zwille), RNAseIII και, dsRBD
(double stranded RNA Binding Domain) (Nakasugi et al., 2013). Πιο συγκεκριμένα η
περιοχή DEAD δρα ως NTPάση μετά από την διέγερση της από μόρια RNA (Tanner
et al., 2003). Κοντά σε αυτή την περιοχή βρίσκεται μια περιοχή ελικάσης (Helicase C)
που ακολουθείται από την περιοχή dsRBD που εμπλέκονται στη δέσμευση
δίκλωνων μορίων RNA. Ακολουθεί η περιοχή PAZ η οποία σε συνδυασμό με την
dsRBD εμπλέκονται στην δέσμευση του δίκλωνου RNA. Στη συνέχεια της
αλληλουχίας των γονιδίων που εκφράζουν τις DCL πρωτεΐνες, συναντώνται δυο
περιοχές RNάσης τύπου ΙΙΙ. Στη πρωτεϊνική δομή των DCL οι περιοχές αυτές
σχηματίζουν ένα ενδομοριακό διμερές με τη περιοχή PAZ που ενώνονται μέσω μιας
συνδετικής έλικας. Η απόσταση της PAZ περιοχής με αυτή της RNασης ΙΙΙ καθορίζει
το μέγεθος των μικρών δίκλωνων RNA που θα προκύψει (Aliyari et al., 2009).
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Το φυτό A. thaliana έχει τέσσερα γονίδια που εκφράζουν DCL πρωτεΐνες όπως
και η N. benthamiana, ενώ το S. lycopersicum έχει εφτά γονίδια, τέσσερα εκ των
οποίων εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες (SlDCL2a, SlDCL2b, SlDCL2c και SlDCL2d)

Εικόνα 2: Βασικές πρωτεΐνες της RNA σίγησης και οι λειτουργικές περιοχές τους. Παρουσίαση των
λειτουργικών δομών των AGO, DCL, DRB και RDR πρωτεϊνών των οργανισμών Arabidopsis thaliana
(At), Nicotiana benthamiana (Nb) και Solanum lycopersicum (Sl) (Nakasugi et al. 2013).

κάτι που δεν παρατηρείται στα άλλα δυο προαναφερθέντα φυτά (Nakasugi et al.,
2013) (Εικόνα 2). Ο ρόλος των πρωτεϊνών αυτών, μέχρι και σήμερα δεν έχει
διαλευκανθεί πλήρως και για τον λόγο αυτόν διεξάγονται πειράματα με φυτά τα
οποία έχουν καταστολή στην έκφραση κάποιας ή σε κάποιων από της DCL
πρωτεΐνες (Henderson et al., 2006, Dadami et al., 2013, Yang et al., 2015, Parent et
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al., 2015, Liu et al., 2012, Katsarou et al., 2016). Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως
φαίνεται και στην παραπάνω ενότητα που περιγράφονται τα μονοπάτια της
σίγησης, οι λειτουργίες των DCL πρωτεϊνών σε ορισμένες περιπτώσεις
αλληλεπικαλύπτονται. Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση έλλειψης της DCL4
πρωτεΐνης, έχει βρεθεί ότι η DCL2 είναι αυτή που δρα για την καταπολέμηση RNA
ιών (Deleris et al., 2006).
DCL1
H ενδονουκλεάση τύπου ΙΙΙ DCL1 επεξεργάζεται δίκλωνα ή μερικώς δίκλωνα
μόρια RNA σε μικρά RNA μήκους 21nt. Η κύρια λειτουργία της DCL1 είναι η
βιογένεση των miRNA έπειτα από επεξεργασία των μεταγράφων των γονιδίων MIR.
Τα μετάγραφα των MIR γονιδίων δημιουργούν δίκλωνες δομές πλήρους ή μερικής
συμπληρωματικότητας και αποτελούν στόχο της DCL1 για την παραγωγή των premiRNA. Τα pre-miRNA μόρια αποτελούν ξανά υπόστρωμα για την DCL1, η οποία
μετατρέπει τα μόρια αυτά σε ώριμα δίκλωνα miRNA (Yang et al., 2006). Αυτή η
διεργασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια της πρωτεΐνης HYPONASTIC LEAVES1
(HYL1) που δεσμεύει dsRNAs, αλλά και μιας πρωτεΐνης με δαχτύλους ψευδαργύρου
που ονομάζεται SERRATE (SE) (Park et al., 2002, Yang et al., 2006). Η δράση των
πρωτεϊνών αυτών για την παραγωγή miRNA, εντοπίζεται στον πυρήνα των
κυττάρων (Fujioka et al., 2007). Το γεγονός ότι η DCL1 είναι η βασική DCL η οποία
οδηγεί στην παραγωγή miRNAs τα οποία είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση της
ανάπτυξης του φυτού εξηγεί τη θνησιμότητα των φυτικών εμβρύων σε περιπτώσεις
πλήρους εξάλειψης της καθώς και τους μη φυσιολογικούς φαινοτύπους στη
περίπτωση της καταστολής της (Bouché et al., 2006). Η πολυπλοκότητα των
πρωτεϊνών DCL αναδεικνύεται με το γεγονός ότι η DCL1 συμβάλει και στη βιογένεση
siRNA. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα DCL1-εξαρτώμενο μονοπάτι siRNA που
παρακάμπτει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν φυτά στη περίπτωση μετάλλαξης
της DCL4 (Petsch et al., 2015).
DCL2
Η πρωτεΐνη αυτή εμπλέκεται κατά κύριο λόγο στο μονοπάτι της RNA σίγησης που
συντελεί την απόκριση του φυτού σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων. Σε αυτό
το μονοπάτι (βλ. παράγραφο μονοπάτι των nat-siRNA) η DCL2 προσδένεται σε
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μόρια dsRNA που προκύπτουν από την μεταγραφή των NAT γονιδίων και οδηγεί
στην παραγωγή μικρών δίκλωνων RNA μεγέθους 22nt με δύο προεξέχοντα
νουκλεοτίδια στο 3’ άκρο τους (Henz et al., 2007, Dalakouras et al., 2015). Αυτά τα
nat-siRNA στη συνέχεια θα αναγνωριστούν από την DCL1, δημιουργώντας έτσι μια
σχέση μεταξύ των δύο πρωτεϊνών (Sharma et al., 2012). Επιπρόσθετα έχει
αποδειχθεί η αντι-ιική δράση της DCL2 μαζί με την DCL4 (Deleris et al., 2006). Κατά
την ιική μόλυνση τα δευτερογενή dsRNA του ιού που παράγονται από την RNA
εξαρτώμενη RNA πολυμεράση αναγνωρίζονται από τη DCL2 και έτσι προκαλείται
ενίσχυση και την εξάπλωση της σίγησης των ιικών γονιδίων (Parent et al., 2015). Ο
υποκυτταρικός εντοπισμός της DCL2 σημειώνεται στον πυρήνα κάτι που είναι
λογικό αν λάβουμε υπόψη την δράση της στην παραγωγή των nat-siRNA αλλά και το
γεγονός ότι κατέχει δευτερεύοντα αντι-ιικό ρόλο (Xie et al., 2004).
DCL3
Η DCL3 πρωτεΐνη είναι η μόνη από τις DCL της N. benthamiana που εμφανίζει
διαφορά στις πρωτεϊνικές περιοχές της σε σχέση με την ομόλογη DCL3 του
οργανισμού A. thaliana οπού έγιναν οι αρχικές μελέτες. Η διαφορά αυτή έγκειται
στο γεγονός ότι το γονίδιο NtDCL3 δεν φαίνεται να κωδικοποιεί για την περιοχή
DEAD- κουτί (Nakasugi et al., 2013). Υπόστρωμα των DCL3 πρωτεϊνών αποτελούν
σχετικά μικρά μόρια RNA μήκους 30-50nt τα οποία έχουν παραχθεί είτε από την
RNA πολυμεράση IV (Pol IV), είτε από την RNA εξαρτώμενη RNA πολυμεράση 2
(RDR2) και στο 5’ άκρο φέρουν μια φωσφορυλιωμένη αδενοσίνη ή ουριδίνη, ενώ
στο 3’ άκρο υπάρχει ένα προεξέχον νουκλεοτίδιο (Nagano et al., 2014). Επίσης
παρατηρήθηκε η χρήση μεταγράφων MIR γονιδίων, που αποτελούν μόρια RNA με
δομή φουρκέτας, ως υπόστρωμα της DCL3 που έχει σαν αποτέλεσμα τη παραγωγή
συγκεκριμένων miRNA μεγέθους 23-25nt (Vazquez et al., 2008, Shamandi et al.,
2015). Τα siRNAs που παράγονται από τη DCL3 οδηγούν στη μεθυλίωση του DNA σε
συγκεκριμένα γονίδια (Xie et al., 2004). Επίσης έχει σημειωθεί και η σημαντικότητα
της ενδονουκλεάσης αυτής στην άμυνα απέναντι στους φυτικούς ιούς, κυρίως
εναντίων των DNA ιών αλλά και σε μικρότερο επίπεδο εναντίων RNA ιών (Wang et
al., 2012). Τέλος όπως αναμένεται, λόγο της δράσης της η DCL3 εντοπίζεται στη
περιοχή του πυρήνα.
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Η

DCL4
πρωτεΐνη

DCL4

κατακερματίζει

μεγάλου

μήκους

(>100nt)

πλήρως

συμπληρωματικά δίκλωνα μόρια RNA και παράγουν small interfering μόρια RNA
μήκους 21nt που φέρουν ένα, δύο ή καθόλου προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3’
άκρο. Τα siRNAs που παράγονται χρησιμοποιούνται από τον μηχανισμό σίγησης για
την καταστολή έκφρασης γονιδίων μέσω PTGS (Nagano et al., 2014). Η DCL4 είναι
απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παραγωγής μικρών RNA που είναι υπεύθυνα
για τη ρύθμιση έκφρασης αναπτυξιακών παραγόντων (μονοπάτι σίγησης μέσω tasiRNA) και επίσης έχει αποδειχθεί η δυνατότητα της να επεξεργάζεται ορισμένα
miRNA (Brodersen et al., 2006, Rajagopalan et al., 2006). Η δράση όμως της DCL4
πρωτεΐνης δε περιορίζεται εδώ, καθώς φαίνεται να είναι η σημαντικότερη από τις
DCL πρωτεΐνες στην εγκαθίδρυση της αντι-ιικής άμυνας των φυτών. Πιο
συγκεκριμένα η DCL4 είναι η πρωτεΐνη που επεξεργάζεται τα πρωτογενή δίκλωνα
ιικά RNA για την έναρξη του αμυντικού μηχανισμού και επιπρόσθετα σε μετέπειτα
στάδιο παράγει τα ιικά siRNA που μεταφέρονται σε απομακρυσμένα κύτταρα από
αυτό οπού αποτελεί εστία ιικής μόλυνσης για τη ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
καταπολέμηση του ιού (βλ. παράγραφο εξωγενή siRNA). Η DCL4 έχει βρεθεί, ότι
διαμερισματοποιείται στον πυρήνα ή στο κυτταρόπλασμα ανάλογα με την
μεθυλίωση που έχει υποστεί ο υποκινητής του DCL4 γονιδίου. Αν υπάρχει αυτή η
μεθυλίωση, η πρωτεΐνη που μεταγράφεται περιέχει ένα σήμα πυρηνικού
εντοπισμού (nuclear localization signal, NLS) και έτσι δρα στον πυρήνα, στη μη
μεθυλιωμένη μορφή του γονιδίου η NLS περιοχή λείπει και έτσι η πρωτεΐνη DCL4
λειτουργεί στο κυτταρόπλασμα οπού μπορεί να έρθει σε επαφή και να
καταπολεμήσει με RNA ιούς (Pumplin et al., 2016).
Σύμπλοκο RISC
Τα μικρά RNA που προκύπτουν από τις DCL πρωτεΐνες δεν είναι ικανά από μόνα
τους να καταλύσουν κάποια αντίδραση και γι’ αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η
ένταξη τους στο πρωτεϊνικό σύμπλοκο RISC (Εικόνα 3). Κεντρικό μόριο αυτού του
συμπλόκου είναι η πρωτεΐνη Αργοναύτης (Argonaute, AGO). Όταν το μόριο siRNA ή
miRNA ενταχθεί στο σύμπλοκο αυτό ο ένας κλώνος του θα χρησιμοποιηθεί για τη
καθοδήγηση του RISC στην ομόλογη με αυτό αλληλουχία, ενώ ο άλλος κλώνος του
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θα

αποδομηθεί.

Η

αναγνώριση

της

αλληλουχίας-στόχου

γίνεται

μέσω

συμπληρωματικότητας κατά Watson-Crick και για την αποτελεσματική λειτουργία
του συμπλόκου RISC είναι απαραίτητο το siRNA ή miRNA να έχουν πλήρη
συμπληρωματικότητα με την αλληλουχία στόχο στο 5’ άκρο της αλληλουχίας του
siRNA ή miRNA καθώς και στο σημείο που θα επεξεργαστεί από το RISC (AdkarPurushothama et al., 2015). Το σύμπλοκο αυτό μπορεί να στοχεύσει μόρια DNA ή
RNA ανάλογα με το μονοπάτι σίγησης στο οποίο συμμετέχει και άρα ανάλογα με
την AGO που συμμετέχει στο σύμπλοκο (Pumplin et al., 2013).
AGO
Οι πρωτεΐνες AGO έχουν δύο συντηρημένες περιοχές. Η πρώτη περιοχή
ονομάζεται PAZ (Piwi, Argonaute and Zwille) και αλληλεπιδρά με τα προεξέχοντα
νουκλεοτίδια που αφήνουν οι DCL πρωτεΐνες στα μικρά δίκλωνα μόρια RNA που
παράγουν. Επίσης αυτή η περιοχή επιτρέπει την αλληλεπίδραση των AGO και με
άλλες πρωτεΐνες, προς τον σχηματισμό ετεροδιμερών, όπως αυτό που σχηματίζεται
μεταξύ της AGO4 και της DRM1 ή DRM2 στη περίπτωση της σίγησης σε

Εικόνα 3: Μονοπάτια παραγωγής μικρών RNA. Παρουσιάζονται τρία μονοπάτια ενδογενών dsRNA και
ένα εξογενών dsRNA που προκύπτουν λόγο ιικής μόλυνσης. Τα dsRNA (χρωματισμένος κόκκινος κλώνος
είναι αυτός που θα ενσωματωθεί στη συνέχεια στο σύμπλοκο RISC). Στο σχήμα αναφέρονται οι φυτικές
πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε κάθε μονοπάτι (Hull, 2011).
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μεταγραφικό επίπεδο (TGS). Η δεύτερη συντηρημένη περιοχή είναι η PIWI, η οποία
παρέχει στο σύμπλοκο RISC την ιδιότητα της ενδονουκλεάσης (Hutvágner et al.,
2002). Στα φυτά υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον αριθμό των διαφορετικών μελών της
οικογένειας των AGO. Στον οργανισμό A. thaliana βρέθηκαν δέκα AGO πρωτεΐνες,
στoν οργανισμό N. benthamiana έχουν βρεθεί επτά AGO πρωτεΐνες, ενώ στο φυτό
S. lycopersicum οχτώ AGO πρωτεΐνες, οπού κάθε μία σχετίζεται με συγκεκριμένη
λειτουργία. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στους οργανισμούς N. benthamiana και
S. lycopersicum που φέρουν λιγότερες από δέκα AGO πρωτεΐνες εμφανίζονται
πολλαπλές ισομορφές μερικών AGO (Εικόνα 2).
RNA εξαρτώμενη RNA πολυμεράση
Οι RNA εξαρτώμενες RNA πολυμεράσες είναι οι πρωτεΐνες που μετατρέπουν
μονόκλωνα μόρια RNA σε dsRNA που θα αποτελέσουν εκ νέου υπόστρωμα για
επεξεργασία από τις DCLs (Vaucheret, 2006). Η δράση των πρωτεϊνών αυτών είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την εγκαθίδρυση της άμυνας απέναντι στους ιούς, καθώς
με αυτόν τον τρόπο το φυτό αντιμετωπίζει τον γρήγορο ρυθμό αναπαραγωγής και
κίνησης του ιού (Baulcombe, 2004). Πιο αναλυτικά στο φυτό A. thaliana οι RDR
πολυμεράσες που ενεργοποιούνται κατά την ιική μόλυνση είναι RDR6 σε αρχικό
στάδιο και έπειτα ενεργοποιείται και η RDR1 μέσω του σαλικυλικού οξέως (SA) που
παράγεται από το φυτό κατά τη μόλυνση (Alamillo et al., 2006). Επίσης σε
μικρότερο βαθμό εμπλέκεται και η RDR2, η παρουσία της οποίας φαίνεται να είναι
απαραίτητη για τη σίγηση DNA ιών καθώς και του RNA ιού TRV. Για τη δράση αυτών
των RDR πολυμερασών είναι αναγκαία η ύπαρξη δυο βοηθητικών μορίων, της RNA
ελικάσης SDE3 (SILENCING DEFECTIVE 3) και μιας πρωτεΐνης καταστολέα της
σίγησης την SGS3 (SUPPRESSOR OF GENE SILENCING3) (Ruiz-Ferrer et al., 2009).
Καταστολέας της σίγησης 3 (SGS3)
Η πρωτεΐνη SGS3 δρα συνεργικά με την RDR6 (Yoshikawa et al., 2005) και όπως
φαίνεται

οι

δύο

αυτές

πρωτεΐνες

συνεντοπίζονται

σε

κοκκίδια

του

κυτταροπλάσματος (Kumakura et al., 2009). Προτείνεται ότι η λειτουργία της SGS3
είναι να προσδένεται και να σταθεροποιεί τα μόρια RNA έτσι ώστε να είναι δυνατή
η δημιουργία dsRNA από την RDR6 (Elmayan et al., 2009)
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SERRATE
Η πρωτεΐνη SERRATE (SE) είναι μια πρωτεΐνη δαχτύλων ψευδαργύρου η οποία
δεν παρουσιάζει ομόλογες σε ζωικούς οργανισμούς και είναι σημαντική για την
παραγωγή miRNA (Yang et al., 2006). Επίσης φαίνεται ότι εμπλέκεται και στην
παραγωγή των ta-siRNA αλλά και στη καταστολή του μηχανισμού σίγησης μέσω της
αφαίρεσης ιντρονίων (Fujioka et al., 2007, Christie et al., 2011).
Πρωτεΐνη που δεσμεύει δίκλωνα μόρια RNA (DRB)
Οι πρωτεΐνες που δεσμεύουν δίκλωνα μόρια RNA (dsRNA binding, DRB) και πιο
συγκεκριμένα η DRB4 βοηθάει την DCL4 στη πρόσδεση της στα δίκλωνα ιικά RNA
και πιθανότατα σταθεροποιεί τα siRNAs που προκύπτουν και τα μεταφέρει στο
σύμπλοκο RISC.Η σύμπραξη της DRB4 με τη DCL4 μελετήθηκε μέσω πειραμάτων
καταστολής της πρωτεΐνης DRB4 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παραγωγή
ορισμένων ιικών siRNA μπορεί να πραγματοποιηθεί και απουσία της DRB4 (Qu et
al., 2008, Ruiz-Ferrer et al., 2009, Zhang et al., 2016).

Ιοί που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία

Ιός του μωσαϊκού του αγγουριού (CMV)
Ο CMV

είναι RNA ιός

θετικής

πολικότητας που ανήκει στην οικογένεια
Bromoviridae του γένους Cucumovirus.
Παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα ξενιστών
που περιλαμβάνει περισσότερα από
1.200 είδη φυτών καλλιέργειας αλλά και
καλλωπιστικά
περισσότερες

που
από

ανήκουν
100

σε

οικογένειες

(Ohshima et al., 2016). H μετάδοση του Εικόνα 4: Οργάνωση του γονιδιώματος του CMV
από

φυτό

σε

φυτό

μπορεί

να (Scholthof et al., 2011)

πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους (μηχανικά, μέσω αφιδών ή μέσω σπόρων).
Το γονιδίωμα του CMV περιέχει πέντε γονίδια, που εκφράζεται είτε από τρία
γονιδιωματικά RNAs ή από δύο υπογονιδιωματικά RNAs (Palukaitis et al., 2003)
(Εικόνα 4).

Οι πρωτεΐνες αυτές είναι υπεύθυνες για την αντιγραφή του ιού
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(πρωτεΐνες 1a και 2a), για τη καταστολή της σίγησης (πρωτεΐνη 2b) , για τη
μετακίνηση του ιού από κύτταρο σε κύτταρο και μέσω του φλοιώματος (πρωτεΐνη
3a) και τέλος για τη δημιουργία του καψιδίου. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί
κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης της μόλυνσης αυτής (Scholthof et al., 2011). Ο
ιός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες που αφορούν τόσο τη δράση του
καταστολέα της σίγησης που εκφράζει, όσο και για τη διαλεύκανση του ρόλου των
DCL κατά την ιική μόλυνση. Έχει αποδειχθεί ότι η ιική 2b πρωτεΐνη είναι απαραίτητη
για την εγκαθίδρυση διασυστηματικής μόλυνσης και την καταστολή της σίγησης
στους νεαρούς ιστούς, ενώ φαίνεται να μην είναι δυνατή η δράση της σε
περιπτώσεις οπού έχει ήδη ενεργοποιηθεί το PTGS (Kalantidis et al., 2002). Οι
πρωτεΐνες DCL2 και DCL4 είναι αυτές που επεξεργάζονται τι ιικο γονιδίωμα και
δημιουργούν μικρά μόρια RNA μήκους 22 και 21 νουκλεοτιδίων αντίστοιχα (Bouché
et al., 2006). Και οι δυο αυτές πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική
άμυνα του φυτού (Parent et al., 2015).
Iός του κροταλισμού του καπνού (TRV)
Ο TRV είναι RNA ιός θετικής
πολικότητας,

που

ανήκει

οικογένεια των Virgaviridae του
γένους των Tobravirus. Όπως και ο
CMV είναι ένας ιός που μολύνει
ένα ευρύ φάσμα ξενιστών. Οι
ξενιστές του TRV ξεπερνάνε τα 600
διαφορετικά

φυτικά

είδη

Εικόνα 5: Οργάνωση του γονιδιώματος του TRV

και (Senthil-Kumar et al., 2014)

κατανέμονται σε 50 διαφορετικές οικογένειες και σε αυτά περιέχονται σημαντικά
καλλιεργούμενα φυτά όπως ο καπνός (Nicotiana tabacum) και η πατάτα (Solanum
tuberosum) αλλά και καλλωπιστικά φυτά όπως ο νάρκισσος (Narcissus poeticus)
(Otulak et al., 2015). Η μετάδοση του γίνεται κυρίως μέσω νηματοειδών της
οικογένειας των Trichodoridae που μεταφέρουν τον ιό στο φυτό τη στιγμή που το
νηματοειδές τρέφεται από τη ρίζα του φυτού. Ακόμη έχουν παρατηρηθεί
περιπτώσεις μετάδοσης του ιού μηχανικά, μέσω των σπόρων αλλά και μέσω
αγροτικών εργαλείων. Tο γενετικό υλικό του ιού που συντελείται από δύο μόρια
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μονόκλωνου γραμμικού RNA θετικής πολικότητας με εφτά ανοιχτά αναγνωστικά
πλαίσια (Open Reading Frames, ORFs). Το RNA1 έχει μέγεθος περίπου 6,8kb το
οποίο κωδικοποιεί τέσσερις πρωτεΐνες. Μια ιική πολυμεράση, μια πρωτεΐνη
μεταφοράς, έναν καταστολέα της σίγησης και μια ακόμη πρωτεΐνη μεγέθους 13-Κ.
Η αλληλουχία του RNA2 έχει μικρότερο μέγεθος από αυτή του RNA1 (1,8-4,5kb) και
κωδικοποιεί την καψιδιακή πρωτεΐνη (Coat Protein, CP) καθώς και πρωτεΐνες που
εμπλέκονται στη μετάδοση του ιού μέσω των νηματοειδών (Εικόνα 5). Οι μολύνσεις
του ιού TRV σε καλλιέργειες φυτών μπορούν να περιοριστούν μέσα από μια
ποικιλία μεθόδων που δημιουργούν ακατάλληλες συνθήκες για τη μετάδοση και
ιική αναπαραγωγή. Πέρα από τα προβλήματα που προκαλεί ο TRV σε σημαντικές
φυτικές καλλιέργειες, έχει χρησιμοποιηθεί σαν “εργαλείο” σε ερευνητικό επίπεδο,
επάγοντας την σίγηση γονιδίων στόχων (Ratcliff et al., 2001). Το γονιδίωμα του TRV,
όπως και αυτό του CMV, στοχεύεται από τις DCL πρωτεΐνες για την επαγωγή της
αντι-ιικής άμυνας (Donaire et al., 2008).

Γονιδιακή τροποποίηση για την εξάλειψη γονιδίου
Τόσο στην εφαρμοσμένη όσο και στην βασική έρευνα στον κλάδο της Μοριακής
Βιολογίας Φυτών αλλά και για την απόκτηση φυτών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά,
είναι τις περισσότερες φορές απαραίτητη η δημιουργία φυτικών οργανισμών με
συγκεκριμένες επιθυμητές γενετικές τροποποιήσεις. Σε περιπτώσεις μελετών
λειτουργίας ή της διαλεύκανσης του ρόλου κάποιου ενδογενούς γονιδίου του
φυτού, πιο συχνή προσέγγιση είναι η εξάλειψη ή μειωμένη έκφραση του προς
μελέτη γονιδίου. Για τη δημιουργία των οργανισμών αυτών ακολουθούνται
διάφορες μέθοδοι, που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές που παράγουν
γενετικές τροποποιήσεις, μη στοχεύοντας μια συγκεκριμένη αλληλουχία του
γονιδιώματος και σε αυτές που τροποποιούν το γονιδίωμα σε μια επιλεγμένη
αλληλουχία (Gilchrist et al., 2010).

Μη στοχευόμενες μεταλλάξεις
Γενετικές τροποποιήσεις που δε λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένη αλληλουχία
του φυτικού γονιδιώματος μπορούν να συμβούν με δυο μεθόδους.
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Η πρώτη τεχνική ονομάζεται ”στόχευση επαγόμενων μεταλλάξεων σημείου στο
γονιδίωμα” (Targeting Induced Local Lesions IN Genome, TILLING) και συνδυάζει την
κλασσική χημική μεταλλαξιγένεση με την μετέπειτα σάρωση των φυτών για τον
εντοπισμό των επιθυμητών μεταλλάξεων (Chloe et al., 2016). Κατά τη διαδικασία
αυτή σπόροι του φυτού που μας ενδιαφέρει εκτίθενται σε κάποιο χημικό
μεταλλαξιγόνο (πχ EMS) και στη συνέχεια η δεύτερη γενιά φυτών που προκύπτει
ελέγχεται για την ύπαρξη μεταλλαγών στο προς μελέτη γονίδιο (McCallum et al.,
2000). Δυστυχώς η μέθοδος αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα, όπως η ύπαρξη
ανεπιθύμητων αλλαγών στο φυτικό γονιδίωμα, καθώς και η δυσκολία στόχευσης
γονιδίων μικρού μεγέθους,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα να

πραγματοποιηθεί μεταλλαγή σε κάποιο γονίδιο είναι ανάλογη του μεγέθους του
γονιδίου στόχου (McCallum et al., 2000).
Η δεύτερη τεχνική έχει ως στόχο την δημιουργία διαγονιδιακών φυτικών
οργανισμών μέσω της μετα-μεταγραφικής γονιδιακής σίγησης ή αλλιώς RNA σίγηση
(Gilchrist et al., 2010). Η τεχνική βασίζεται στην εισαγωγή στο γονιδίωμα του φυτού
μιας παλίνδρομης αλληλουχίας που εμφανίζει ομολογία με ένα τμήμα του προς
καταστολή γονιδίου. Αυτό πραγματοποιείται συνήθως με την αξιοποίηση του
μηχανισμού του ριζόβιου Agrobacterium tumefaciens για την εισαγωγή του ξένου
DNA στο φυτικό γονιδίωμα γίνεται με τον χειρισμό του ‘Ti’ πλασμιδίου του
βακτηρίου που έχει φυσιολογικά την ικανότητα να μεταφέρει ένα τμήμα του
(γνωστό ως T-DNA) στο γονιδίωμα του φυτού (Zupan et al., 1995). Η έκφραση της
παλίνδρομης εισαγόμενης αλληλουχίας οδηγεί στη παραγωγή ενός μορίου RNA το
οποίο λόγω της συμπληρωματικότητας των βάσεων του δημιουργεί μια δομή
φουρκέτας (δίκλωνο RNA, dsRNA) που ενεργοποιεί τον μηχανισμό της RNA σίγησης
(PTGS). Έτσι επιτυγχάνεται η επιλεκτική αποδόμηση κάθε ενδογενούς μορίου RNA
που παρουσιάζει ομολογία με το “τεχνητό” dsRNA που εκφράστηκε (Younis et al.,
2014).
Οι παραπάνω τεχνικές μας φέρνουν αντιμέτωπους με ορισμένα προβλήματα.
Πρώτον οι τροποποιήσεις του γονιδιώματος που προκύπτουν (αλλαγές που
προκαλούνται από χημικό μεταλλαξιγόνο στη περίπτωση του TILLING και η θέση
που εντάσσεται το T-DNA ένθεμα στη περίπτωση της τροποποίησης μέσω RNA
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σίγησης) δεν είναι ειδικές για κάποια συγκεκριμένη αλληλουχία και έτσι
συμβαίνουν σε τυχαία σημεία του φυτικού γονιδιώματος. Το γεγονός αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθούν μεταλλάξεις ή ενθέσεις σε άλλα
γονίδια του οργανισμού. Επίσης η στοχαστικότητα αυτών των μεθόδων είναι
πιθανό να οδηγήσει σε ποικιλία στον βαθμό που καταστέλλεται το στοχευόμενο
γονίδιο σε κάθε φυτική σειρά. Κατ επέκταση είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται
περισσότερες από μια φυτικές σειρές για κάθε στοχευόμενο γονίδιο για την
εξακρίβωση της αξιοπιστίας του αποτελέσματος. Τέλος, οι μέθοδοι αυτοί είναι
λογικό να έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα σε γονίδια μικρού μήκους, καθώς
θα είναι μικρότερη η πιθανότητα στόχευσης τους.

Στοχευόμενες μεταλλάξεις
Ως επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω στη δημιουργία
διαγονιδιακών φυτών με καταστολή συγκεκριμένων γονιδίων με τις μεθόδους
TILLING και της RNA σίγησης, αναπτύχθηκαν τεχνικές επεξεργασίας του
γονιδιώματος βασίζονται στη χρήση νουκλεασών (Fichtner et al., 2014). Οι
νουκλεάσες αυτές κόβουν τους δύο κλώνους του DNA σε συγκεκριμένες και
στοχευόμενες θέσεις στο γονιδίωμα. Στο σημείο κοπής, το DNA επιδιορθώνονται με
τη βοήθεια δύο επιδιορθωτικών μηχανισμών του κυττάρου, της σύνδεσης μηομόλογων

άκρων

(Non-

Homologous End-Joining, NHEJ)
και

του

ομόλογου

ανασυνδυασμού

(Homologous

Recombination, HR), έχοντας ως
αποτέλεσμα
αφαίρεση

την

προσθήκη,

ή

αντικατάσταση Εικόνα 6: Πρόκληση μεταλλάξεων μέσω πέψης και των
συγκεκριμένων αλληλουχιών του δυο DNA κλώνων. Α) Μέσω σύνδεσης μη-ομόλογων
άκρων

(Non-Homologous

End-Joining,

NHEJ)

οπού

DNA (J. Kim et al., 2005) (Εικόνα παρατηρείται διαγραφή (μικρότερη αλληλουχία) ή ένθεση

6). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι νουκλεοτιδίων (κόκκινο χρώμα). Β) Μέσω του ομόλογου
ανασυνδυασμού (Homologous Recombination, HR) (με

δίνεται

η

δυνατότητα

στους πράσινο και μπλε χρώμα φαίνεται η εισαγόμενη
αλληλουχία μέσω των ομόλογων
(Doudna 2014).

μαύρων άκρων της)
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επιστήμονες να δημιουργούν πέψεις σε κάποιο σημείο του γονιδιώματος
οργανισμών που θα οδηγούν σε τροποποίηση της αλληλουχίας που επιλέχθηκε να
στοχευθεί.
Μέχρι πρόσφατα οι κυρίαρχες τεχνικές για την γενετική τροποποίηση
οργανισμών αποτελούσαν οι νουκλεάσες δαχτύλων ψευδαργύρου (zinc finger
nucleases ZFNs) (Kim et al., 1996) και οι νουκλεάσες όπως οι τελεστές
ενεργοποίησης μεταγραφής (transcription activator-like effector nucleases, TALENs)
(Christian et al., 2010) (Εικόνα 7). Τα δυο αυτά μοριακά εργαλεία έχουν παρόμοια
δομή και ίδια λογική δράσης. Η δομή των ZFN και των TALEN πρωτεϊνών προκύπτει
από τη συγχώνευση δυο πρωτεϊνικών δομών. Το ένα μέρος τους αποτελείται από
DNA-προσδεόμενα στοιχεία που προέρχονται από φυσικούς μεταγραφικούς
παράγοντες και είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση συγκεκριμένων αλληλουχιών
DNA. Οι δάκτυλοι ψευδαργύρου των ZFNs αναγνωρίζουν τριπλέτες νουκλεοτιδίων
(Carroll, 2011), ενώ κάθε πρωτεϊνική δομή που χρησιμοποιείται ως DNAπροσδενόμενο στοιχείο στις TALEN πρωτεΐνες αναγνωρίζει μία μοναδική βάση DNA
Εικόνα 7: Μέθοδοι επαγωγής στοχευμένων
μεταλλάξεων.
Αναγνώριση
τριπλέτας
νουκλεοτιδίων από κάθε δάκτυλο ψευδαργύρου
του ZFN, ενώ η καθεμία από τις πρωτεϊνικές
δομές πρόσδεσης DNA των TALEN αναγνωρίζει
μία μοναδική βάση DNA. Kαι στις δύο
περιπτώσεις σημειώνεται η ενδονουκλεάση FokI
(μωβ κύκλος). Το σύστημα CRISPR/Cas
αποτελείται από ένα μόριο RNA-οδηγού (μπλε)
το οποίο μεταφέρει την ενδονουκλεάση Cas9
(πορτοκαλί κύκλος) στο σημείο στόχευσης.
Ακόμη είναι απαραίτητη ή αναγνώριση μιας
αλληλουχίας PAM για τη πραγματοποίηση της
στόχευσης (Carroll, 2014).

(Joung & Sander, 2013). Οπότε με τον
χειρισμό των δομών που αποτελούν τα DNA-προσδεόμενα στοιχεία είναι δυνατόν
να στοχευθεί και διαφορετική αλληλουχία DNA. Το δεύτερο μέρος των ZFN και
TALEN συνίσταται από μια πρωτεϊνική περιοχή με μη ειδική δράση νουκλεάσης από
το ένζυμο περιορισμού FokI. Για να ενεργοποιηθεί η επικράτεια νουκλεάσης (FokI)
πρέπει να διμεριστεί, ως εκ τούτου χρειάζονται δυο μόρια (ZFN ή TALEN) για να
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στοχεύσουν μια μοναδική νουκλεοτιδική αλληλουχία. Αυτές οι πρωτεΐνες έχουν
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε διάφορα πειράματα γενετικής τροποποίησης φυτικών
οργανισμών (Noman et al.,2016).

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στη οικογένεια των νουκλεασών που στοχεύουν
συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA ανακαλύφθηκε ως μηχανισμός άμυνας των
βακτηρίων και των αρχαίων έναντι στους ιούς ή ξένων DNA και εξελίχθηκε στο να
χαρακτηριστεί από το περιοδικό Science ως η σημαντικότερη ανακάλυψη το 2015
στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Πρόκειται για το σύστημα που αποτελείται από
τακτικώς διακεκομμένες σύντομες παλίνδρομες αλληλουχίες σε σειρά (Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, CRISPR) οι οποίες αλληλεπιδρούν
με μια ενδονουκλεάση της οικογένειας των Cas πρωτεϊνών (CRISPR associate
protein) (Noman et al., 2016).

Σύστημα CRISPR/Cas
Η ιστορία του συστήματος CRISPR/Cas
Η πρώτη αναφορά του συστήματος CRISPR/Cas στη βιβλιογραφία συνέβη το
1987 οπού παρατηρήθηκε σε βακτήρια Escherichia coli μια σειρά από σύντομες
επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες οι οποίες διακοπτόντουσαν από σύντομες

Εικόνα 8: Εξελίξεις στη πορεία των γνώσεων για το σύστημα CRISPR/Cas ανά τα χρόνια (Hsu 2014).
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αλληλουχίες (Ishino et al., 1987) (Εικόνα 8). Αρκετά χρόνια αργότερα, έπειτα από
την αλληλούχηση πληθώρας γονιδιωμάτων, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του
μηχανισμού αυτού σε μεγάλο ποσοστό βακτηρίων (περισσότερο από το 40%) και
αρχαίων (90%) (Mojica et al., 2000). Η καθολικότητα αυτή των επαναλαμβανόμενων
αυτών αλληλουχιών κίνησε τo ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και
οδήγησε στην εκτενέστερη μελέτη τους. Μετά από την ανακάλυψη ότι η περιοχή
του γονιδιώματος των βακτηρίων και των αρχαίων που περιέχει τις CRISPR
αλληλουχίες μεταγράφεται (Tang et al., 2002) και την παρατήρηση ότι οι Cas
πρωτεΐνες έχουν περιοχές που η δομή τους προβλέπει δράση ελικάσης και
νουκλεάσης (Bolotin et al., 2005, Pourcel et al., 2005, Jansen et al., 2002, Haft et al.,
2005), προτάθηκε η λειτουργία του συστήματος αυτού με σκοπό την δημιουργία
ενός

“ανοσοποιητικού

συστήματος

μνήμης”

για

την

προστασία

των

μικροοργανισμών έναντι ιών και ξένων DNA αλληλουχιών (Makarova et al., 2006). Η
παραπάνω υπόθεση για τον βιολογικό ρόλο του συστήματος αποδείχθηκε με
πειράματα

ανθεκτικότητας του βακτηρίου

Streptococcus

thermophilus

(S.

thermophilus) έναντι φάγων, οπού έδειξαν μια προσαρμόσιμη ανθεκτικότητα του
βακτηρίου μέσω του συστήματος CRISPR/Cas (Barrangou et al., 2007). Η
σημαντικότητα της ανακάλυψης αυτής είχε ως αποτέλεσμα την διεκπεραίωση
πολλών μελετών που είχαν ως στόχο την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού αυτού
και του τρόπου δράσης του. Τρία χρόνια μετά από την ανακάλυψη του ρόλου του
CRISPR/Cas στην βακτηριακή άμυνα οι μηχανισμοί που αποτελούν το σύστημα αυτό
διαλευκάνθηκαν (Hsu et al., 2014). Βρέθηκε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία
απαραίτητα συστατικά (η Cas9 πρωτεΐνη και δύο μόρια RNAπου ονομάζονται
crRNA, και tracrRNA) για την ανασύσταση του συστήματος CRISPR νουκλεάσης
τύπου II (Garneau et al., 2010, Deltcheva et al., 2011). Καθοριστική σημασία για τη
χρήση του συστήματος αυτού σαν τεχνική γονιδιακής τροποποίησης αποτέλεσε η
επιτυχής ανασύσταση του CRISPR γενετικού τόπου στο βακτήριο Escherichia coli με
αλληλουχίες από τον γενετικό τόπο CRISPR του βακτηρίου S. thermophilus
(Sapranauskas et al., 2011). Το γεγονός αυτό έδειξε ότι είναι δυνατή η τροποποίηση
των στόχων του συστήματος αυτού. Το επόμενο βήμα ήταν η μεταφορά του
συστήματος σε ευκαρυωτικά κύτταρα που πραγματοποιήθηκε το 2013. Αυτή η
γενετική τροποποίηση πραγματοποιήθηκε με τη μεταφορά του συστήματος CRISPR
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τύπου II από το βακτήριο S. thermophilus (Cong et al., 2013) και Streptococcus
pyogenes (S. pyogenes) (Cong et al., 2013, Mali et al., 2013) σε κύτταρα θηλαστικών.
Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού αυτού, ακολούθησαν μελέτες για την
ανάλυση της δομής της πρωτεΐνης-νουκλεάσης του συστήματος CRISPR τύπου ΙΙ,
δηλαδή της Cas9 πρωτεΐνης (Nishimasu et al., 2014). Παράλληλα με την χρήση της
τεχνικής αυτής σε κύτταρα θηλαστικών, πραγματοποιήθηκαν μελέτες και για την
εισαγωγή του συστήματος CRISPR τύπου ΙΙ και σε φυτικούς οργανισμούς (Jiang et
al., 2013). Μετά από αυτές τις αρχικές μελέτες, το σύστημα CRISPR/Cas9 (CRISPR
τύπου ΙΙ) έχει χρησιμοποιηθεί από πληθώρα εργαστηρίων για την εφαρμογή του
στην γονιδιακή τροποποίηση σε μία ποικιλία οργανισμών (Sander et al., 2014).
Τρόπος λειτουργίας του συστήματος CRISPR/Cas9
Συνοπτικά η λειτουργία του CRISPR/Cas συστήματος μπορεί να περιγραφεί σε
τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τη προσαρμοστικότητα του
συστήματος CRISPR. Σε αυτό το στάδιο προστίθενται τμήματα από το εξωγενές DNA
μεταξύ των παλίνδρομων επαναλήψεων της αλληλουχίας του CRISPR. Υπάρχει
δηλαδή συγκεκριμένη περιοχή του γονιδιώματος του βακτηρίου ή του αρχαίου
οπού συντηρημένες επαναλαμβανόμενες παλίνδρομες αλληλουχίες διακόπτονται
από αλληλουχίες εξωγενούς DNA. Στο δεύτερο στάδιο η γονιδιακή περιοχή με τις εν
σειρά τακτικώς διακεκομμένες σύντομες παλίνδρομες αλληλουχίες μεταγράφεται
σε ένα μεγάλο μόριο RNA, το οποίο υπόκειται σε επεξεργασία από νουκλεάσες για
να προκύψουν μικρά crRNAs. Στο τελευταίο στάδιο τα crRNA αλληλεπιδρούν με
νουκλεάσες και τις οδηγούν μέσω της συμπληρωματικότητας στο εξωγενές DNA το
οποίο καταστρέφεται (Barrangou et al., 2014. , Marraffini et al., 2008).
Διαφορετικοί τύποι CRISPR συστημάτων
Αναλυτικότερες μελέτες υποδεικνύουν τον διαχωρισμό τριών βασικών τύπων
CRISPR/Cas μηχανισμών, λαμβάνοντας υπόψη το γενετικό τους περιεχόμενο αλλά
και δομικές και λειτουργικές διαφορές (Εικόνα 9). Βασικό κριτήριο για τη
κατηγοριοποίηση αυτή ήταν η ποικιλία cas γονιδίων που

κωδικοποιούσαν

πρωτεΐνες γενετικά και λειτουργικά διαφορετικές μεταξύ τους (Makarova et al.,
2011). Παράλληλα με αυτές τις μελέτες που είχαν ως επίκεντρο τον μοριακό
μηχανισμό του προσβαλλόμενου μικροοργανισμού και το πώς οι τρείς τύποι

31

CRISPR/Cas συστημάτων (τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, που περιγράφονται στις επόμενες
παραγράφους) στοχεύουν και κόβουν το “ξένο” DNA, ερευνήθηκαν και τα
χαρακτηριστικά του εξωγενούς νουκλεϊκού οξέως. Σε αυτές τις έρευνες σημειώθηκε
η ύπαρξη μια σύντομης αλληλουχίας στο εξωγενές DNA, η οποία εδράζονταν
γειτονικά της αλληλουχίας που στόχευε το crRNA. Αυτή η αλληλουχία ονομάστηκε
μοτίβο γειτονικό στη περιοχή στόχο (Protospacer Adjacent Motif, PAM) και είναι
απαραίτητη για τη πραγματοποίηση του σταδίου της προσαρμοστικότητας του
συστήματος CRISPR/Cas τύπου Ι και ΙΙ, καθώς και για τη στόχευση και τη κοπή του
εξωγενούς DNA των συστημάτων αυτών (Shah et al., 2013, Deveau et al., 2008,
Horvath et al., 2008). Για το σύστημα CRISPR/Cas τύπου ΙΙΙ δεν έχει βρεθεί κάποιο
τέτοιο μοτίβο στα εξωγενή DNA που στοχεύονται (Barrangou et al., 2014).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σύστημα CRISPR/Cas τύπου ΙΙ απαιτεί την
παρουσία μόνο μίας πρωτεΐνης (Cas9) η οποία θα οδηγηθεί από το crRNA για τη
κοπή του εξωγενούς DNA (Gasiunas et al., 2012, Jinek et al., 2012) (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Τρείς τύποι του συστήματος CRISPR/Cas9. Σε κάθε τύπο συστήματος ο γενικός τρόπος δράσης
είναι ένας, ενώ οι πρωτεΐνες που συμμετέχουν ποικίλουν. Τα μαύρα βέλη δείχνουν τα σημεία
επεξεργασίας του μεταγράφου της CRISPR γονιδιωματικής περιοχής (pre-crRNA) που θα προκαλέσει την
δημιουργία ώριμων ή ενδιάμεσων crRNAs (mature-crRNA,mat-crRNA και intermediate-crRNA, int-crRNA
αντίστοιχα). Λευκό βέλος δείχνει την περαιτέρω επεξεργασία των int-crRNA από την οποία προκύπτουν
τα αντίστοιχα mat-crRNA. Η πράσινη γραμμή δείχνει αλληλουχία-στόχο, ενώ η μωβ γραμμή δείχνει PAM
(Barrangou et al., 2014).
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Σύστημα CRISPR τύπου Ι
Στο σύστημα αυτό η αρχική επεξεργασία του μεταγράφου της CRISPR
γονιδιωματικής περιοχής (pre-crRNA) πραγματοποιείται από την ενδονουκλεάση
Cas6 η οποία είναι μέρος ενός πρωτεϊνικού συμπλόκου (Brouns et al., 2008). Έτσι
προκύπτουν μόρια RNA, που ονομάζονται mat-crRNA (mature-crRNA). Έπειτα το
σύμπλοκο πρωτεϊνών οπού είναι προσδεδεμένα τα mat-crRNA, αλληλεπιδρούν με
την πρωτεΐνη Cas3 και την οδηγούν στην αλληλουχία-στόχο με αποτέλεσμα την
πέψη της μιας DNA αλυσίδας σε συγκεκριμένο σημείο έξω από την αλληλουχία που
αναγνωρίζει το mat-crRNA (Sinkunas et al., 2013) (Εικόνα 9Α).
Σύστημα CRISPR τύπου ΙΙ
Στο σύστημα CRISPR τύπου II για την παραγωγή του ωρίμου RNA-οδηγού (matcrRNA) αρχικά είναι απαραίτητη η πρόσδεση ενός μορίου tracrRNA στις
επαναληπτικές αλληλουχίες του pre-crRNA μορίου. Η πρόσδεση αυτή στη συνέχεια
σηματοδοτεί την λειτουργία μιας RNάσης του βακτηρίου που κόβει το pre-crRNA
για να προκύψουν μερικώς συμπληρωματικά μόρια crRNA-tracrRNA (intermediatecrRNA, int-crRNA) (Deltcheva et al., 2011). Τα μόρια αυτά προσδένονται στην Cas9
πρωτεΐνη, όπου θα επεξεργαστούν για να δημιουργηθούν ώριμα crRNA (matcrRNA) τα οποία θα οδηγήσουν την πρωτεΐνη αυτή στην αλληλουχία στόχο. Στη
συνέχεια η Cas9 θα κόψει και τους δύο κλώνους του DNA στο τρίτο νουκλεοτίδιο
από την αλληλουχία PAM στο σημείο που αναγνωρίζεται από την αλληλουχία
οδηγό (Gasiunas et al., 2012, Jinek et al., 2012) (Εικόνα 9Β).
Σύστημα CRISPR τύπου ΙΙΙ
Στο σύστημα CRISPR τύπου ΙΙΙ η πρωτεΐνη Cas6 κόβει το μόριο pre-crRNA για την
δημιουργία πρόδρομων crRNA (int-crRNA) τα οποία ενσωματώνονται είτε στο
σύμπλοκο πρωτεϊνών Csm/Cas9 ή στο Cmr/Cas10. Εκεί αυτά τα μόρια RNA
υπόκεινται σε επεξεργασία για την ωρίμανση τους (Hale et al., 2009, Hale et al.,
2012). Τα δύο αυτά πρωτεϊνικά σύμπλοκα φαίνεται να έχουν διαφορετικές
προτιμήσεις ως προς το υπόστρωμα τους. Έτσι το σύμπλοκο Csm/Cas10 φαίνεται να
οδηγείται από το ώριμο crRNA για την στόχευση μορίων DNA (Hatoum-Aslan et al.,
2014), ενώ το σύμπλοκο Cmr/Cas10 οδηγείται από το crRNA στην επεξεργασία
μορίων RNA-στόχων (Hale et al., 2009) (Εικόνα 9C).
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Το σύστημα CRISPR/Cas9 ως βασικό βιοτεχνολογικό εργαλείο
Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση των τριών τύπων του συστήματος
CRISPR, το σύστημα τύπου ΙΙ είναι το σύστημα όπου εμπλέκονται οι λιγότερες
πρωτεΐνες και κατ επέκταση έχει την ελάχιστη πολυπλοκότητα. Η απλότητα αυτή
του συστήματος αυτού το καθιστά ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την δημιουργία
στοχευόμενων τροποποιήσεων στο γονιδίωμα διαφόρων οργανισμών.
Το 2013 έγιναν οι πρώτες δημοσιεύσεις που εστίαζαν στη χρήση της Cas9
νουκλεάσης του συστήματος CRISPR/Cas τύπου ΙΙ (το οποίο ονομάστηκε
CRISPR/Cas9, εφόσον η Cas9 είναι η μοναδική νουκλεάση που απαιτείται για την
λειτουργικότητα

του

συστήματος

αυτού)

για

τη

γενετική

τροποποίηση

ευκαρυωτικών οργανισμών. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω
από χίλιες δημοσιευμένες εργασίες με στόχο την βελτιστοποίηση της χρήσης του
συστήματος αυτού ως μοριακό εργαλείο (Hsu et al., 2014).
Μόρια RNA-οδηγοί
Το σύστημα CRISPR/Cas9 (CRISPR/Cas τύπου ΙΙ) περιλαμβάνει δυο μόρια RNA το
crRNA το οποίο είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση του εξωγενούς DNA (ή γενικά
της αλληλουχίας–στόχου) μέσω συμπληρωματικότητας και το transactivating
CRISPR RNA (tracrRNA) το οποίο ενεργοποιεί την Cas9 νουκλεάση και μέσω της
συμπληρωματικότητας του με την αλληλουχία στο 3’ του crRNA λειτουργεί ως
συνδετικός κρίκος μεταξύ της νουκλεάσης και του crRNA. Για πρακτικούς λόγους
κατασκευάστηκαν μόρια RNA - οδηγοί (single guide RNAs, sgRNAs) συνδυάζοντας
την αλληλουχία των crRNAs και των tracrRNAs. Με αυτό τον τρόπο η στοχευόμενη
αλληλουχία μπορεί να επαναπροσδιοριστεί με την αλλαγή 20nt στη περιοχή του
sgRNA μορίου που περιέχεται η αλληλουχία του crRNA (Jinek et al., 2012, Xing et al.,
2014). Συνοψίζοντας, τα απαιτούμενα συστατικά για την επιτυχή τροποποίηση
συγκεκριμένης γενετικής αλληλουχίας μέσω του συστήματος CRISPR/Cas9 είναι δύο
(ένα μόριο sgRNA που θα περιέχει την αλληλουχία – στόχο και η Cas9 νουκλεάση
που θα προκαλέσει την γενετική τροποποίηση). Επιπρόσθετα δείχθηκε ότι η
αποτελεσματικότητα του υβριδικού sgRNA είναι ίδια, αν όχι καλύτερη από τη χρήση
των crRNA και tracrRNA ως χωριστά μόρια (Jinek et al., 2012).
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Cas9 πρωτεΐνη
Η Cas9 νουκλεάση αποτελείται από δυο ενεργές περιοχές νουκλεασών, ομόλογες
με τις HNH και RuvC, συνδεδεμένες σε τέτοια στερεοδομή έτσι ώστε η κάθε μια
είναι υπεύθυνη για τη κοπή κλώνου του DNA-στόχου, δημιουργώντας έτσι πέψη και
των δυο κλώνων σε ένα σημείο. Η δομή νουκλεάσης HNH κόβει την κωδική
αλυσίδα, ενώ η δομή RuvC κόβει τη μη κωδική αλυσίδα (Jinek et al., 2012). Πέρα
από την αλληλουχία του RNA–οδηγού που μεταφέρει τη νουκλεάση στην
αλληλουχία που θα κοπεί η στόχευση από την Cas9 εξαρτάται και από την ύπαρξη
μιας σύντομης αλληλουχίας PAM. Για την Cas9 του S. pyogenes, που
χρησιμοποιείται σήμερα η PAM αλληλουχία που πρέπει να αναγνωριστεί είναι ένα
μοτίβο NGG. Επομένως, η συγκεκριμένη νουκλεάση αναγνωρίζει κάποιο στόχο μόνο
στη περίπτωση που υπάρχουν δυο G:C ζεύγη βάσεων σε απόσταση ενός ζεύγους
βάσεων από την αλληλουχία στόχο (Deltcheva et al., 2011). Η πέψη του DNA στόχου
από την Cas9 συμβαίνει στο τρίτο νουκλεοτίδιο του στόχου έχοντας ως αρχή το
μοτίβο PAM (Jinek et al., 2012).
Τροποποιημένες μορφές της Cas9 πρωτεΐνης
Με σκοπό την πραγματοποίηση διάφορων τροποποιήσεων του γονιδιώματος σε
συγκεκριμένη αλληλουχία, ορισμένες έρευνες επικεντρώθηκαν στην τροποποίηση
της Cas9 πρωτεΐνης. Η μη τροποποιημένη Cas9 έχει ως λειτουργία τη στοχευμένη
κοπή του DNA, έχει ως αποτέλεσμα την είτε την δημιουργία σημειακών αλλαγών
(διαγραφή, αντικατάσταση ή ένθεση νουκλεοτιδίων) είτε την εισαγωγή κάποιας
επιθυμητής αλληλουχίας στο σημείο αυτό μέσω του ομόλογου ανασυνδυασμού (J.
Kim et al., 2005) (Εικόνα 10). Μια τροποποίηση της Cas9 πρωτεΐνης είναι η
απενεργοποίηση μιας από τις δύο δομές νουκλεάσης της. Πιο συγκεκριμένα η Cas9D10A έχει μια λειτουργική HNH δομή νουκλεάσης, αλλά η RuvC δομή της έχει
απενεργοποιηθεί (Cong et al., 2013). Έχει αποδειχθεί ότι η Cas9-D10A αυξάνει τα
ποσοστά των περιπτώσεων στις οποίες έχουμε διόρθωση του DNA στο σημείο
κοπής μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού (Cong et al., 2013). Επιπρόσθετα με τη
χρήση αυτής της τροποποιημένης πρωτεΐνης και την επιλογή δυο σημείων
στόχευσης που να μην απέχουν πολύ μεταξύ τους (το σύστημα θα αποτελείται από
δύο διαφορετικά sgRNA και την Cas-D10A) αυξάνουμε την ειδικότητα της
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νουκλεάσης ως προς την αλληλουχία στόχο (Bortesi et al., 2015). Τέλος, μια πλήρως
μη λειτουργική Cas9 πρωτεΐνη (deficient Cas9, dCas9) στην οποία όμως το sgRNA
προσδένεται κανονικά (Gasiunas et al., 2012) είναι χρήσιμη για την επίτευξη
στοχευόμενης καταστολής στο επίπεδο της μεταγραφής. Mε τη σύνδεση της
πρωτεΐνης αυτής με τελεστές που επάγουν τη σίγηση ή υπερέκφραση κάποιου
γονιδίου

ή

προκαλούν

πραγματοποιηθεί

τροποποιήσεις,

οποιαδήποτε

όπως

στοχευόμενη

μεθυλίωση,

γενετική

μπορεί

τροποποίηση

να
είναι

επιθυμητή (Maeder et al., 2013a, Maeder et al., 2013b) (Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Γενετικές εφαρμογές του συστήματος
CRISPR/Cas9. Η μη τροποποιημένη Cas9 κόβει
και τους δύο κλώνους του DNA και προκαλεί
διαγραφή,
αντικατάσταση
ή
ένθεση
νουκλεοτιδίων, ενώ αν υπάρχει η δυνατότητα
μπορεί να οδηγήσει σε ομόλογο ανασυνδυασμό.
Μια πλήρως μη λειτουργική Cas9 πρωτεΐνη
(deficient
Cas9,
dCas9)
πραγματοποιεί
στοχευόμενης καταστολής στο επίπεδο της
μεταγραφής. Τέλος, με τη σύνδεση της πρωτεΐνης
αυτής με κάποια λειτουργική δομή πρωτείνης,
είναι δυνατόν να προκληθούν διάφορες
στοχευμένες
τροποποιήσεις
όπως
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μετάφρασης,
μεθυλίωση, σήμανση με φθωρίζουσα πρωτείνη,
τροποποίηση ιστονών, ανασυνδιασμός ή
απομεθυλίωση (Barrangou, 2014).

Εφαρμογή του συστήματος CRISPR/Cas9 στα φυτά
Το σύστημα CRISPR/Cas9 έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε φυτά-μοντέλα όπως η
N. benthamiana (Jiang et al., 2013, Belhaj et al., 2013 Nekrasov et al., 2013, Li et al.,
2014), Nicotiana tabacum (Gao et al., 2015) και A. thaliana (Li et al., 2014, Jiang et
al., 2013, Zhengyan et al., 2013, Feng et al., 2014, Fauser et al., 2014), αλλά και φυτά
καλλιέργειας, όπως το σιτάρι (Wang et al., 2014, Shan et al., 2013, Zhang et al.,
2016), ο αραβόσιτος (Liang et al., 2014), στο ρύζι (Mao et al., 2013, Shan et al., 2013,
Xu et al., 2014, Zhou et al., 2014, Zhang et al., 2014), ο σόργος (Jiang et al., 2013), η
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σόγια (Sun et al., 2015), η ντομάτα (Brooks et al., 2014, Ron et al., 2014) και το
πορτοκάλι (Jia et al., 2014). Παρατηρώντας την συχνότητα εμφάνισης μεταλλάξεων
στο στοχευόμενο γονίδιο σε φυτά που περιείχαν το σύστημα CRISPR/Cas9, είναι
δυνατόν να υπολογιστεί η αποδοτικότητα του συστήματος. Στα φυτά A. thaliana και
το ρύζι έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα έχει πολύ καλή αποτελεσματικότητα
(περίπου 90%) (Feng et al., 2014, Miao et al., 2013).
Στους φυτικούς οργανισμούς έχει αποδειχθεί ότι η κληρονομικότητα των
μεταλλάξεων που προκαλούνται από το σύστημα CRISPR/Cas9, υπακούει στους
νόμους του Μέντελ. Τα πειράματα που οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα
πραγματοποιήθηκαν τόσο στο φυτό μοντέλο A. thaliana (Jiang et al., 2014), όσο και
στα φυτά καλλιέργειας ρύζι (Zhang et al., 2014) και ντομάτα (Brooks et al., 2014a).
Για την εξακρίβωση της θεωρίας ότι μέσω του συστήματος CRISPR/Cas9 είναι
δυνατόν να στοχευθούν
διαγραφή

του

ταυτόχρονα δύο σημεία έτσι ώστε να προκαλέσουν

ενδιάμεσου

χρωμοσωμικού

τμήματος,

πραγματοποιήθηκαν

πειράματα σε φυτά N. benthamiana (Belhaj et al., 2013), A. thaliana (Li et al., 2014),
ρυζιού (H. Zhou et al., 2014) και ντομάτας (Brooks et al., 2014a). Από τα παραπάνω
πειράματα φαίνεται ότι η διαγραφή χρωμοσωμικών τμημάτων σε φυτικούς
οργανισμούς είναι εφικτή. Ακόμη, μέσω μιας άλλης σειράς πειραμάτων
πραγματοποιήθηκε η χρήση του συστήματος CRISPR/Cas9 στα φυτά για την
εισαγωγή επιθυμητών αλληλουχιών στο φυτικό γονιδίωμα (knock-in) μέσω
ομόλογου ανασυνδυασμού. Μέχρι στιγμής η τεχνική αυτή ήταν είχε επιτυχία σε
πειράματα οπού ως εισαγόμενα γονίδια χρησιμοποιήθηκαν γονίδια αναφοράς (Li et
al., 2014, Shan et al., 2013).
Τέλος, σημαντικό θέμα μελέτης που αναλύθηκε σε φυτικούς οργανισμούς είναι
και το φαινόμενο του εκτός στόχου τροποποίησης της νουκλεάσης Cas9. Για την
μελέτη αυτού του πιθανού προβλήματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση ολόκληρου
του γονιδιώματος φυτών. τα αποτελέσματα αποκάλυψαν σχεδόν αμελητέο αριθμό
και μέγεθος μεταλλάξεων σε περιοχές εκτός στόχου (Zhang et al., 2014). Επίσης
ανάλυση υποθετικών εναλλακτικών θέσεων στόχου που εμφανίζουν υψηλή
ομολογία μεταξύ τους και ακολουθούνται από ένα μοτίβο PAM, δεν έδειξε
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δραστικότητα της Cas9 σε περιοχές εκτός του πραγματικού στόχου (Feng et al.,
2014).
Η

προσαρμογή

του

συστήματος

CRISPR/Cas9

ως

εργαλείο

γενετικών

τροποποιήσεων και την παραδοχή της απλότητας του, έφεραν στην επιφάνεια ένα
μείζον ερώτημα. Είναι οργανισμοί που έχουν υποστεί επεξεργασία με την χρήση
του συστήματος CRISPR/Cas9 γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (Genetically
Modified Organisms, GMOs); Με τη χρήση του συστήματος CRISPR/Cas9 είναι
εφικτό να πραγματοποιηθεί ένθεση ή διαγραφή νουκλεοτιδίων μέσω της σύνδεσης
μη ομόλογων άκρων (NHEJ) και απομακρυνθούν τα γονίδια που είχαν εισαχθεί για
τη παραγωγή του sgRNA και της Cas9 με διάσχιση. Ένα τέτοιο φυτό δε μπορεί να
διαφοροποιηθεί από ένα φυτό στο οποίο θεωρητικά θα μπορούσαν να είχαν
συμβεί αυθόρμητες μεταλλάξεις και έτσι δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενετικά
τροποποιημένος οργανισμός (Ishii et al., 2016).
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Υλικά και Μέθοδοι

Υλικά
1. Murashige Skoog (MS) θρεπτικό μέσο
Το θρεπτικό αυτό μέσω συντελείται από μακροστοιχεία, μικροστοιχεία και
βιταμίνες που προμηθεύονται ως έτοιμα μίγματα (PhytoTechnology Laboratories)
και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας. Το pH του διαλύματος
ρυθμίζεται μεταξύ 5,7 και 5,8 με προσθήκη υδροξειδίου του καλίου (KOH) 1Μ. Για
την παραγωγή στερεού θρεπτικού μέσου MS προστίθενται 8gr/L άγαρ.
2. Luria-Bertani (LB) θρεπτικό μέσο


1% Τρυπτόνη



0,5% Εκχύλισμα ζύμης



1% Χλωριούχο Νάτριο (NaCl)

Ρύθμιση του pH στο 7,0 με υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 1M

3. Αντιβιοτικά


Αμπικιλίνη Applichem GmbH



Καναμυκίνη Duchefa Biochemie



Σπεκτινομυκίνη Sigma-Aldrich Co. LLC.



Ριφαμπυκίνη Phytotechnology Laboratories

4. 5x loading dye (10ml) (Μακρομοριακά RNA)


720μl φορμαλδεΰδη



3084μl φορμαμίδιο



80μl 500mM EDTA pH 8,0



16μl διάλυμα χρωστικής μπλε της βρωμοφαινόλης



2ml γλυκερόλη



4ml 10x MOPS ρυθμιστικό διάλυμα
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5. 2x loading dye (Μικρομοριακά RNA)
 80% φορμαμίδιο
 10mM EDTA
 1mg/ml μπλε της βρωμοφαινόλης
 1mg/ml ξυλόλιο

6. 10x MOPS ρυθμιστικό διάλυμα


200mM MOPS pH 7,0



50mM Οξικό νάτριο



10mM EDTA pH 8,0

7. SSC 20x


3M Χλωριούχο νάτριο (NaCl)



0,3M Κιτρικό νάτριο (C6H5Na3O7·2H2O)



Ρύθμιση του pH στο 7,0 με υδροχλώριο (HCl) 1M

8. TBE 1x


89mM Tris βάση



89mM Βορικό οξύ (H3BO3)



2mM Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) pH 8

9. TAE 1x


40 mM Tris (pH 7.6)



20mM οξικό οξύ



1mM Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA)

Ρύθμιση του pH στο 8
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Φυτά που χρησιμοποιήθηκαν
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν φυτά N. benthamiana αγρίου τύπου
τα οποία μετασχηματίστηκαν για την δημιουργία φυτικών σειρών με απαλοιφή των
γονιδίων DCL2, DCL3 και DCL4. Επίσης έγινε χρήση φυτών N. benthamiana που
εκφράζουν RNA “φουρκέτες” για την καταστολή των DCL1, DCL2, DCL3 και DCL4
μεταγράφων (DCLi φυτικές σειρές). Επίσης διασταυρώσεις των φυτών αυτών,
καθώς και δύο φυτικές σειρές που εξέφραζαν φουρκέτες στοχεύοντας στην
καταστολή αμφότερων των DCL2 και DCL4 μεταγράφων (DCL2/4.5i και DCL2/4.16i)
έλαβαν μέρος στα πειράματα αυτά.
RNA ιοί
Για τα πειράματα μολύνσεων πραγματοποιήθηκαν μηχανικές μολύνσεις με το
στέλεχος GR21 του ιού CMV (Cucumber Mosaic Virus, ευγενική προσφορά Καθ. Π
Κυριακόπουλου) αλλά και με το στέλεχος του ιού TRV που εκφράζει την
φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP (TRV-GFP) (MacFarlane et al., 2000) (ευγενική προσφορά
από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Νίκων Βασιλάκος).
Πλασμίδιο pK7WGF2::hCas9
Πλασμίδιακός φορέας pK7WGF2 που περιέχει το γονίδιο hCas9 συνδεδεμένο με
το γονίδιο της GFP, το ένθεμα εκφράζεται υπό τον υποκινητή 35S (Nekrasov et al.,
2013).
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Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία καταγράφονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν
Θερμοκρασία
αναδιάταξης
(◦C)
NtDCL2-for
TATTCCAACCGCTAAGGTTC
DCL2
Ενίσχυση μέρους των γονιδίων
*
στόχων
που
περιέχει
και
τις
δυο
NtDCL2-rev
GCATAATCTAGCACTACATCTCCA
DCL2
*
θέσεις στόχευσης από τα sgRNAs του
CRDelDCL2-R
AGCCTGAGCGTAGCATTCATTA
DCL2
57**
συστήματος CRISPR/Cas9, έλεγχος
CRDCL2new-F
AAAGGGTGGCTCATTCCTGG
DCL2
65
διαγραφής
στοχευμένου
γονιδιακού
CRDCL2new-R
CACGTGACGCAAAAATGCAA
DCL2
65
τμήματος
LeDCL3b-for
GTAATTGGGCCAATCAACATG
DCL3
55
LeDCL3b-rev
CCCCTGTCGTTCTAGCTCATA
DCL3
55
NtDCL4-for
GCACTTACTACAGAGAAATGCAATG
DCL4
*
NbDCL4-rev
AATGCAATTGCCGCTTTGA
DCL4
*
CRDelDCL4-F
TTTATCCCAACAACTTCTACGCA
DCL4
59
CRDelCDL4-R
CTCACGGAGGCCACTAGAATC
DCL4
59
CRguide2.1-F
GATTGCTAGTTAATGTCCGATACTG
DCL2
Έλεγχος ύπαρξης ενθεμάτων sgRNA
53
CRguide2.2-F
GCATTCATAGGGAAGTGCCT
DCL2
53
CRguide3.1-F
GCAGTGGCCTATGCCTAGTT
DCL3
53
CRguide3.2-F
GATTGGTTTGATAGAGCTTACTGG
DCL3
53
CRguide4.1-F
GGCGCTTTTGTAGTTGACAG
DCL4
53
CRguide4.2-F
CGATTGTTTGTTTGTTACAGATTTC
DCL4
53
CRsgRNA-R
TGTGCATCCTCTAGTAGCGT
Συντηρημένη αλληλουχία του sgRNA
53
hCas9-F
ACGTGGCCCAAATTCTCGAT
Cas9
Έλεγχος ένθεσης του γονιδίου της
55
Cas9
hCas9-R
TGATTGTGATGCCCAGCAGT
Cas9
55
CR3.2screen-F
ACTACGGTTTGATAGAGCTTA
DCL3
Λειτουργικός έλεγχος του συστήματος
50
CRISPR/Cas9 στην DCL3
CR3.2screen-R
CCAATTATGACTTTTCCCCGT
DCL3
50
χρησιμοποιώντας το 3.2 sgRNA
* δοκιμάστηκαν διαφορετικές θερμοκρασίες (45-55oC) χωρίς να έχουμε επιτυχή ενίσχυση του στοχευμένου γονιδίου
**Η θερμοκρασία που αναγράφεται υποδηλώνει την αντίδραση που ως Forward εκκινητής χρησιμοποιήθηκε ο CRDCL2new-F
Όνομα

Αλληλουχία (5'->3')

Γονίδιο-στόχος

Λειτουργία
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Μέθοδοι

Παρασκευή δεκτικών κυττάρων


Escherichia coli DH5a και DH10b

Τα δεκτικά βακτήρια παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του χλωριούχου
ρουβιδίου. Από τρυβλίο όπου έχουν αναπτυχθεί κύτταρα E. coli, μεταφέρεται μία
αποικία σε αποστειρωμένο γυάλινο σωλήνα με 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB και
η καλλιέργεια αφήνεται να αναπτυχθεί για 16 ώρες στους 37 οC υπό ανάδευση. 2ml
από την προκαλλιέργεια μεταφέρονται σε 200ml LB και επωάζονται στους 37οC υπό
ανάδευση έως ότου η οπτική απορρόφηση (OD) στα 600nm να είναι περίπου 0,6
χωρίς να ξεπεράσει αυτή την τιμή. Έπειτα, η κωνική φιάλη με την καλλιέργεια
τοποθετείται απευθείας στον πάγο, όπου και παραμένει για 15 λεπτά, ώστε τα
βακτήρια να σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η
κωνική αναδεύεται. Η καλλιέργεια μοιράζεται σε 4 σωλήνες falcon των 50 ml, οι
οποίοι φυγοκεντρούνται στις 2500rpm για 10 λεπτά στους 4oC. Το ίζημα ανά 50ml
καλλιέργειας επαναδιαλύεται σε 15ml κρύου διαλύματος TfbI pH 5,8 (30mM Οξικό
κάλιο, 100mM Χλωριούχο ρουβίδιο, 50mM Χλωριούχο μαγνήσιο, 10mM Χλωριούχο
ασβέστιο, 15% Γλυκερόλη και ρύθμιση pH με οξικό οξύ 0,1M) και τα βακτήρια
επωάζονται στον πάγο για 30 λεπτά. Ακολουθεί ξανά φυγοκέντρηση στις 2000rpm
για 10 λεπτά στους 4oC και επαναιώρηση των βακτηρίων σε 2ml κρύου διαλύματος
TfbII pH 6,5 (10mM MOPS, 10mM Χλωριούχο ρουβίδιο, 75mM Χλωριούχο ασβέστιο,
15% Γλυκερόλη και ρύθμιση pH με υδροξείδιο του καλίου 0,1M) για κάθε σωλήνα.
Τα κύτταρα μοιράζονται σε κρύα σωληνάκια eppendorf ανά 100μl, παγώνονται
απευθείας σε υγρό άζωτο και αποθηκεύονται στους -80oC.


Agrobacterium tumefaciens C58C1

Από τρυβλίο όπου έχουν αναπτυχθεί αγροβακτήρια, μεταφέρεται μία αποικία
σε αποστειρωμένο γυάλινο σωλήνα με 5 ml υγρού θρεπτικού μέσου LB και
ριφαμπυκίνη 100μg/μl και η καλλιέργεια αφήνεται να αναπτυχθεί για 16 ώρες
στους 28οC υπό ανάδευση. 2ml από την προκαλλιέργεια μεταφέρονται σε
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αποστειρωμένη κωνική φιάλη των 500ml με 50ml LB και επωάζονται στους 28οC
υπό ανάδευση έως ότου η οπτική απορρόφηση (OD) στα 600nm να είναι περίπου
0,6 χωρίς να ξεπεράσει αυτή την τιμή. Έπειτα, η κωνική φιάλη με την καλλιέργεια
τοποθετείται απευθείας στον πάγο, όπου και παραμένει για 15 λεπτά, ώστε τα
βακτήρια να σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η
κωνική αναδεύεται. Η καλλιέργεια μεταφέρεται σε σωλήνα falcon των 50 ml και
φυγοκεντρείται στις 3000rpm για 5 λεπτά στους 4oC. Το ίζημα επαναδιαλύεται σε
1ml κρύου διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) 20mM pH 5,7. Τα κύτταρα
μοιράζονται σε κρύα σωληνάκια eppendorf ανά 100μl, παγώνονται απευθείας σε
υγρό άζωτο και αποθηκεύονται στους -80oC.
Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μικρής κλίμακας (Mini preparation)
Οι αποικίες που έχουν μεγαλώσει στα τρυβλία συλλέγονται και αναπτύσσονται
εκ νέου σε τουλάχιστον 3ml υγρού θρεπτικού μέσου LB, παρουσία των κατάλληλων
αντιβιοτικών, ώστε να απομονωθεί το πλασμιδιακό DNA. Το πρωτόκολλο που
ακολουθήθηκε περιγράφεται στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου Molecular Cloning: A
Laboratory

Manual

των

Sambrook,

Fritsch

και

Maniatis.

Συνοπτικά,

φυγοκεντρήθηκαν 1-3ml βακτηριακής καλλιέργειας και διαλύθηκαν εκ νέου σε
100μl Solution I (50mM Γλυκόζη, 25mM Tris-HCl pH 8, 10mM EDTA pH 8) με έντονη
ανάδευση. Προστέθηκαν 200μl Solution II (0,2N NaOH, 1% SDS) που
παρασκευάζεται πάντα φρέσκο και 150μl Solution III (3M Οξικό κάλιο και ρύθμιση
pH στο 5,5 με οξικό οξύ), με ήπια ανακίνηση μετά από κάθε διάλυμα. Ακολούθησε
επώαση στον πάγο για 5 λεπτά και φυγοκέντρηση στις 12000rpm για 5 λεπτά στους
4oC.

Το

υπερκείμενο

μεταφέρθηκε,

αναμίχθηκε

με

ίσο

όγκο

φαινόλη:χλωροφόρμιο:ισοαμυλική αλκοόλη 25:24:1, φυγοκεντρήθηκε στις ίδιες
συνθήκες για 3 λεπτά και μεταφέρθηκε ξανά η υδατική φάση. Προστέθηκε
διπλάσιος όγκος αιθανόλης και έγινε ανάδευση, επώαση σε θερμοκρασία δωματίου
για 2 λεπτά και φυγοκέντρηση στις 12000rpm για 20 λεπτά στους 4oC ώστε να
κατακρημνιστούν τα νουκλεϊκά οξέα. Το ίζημα πλένεται με 70% αιθανόλη και αφού
στεγνώσει καλά, επαναδιαλύεται σε 30μl dH2O.
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Στην περίπτωση οπού τα δείγματα αυτά στάλθηκαν για αλληλούχιση
χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση το NucleoSpin® Plasmid kit της MachereyNagel και ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που το συνοδεύουν.
Μετασχηματισμός βακτηρίων


Escherichia coli DH5a ή DH10b

3-5μl από την αντίδραση λιγάσης ή την αντίδραση ανασυνδυασμού προστίθενται
σε 100μl δεκτικών κυττάρων και αναδεύονται ελαφρά. Ακολουθεί επώαση 30
λεπτών στον πάγο, θερμικό σοκ στους 42oC για 45 δευτερόλεπτα ώστε να εισαχθεί
το πλασμίδιο στα κύτταρα, επώαση 2 λεπτών στον πάγο και προσθήκη 900μl
θρεπτικού μέσου LB. Το μίγμα επωάζεται για 1 ώρα στους 37oC με συνεχή
ανάδευση για επαναφορά των κυττάρων. 100μl από τα βακτήρια επιστρώνονται σε
τρυβλίο Πετρί με LB θρεπτικό μέσο και το κατάλληλο αντιβιοτικό για την επιλογή
των μετασχηματισμένων κυττάρων και επωάζονται για 16 ώρες στους 37 oC.


Agrobacterium tumefaciens C58C1

5μg πλασμίδιου προστίθενται σε 100μl δεκτικών κυττάρων και αναδεύονται
ελαφρά. Το μίγμα βυθίζεται απευθείας σε υγρό άζωτο για 1 λεπτό και επωάζεται
για 30 λεπτά στους 37oC (θερμικό σοκ). Ύστερα προστίθενται 900μl LB θρεπτικού και
τα κύτταρα επωάζονται για 2-4h στους 28oC. 200μl από τα αγροβακτήρια
επιστρώνονται σε τρυβλίο Πετρί με LB θρεπτικό μέσο και τα κατάλληλα αντιβιοτικά
(ριφαμπυκίνη 100μg/ml για τα αγροβακτήρια και το αντιβιοτικό επιλογής για το
πλασμίδιο) και επωάζονται 1-2 μέρες στους 28oC.
Αγροεμποτισμός (Schöb et al. 1997)
Αγροβακτήρια επωάστηκαν για 16 ώρες σε υγρό θρεπτικό μέσο LB με τα
κατάλληλα αντιβιοτικά. Την επόμενη μέρα και εφόσον είχαν αναπτυχθεί
ικανοποιητικά, φυγοκεντρήθηκαν στις 2700rpm για 10 λεπτά στους 4oC. Το
υπερκείμενο απομακρύνθηκε και τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε αντίστοιχη
ποσότητα MMA (1x MS υγρό θρεπτικό μέσο, 10mM 2-μορφολινο-αιθανικό
σουλφονικό οξύ, 200μM ακετοσυρινγκόνη). Ακολούθησε επώαση για 1 ώρα στους
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28oC και ξανά φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Τα αγροβακτήρια πλύθηκαν 3
φορές με 10mM χλωριούχο μαγνήσιο (MgCl2) ίσης ποσότητας με ενδιάμεσες
φυγοκεντρήσεις και τελικά επαναδιαλύθηκαν στο ίδιο διάλυμα και αραιώθηκαν
έως ότου η οπτική απορρόφηση (OD600) είναι μεταξύ 0,2 και 0,5. Στη συνέχεια
έγινε ο εμποτισμός σε φυτά με σύριγγα ινσουλίνης (1ml).
Παρατήρηση της GFP υπό υπεριώδες φωτισμό
Για την μακροσκοπική παρατήρηση της GFP χρησιμοποιήθηκε μία χειροκίνητη UV
λάμπα 1000W (B100AP; Ultraviolet Products, Upland, CA, USA, http://www.uvp.com).
Μικροσκοπία
Η τεχνική της μικροσκοπίας ήταν απαραίτητη για τον ενδοκυτταρικό εντοπισμό
της Cas9 πρωτείνης, η οποία βρίσκεται συζευγμένη με την πράσινη φθορίζουσα
πρωτεΐνη (GFP). Μετά από αγροεμποτισμό σε φύλλα N. benthamiana και μετά το
πέρας πέντε ημερών ώστε να εκφραστούν τα επιθυμητά γονίδια, κόπηκαν λεπτές
λωρίδες και τοποθετήθηκαν σε αντικειμενοφόρο με διάλυμα PBS. Τα δείγματα
καλύφθηκαν με καλυπτρίδα και παρατηρήθηκαν άμεσα σε μικροσκόπιο φθορισμού
(Nikon Eclipse E800). Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την λήψη των
φωτογραφιών ήταν τα ProgRes® CapturePro.
Ομογενοποίηση ιστού
Ο ιστός συλλέχθηκε και ψύχθηκε αμέσως σε υγρό άζωτο. Στη συνέχεια
κονιορτοποιήθηκε σε παγωμένο γουδί, παρουσία υγρού αζώτου, και αποθηκεύτηκε
στους -80oC.
Απομόνωση γενωμικού DNA από φυτικό ιστό
30ng φυτικού ιστού λειοτριβούνται παρουσία υγρού αζώτου. Στη σκόνη
προστίθενται 300μl διαλύματος εκχύλισης CTAB (2% CTAB, 100mM Tris pH8, 20mM
EDTA, 1.4mNaCl και 1% polyvinylpyrrolidone Mr 40.000). Ακολουθεί επώαση στους
65οC για 20 λεπτά, με την ενδιάμεσες έντονες αναδεύσεις. Έπειτα προστίθεται ίσος
όγκος χλωροφορμίου, μηχανική ανάδευση και φυγοκέντρηση στις 13.000rpm για 10
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λεπτά. Το υπερκείμενο που προκύπτει μεταφέρεται σε νέο eppendorf και
προστίθενται 250μl ισοπροπανόλης. Τα δείγματα επωάζονται για 5 λεπτά σε
θερμοκρασία δωματίου και έπειτα φυγοκεντρούνται με 13.000rpm για 30 λεπτά. Το
υπερκείμενο απομακρύνεται και ακολουθεί ξέπλυμα με 70% αιθανόλης. Τα
δείγματα επαναδιαλύονται σε 40μl ddH2O.
Απομόνωση ολικού RNA από φυτικό ιστό
Η απομόνωση του ολικού RNA από φυτικό ιστό έγινε με την τεχνική εκχύλισης
RNA τύπου TRIzol. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε είναι τροποποιημένο ώστε
να εμπλουτιστούν τα δείγματα σε μόρια RNA μικρού μεγέθους. Για κάθε 100 mg
ιστού χρησιμοποιήθηκε 1ml αντιδραστηρίου TRIzol και ακολούθησε ομογενοποίηση
με μηχανική ανάδευση και επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά. Τα
δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 12000rpm για 10 λεπτά στους 4οC. Στο υπερκείμενο
προστέθηκαν 150μl χλωροφορμίου, έγινε ανάδευση, επώαση 10 λεπτών σε
θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες. Μεταφέρθηκε η
υδατική φάση και είτε προστέθηκαν 500μl ισοπροπανόλης, ακολουθούμενη από
ανάδευση και μεταφορά των δειγμάτων στους -80οC, για τουλάχιστον μια ώρα, είτε
έγινε εκχύλιση με ίσο όγκο χλωροφορμίου και κατακρήμνιση με μισό όγκο 2προπανόλη και διάλυμα υψηλής αλατότητας (1.2 Μ χλωριούχο νάτριο και 0,8 Μ
κιτρικό νάτριο). Η πρώτη περίπτωση προτιμάται για την απομόνωση μικρομοριακών
RNAs. Και στις δυο περιπτώσεις, στη συνέχεια τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε
12000rpm, για 15 λεπτά στους 4οC και ακολούθησε μια σύντομη φυγοκέντριση
παρουσία 70% αιθανόλης για τον καθαρισμό του ιζήματος από υπολείμματα
ισοπροπανόλης. Μετά την απομάκρυνση της αιθανόλης το ίζημα στέγνωσε και
επαναδιαλύθηκε σε 35μl αποστειρωμένο νερό.
Ποσοτικοποίηση νουκλεϊκών οξέων
Η συγκέντρωση των απομονωμένων DNA ή RNA δειγμάτων μετρήθηκε σε
φωτόμετρο (NanoDrop 1000 Spectrophotometer).
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Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Για

την

ενίσχυση

γονιδιακών

περιοχών

πραγματοποιήθηκαν

PCR

χρησιμοποιώντας την Taq DNA polymerase (Minotech). Για την πραγματοποίηση της
αντίδρασης χρησιμοποιήθηκαν οι οδηγίες της εταιρίας εκτός από την αντίδραση με
το ζεύγος εκκινητών CRDelDCL4-F/CRDelDCL4-R οπού χρησιμοποιούμε 1,2mM
MgCl2 και την αντίδραση με το ζεύγος εκκινητών CRDCL2new-F/CRDCL2new-R οπού
χρησιμοποιούμε 1mM MgCl2. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι
θερμοκρασίες για το στάδιο του υβριδισμού των εκκινητών καταγράφονται στον
πίνακα 1.
Τα προϊόντα των PCR αναλύονται μέσω ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα αγαρόζης
(TAE 1x, αγαρόζη και 1:15 βρωμιούχο αιθίδιο), η πυκνότητα του οποίου ποικίλει
ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος και διευκρινίζεται σε κάθε φωτογραφία που
παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται σε
διάλυμα TAE 1x.
Δοκιμή T7E1
Αρχικά πραγματοποιήθηκε PCR με τελικό όγκο αντίδρασης 25μl και 25 κύκλους
επαναλήψεων. Το προϊόν αυτής της PCR αραιώθηκε 50 φορές με ddH2O και
αποτέλεσε υπόστρωμα για την πραγματοποίηση νέας αντίδρασης PCR τελικού
όγκου 20μl και 35 κύκλων. Για τις αντιδράσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε η Taq DNA
polymerase από την εταιρία Minotech. Το προϊόν της δεύτερης PCR αντίδρασης
αποδιατάχθηκε και επαναδιατάχθηκε σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα
θερμοκρασιών στη συσκευή Reat time PCR CFX Connect TM (Biorad) :


95oC για 2 λεπτά



Μετάβαση από τους 95oC στους 85oC με ρυθμό 2oC/sec



Μετάβαση από τους 85oC στους 25oC με ρυθμό 0,1oC/sec



16oC για πάντα

Έπειτα από αυτό το στάδιο τα δείγματα χρησιμοποιούνται για την επώαση τους
με το ένζυμο T7E1 (New England BioLabs). Η αντίδραση πραγματοποιείται σε τελικό
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όγκο 20μl και από τα δείγματα μας χρησιμοποιούμε 10μl. Η επώαση γίνεται στους
37οC για 20 λεπτά. Τα δείγματα που προκύπτουν ηλεκτροφορούνται σε πήκτωμα
αγαρόζης 2.5%.
Επιλογή μετασχηματισμένων φυτών
Σπόροι που προέρχονται από φυτό, που έχει μετασχηματιστεί με κάποιο ένθεμα
που περιέχει και κάποιο γονίδιο ανθεκτικότητας προς κάποιο αντιβιοτικό, πλένονται
με διάλυμα χλωρίνης 10% υπό αποστειρωμένες συνθήκες. Μετά από το ξέπλυμα
των σπόρων αυτών με αποστειρωμένο ddH2O τουλάχιστον τρείς φορές, έτσι ώστε
να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα χλωρίνης, τα σπόρια αυτά στρώνονται στην
επιφάνεια στερεού θρεπτικού μέσου MS που περιέχει το αντίστοιχο αντιβιοτικό στο
οποίο τα μετασχηματισμένα φυτά παρουσιάζουν ανθεκτικότητα. Τα τρυβλία αυτά
που περιέχουν το στερεό θρεπτικό MS με τους σπόρους, σφραγίζονται με
ParafilmÂ® M και φυλάσσονται για δύο μέρες στο σκοτάδι, στους 4οC. Στη συνέχεια
μεταφέρονται σε θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών (16 ώρες φώς/8 ώρες σκοτάδι,
θερμοκρασία 24οC και υγρασία 70%) για την βλάστηση και την ανάπτυξη των
ανθεκτικών στο αντιβιοτικό φυτών. στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε το
αντιβιωτικό καναμυκίνη σε συγκέντρωση 100μg/ml.
Διασταύρωση φυτών
Από το αρσενικό φυτό-γονέα, επιλέγεται ένα άνθος το οποίο διαθέτει ώριμους
στήμονες αλλά τα πέταλα στου είναι ακόμα κλειστά. Αυτό το άνθος συλλέγεται και
χρησιμοποιείται για την επικονίαση ενός άνθους του θηλυκού φυτού-γονέα. Το
θηλυκό άνθος είναι αναγκαίο να έχει ανεπτυγμένο ύπερο, αλλά οι στήμονες του δεν
πρέπει να έχουν ωριμάσει. Το θηλυκό άνθος σημειώνεται και έπειτα οι σπόροι που
προκύπτουν από το καψίδιο του γονιμοποιημένου άνθους συλλέγονται.
Ανάλυση αποτελεσμάτων αλληλούχισης
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αλληλούχισης χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα MEGA6. Ακόμη για την ανάλυση αλληλουχίσεων σε προϊόντα PCR
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χρησιμοποιήθηκαν

τα

διαδικτυακά

προγράμματα

DSDecode

(http://dsdecode.scgene.com/) και CRISPID (http://crispid.gbiomed.kuleuven.be/).
Μηχανικές μολύνσεις
Για της μηχανικές μολύνσεις χρησιμοποιήθηκε καρβίδιο του πυριτίου (carborundum).
Για την πραγματοποίηση της μόλυνσης χρησιμοποιήθηκε μολυσμένος ιστός από N.
benthamiana αγρίου τύπου διαλυμένος σε 50mM διάλυμα φωσφορικών. Σε κάθε φυτό η
μόλυνση έγινε στο τέταρτο νεότερο φύλλο του φυτού (στην περίπτωση των CMVGR21 η
μόλυνση έγινε και στο πέμπτο νεότερο φύλλο) με ίση ποσότητα μολύσματος (50μl).

Ανάλυση κατά Northern
Μεγαλομοριακών RNA
5μg ολικού RNA αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 1% αγαρόζης (1%
αγαρόζη, 1xMOPS, 12,3M φορμαλδεΰδη και 1:15 βρωμιούχο αιθίδιο) με
ηλεκτροφόρηση στα 100V για περίπου 45 λεπτά. Στα δείγματα RNA είχε προστεθεί
κατάλληλη ποσότητα χρωστικής (loading dye, τελική συγκέντρωση 1x) και πριν
φορτωθούν, έβρασαν για 5 λεπτά και επωάστηκαν για 2-3 λεπτά στον πάγο. Μετά
το πέρας της ηλεκτροφόρησης σε διάλυμα MOPS/φορμαλδεΰδης (1x MOPS, 12,3Μ
φορμαλδεΰδη), το πήκτωμα φωτογραφήθηκε κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία και
επωάστηκε 2x10 λεπτά σε απιονισμένο νερό για να ξεπλυθεί η φορμαλδεΰδη και
για 15 λεπτά σε 10x SSC για εξισορρόπηση. Ακολούθησε μεταφορά των μορίων σε
νάιλον μεμβράνη (Whatman, Nytran® N, 0,45 μm) με την μέθοδο Capillary και την
βοήθεια διαλύματος SSC. Τα μόρια RNA μονιμοποιήθηκαν στην μεμβράνη με
υπεριώδη ακτινοβολία (1200μJ/cm2) και στη συνέχεια έγινε χρώση της μεμβράνης
με διάλυμα methylene blue [0,3M οξικό νάτριο (CH3COONa), 0,03% σκόνη
methylene blue], η οποία είναι ενδεικτική για την αποτελεσματικότητα της
μεταφοράς του RNA στη μεμβράνη καθώς και για την ποσότητα που έχει φορτωθεί
σε κάθε πηγάδι του πηκτώματος. Εξυπηρετεί έτσι και ως μέσο ποσοτικοποίησης των
αποτελεσμάτων της υβριδοποίησης.
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Μικρομοριακών RNA
20 μg από το ολικό RNA κάθε δείγματος αναλύθηκαν με κάθετη ηλεκτροφόρηση
σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης στα 40mA και σε διάλυμα 1x TBE. Στα
δείγματα είχε προστεθεί κατάλληλη ποσότητα χρωστικής (loading dye, τελική
συγκέντρωση 1x) και πριν φορτωθούν, έβρασαν για 5 λεπτά και επωάστηκαν για 2-3
λεπτά στον πάγο. Το πήκτωμα πολυακρυλαμίδης μετά την ηλεκτροφόρηση
επωάστηκε με διάλυμα 1x TBE για 10 λεπτά και μετά προστέθηκε βρωμιούχο
αιθίδιο για να γίνει χρώση των νουκλεϊκών οξέων. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε
κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία και ακολούθησε μεταφορά των διαχωρισμένων
μορίων σε νάιλον μεμβράνη (Whatman, Nytran® N, 0,2 μm) με ημι-στεγνή
ηλεκτρομεταφoρά (semi-dry electro-blotting, Thermo Scientific Owl HEP-1 Semi Dry
Electroblotting System, Dubuque, USA), με ένταση ρεύματος 2mA για κάθε
τετραγωνικό εκατοστό του πηκτώματος και την βοήθεια διαλύματος 1x TBE, για 35
λεπτά. Τα μόρια RNA μονιμοποιήθηκαν στην μεμβράνη με υπεριώδη ακτινοβολία
(1200μJ/cm2) και στη συνέχεια έγινε χρώση της μεμβράνης με διάλυμα methylene
blue [0,3M οξικό νάτριο (CH3COONa), 0,03% σκόνη methylene blue].
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Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η δημιουργία
φυτών N. benthamiana τα οποία δεν θα κωδικοποιούν τις λειτουργικές μορφές των
πρωτεϊνών DCL2, DCL3 και DCL4, με τη χρήση της τεχνικής CRISPR/Cas9. Τα φυτά
αυτά θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία τόσο για την διαλεύκανση της δράσης
των συγκεκριμένων DCL πρωτεϊνών όσο και στην μελέτη των αλληλεπιδράσεων των
DCL πρωτεϊνών μεταξύ τους κατά τη διάρκεια σημαντικών λειτουργιών των φυτών,
όπως για παράδειγμα την άμυνα εναντίων διαφορετικών παθογόνων. Επίσης,
στόχος αυτής της εργασίας ήταν και η σύγκριση των φυτικών σειρών πλήρους
καταστολής που κατασκευάστηκαν σε αυτή την εργασία μέσω CRISPR/Cas9 με τις
ήδη υπάρχουσες φυτικές σειρές μερικής καταστολής των DCL μεταγράφων μέσω
RNAi (DCL1i, DCL2i, DCL3i, DCL4i και DCL2/4i). Τα φυτά αυτά (DCLi φυτικές ειρές)
χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της παραγωγής μικρών RNA κατά την παροδική
έκφραση ενός μεταγράφου με δομή φουρκέτας (hairpin). Ακόμη εκτελέστηκαν
πειράματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν μολύνσεις με δύο RNA ιούς (CMV και
TRV).
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Αποτελέσματα
Δημιουργία φυτών με εξάλειψη γονιδίων που κωδικοποιούν για τις
DCL2, DCL3 και DCL4
Παρακάτω περιγράφονται οι πειραματικές διεργασίες που οδήγησαν στη
δημιουργία φυτών N. benthamiana με εξάλειψη γονιδίων που κωδικοποιούν για τις
DCL2, DCL3 και DCL4, μέσω του συστήματος CRISPR/Cas9. Αρχικά θα περιγραφεί ο
σχεδιασμός των πλασμιδίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον μετασχηματισμό
φυτών N. benthamiana. Tα φυτά αυτά επιλέχθηκαν και διασταυρώθηκαν έτσι ώστε
να προκύψουν υβριδικά φυτά που θα εκφράζουν το επιθυμητό RNA οδηγό (sgRNA)
και την πρωτεΐνη Cas9 συγχρόνως. Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει γενετική
ανάλυση των υβριδίων αυτών για την εξακρίβωση και ταυτοποίηση των
στοχευμένων μεταλλάξεων.

Σχεδιασμός πλασμιδίων
Αρχικά αποφασίστηκε ποιες περιοχές του κάθε γονιδίου θα αποτελέσουν στόχο
έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα πλασμίδια που θα περιέχουν τις αλληλουχίες για τα
RNA-οδηγούς. Επιλέχθηκαν δύο σημεία στόχοι για καθένα από τα τρία DCL γονίδια
(DCL2, DCL3 και DCL4). Οι περιοχές που επιλέχθηκαν να στοχευθούν από το
σύστημα CRISPR/Cas9 βρίσκονται στις ίδιες περιοχές οπού είχαν χρησιμοποιηθεί για
την δημιουργία των φυτών με καταστολή μεταγράφου των DCL (DCLi φυτικές
σειρές) (Dadami et al., 2013) (Εικόνα 11). Βασικό χαρακτηριστικό των επιλεγμένων
αλληλουχιών είναι ότι
δεν

αποτελούν

συντηρημένες
αλληλουχίες,

DCL
οπότε

αποτελούν μοναδικές
αλληλουχίες

ακόμα

και σε σχέση με γονίδια
της ίδιας οικογενείας

Εικόνα 11: Σχεδιαστική απεικόνιση των λειτουργικών περιοχών των DCL2,
DCL3 και DCL4. Στην εικόνα επίσης αναγράφονται και οι περιοχές που
στοχεύθηκαν μέσω RNA σίγησης (πράσινη περιοχή) και μέσω cRISPR/Cas9
(πορτοκαλί περιοχή) (Katsarou et al., 2016)
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γεγονός που συνεισφέρει στην αποφυγή μη ειδικών γενετικών τροποποιήσεων. Ένα
ακόμα χαρακτηριστικό που οφείλουν να έχουν οι περιοχές στόχευσης του RNAοδηγού είναι η ύπαρξη ενός σύντομου μοτίβου (Protospacer Adjacent Motif, PAM)
το οποίο είναι απαραίτητο για τη δράση της ενδονουκλεάσης Cas9. Οπότε κάθε
RNA-οδηγός πρέπει να στοχεύει μια αλληλουχία του γονιδιώματος που θα
βρίσκεται γειτονικά μιας 5’ NGG 3’ αλληλουχίας, όπου το N αντιπροσωπεύει
οποιοδήποτε νουκλεοτίδιο (A, T, C, G) (Anders et al., 2014) (Εικόνα 9).
Τηρώντας τους παραπάνω κανόνες, πραγματοποιήθηκε η ενίσχυση και
κλωνοποίηση δύο μοναδικών περιοχών για το κάθε DCL γονίδιο, μεγέθους 20
νουκλεοτιδίων στον πλασμιδιακό φορέα pICH86966, μαζί με τον ευκαρυωτικό
υποκινητή του φυτού Arabidopsis thaliana, AtU6p. Οπότε, δημιουργήθηκαν έξι
γονιδιακές κατασκευές, που η κάθε μία περιέχει μία διαφορετική αλληλουχία-στόχο
για το εκάστοτε DCL γονίδιο (sgDCL2.1, sgDCL2.2, sgDCL3.1, sgDCL3.2, sgDCL4.1,
sgDCL4.2, οπού η σύντμηση sg αναφέρεται στην αλληλουχία single guide RNA που
περιέχει το κάθε πλασμίδιο), μαζί με τον ευκαρυωτικό υποκινητή AtU6p που
ρυθμίζει την έκφραση τους. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία των παραπάνω
πλασμιδίων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών,
πραγματοποιήθηκε από τον Dr. Ιωάννη Βλατάκη και τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Βασιλική

A. Μιχαλοπούλου. Επίσης έχουμε στην διάθεση μας το πλασμίδιο

pK7WGF2:: hCas9 το οποίο περιέχει στην αλληλουχία του το γονίδιο Cas9, για την
αλληλουχία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα κωδικόνια (Addgene,
#46965). Το αμινοτελικό άκρο της Cas9 πρωτεΐνης είναι σε σύντηξη με μια πράσινη
φθορίζουσα πρωτεΐνη (eGFP). Η έκφραση του γονιδίου για την Cas9/GFP πρωτεΐνη
ρυθμίζεται από τον p35SCaMV υποκινητή (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12: Πλασμιδιακοί χάρτες των σχεδιασμένων πλασμιδίων. Τα πλασμίδια περιέχουν την
αλληλουχία για την έκφραση sgRNA (single guide RNA) που θα στοχεύουν τα γονίδια DCL2 (A), DCL3 (B)
και DCL4 (C). Όλα τα πλασμίδια περιέχουν ένα γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό καναμυκίνη
(Neo/kan), τον υποκινητή για την έκφραση των sgRNA (AtU6) και την αλληλουχία στόχευσης,
ακολουθούμενη από μια αλληλουχία-σκελετό των sgRNA (sgRNA backbone sequence). (Ιωάννης
Βλατάκης, Βασιλική A. Μιχαλοπούλου).

Παροδική έκφραση του συστήματος CRISPR/Cas9 σε φυτά N. benthamiana
Για να ελέγξουμε την λειτουργικότητα του συστήματος CRISPR/Cas9 με τα
πλασμίδια που σχεδιάστηκαν, πραγματοποιήθηκε παροδική έκφραση του
συστήματος σε φυτά N. benthamiana.
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Στους φυτικούς οργανισμούς είναι δυνατή η παροδική έκφραση επιθυμητών
γονιδίων με τη μέθοδο του αγροεμποτισμού. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην
εισαγωγή στο αγροβακτήριο Agrobacterium tumefaciens (A. tumefaciens) κάποιου
πλασμιδίου με την προς έκφραση αλληλουχία και στη συνέχεια την είσοδο των
βακτηρίων αυτών σε φυλλικό ιστό.
Πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός των δεκτικών κυττάρων C58C1 του A.
tumefaciens με τα πλασμίδια που δημιουργήθηκαν, καθώς και με το πλασμίδιο
pK7WGF2::hCas9. Τα αγροβακτήρια αυτά στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την
εισαγωγή και την έκφραση των γονιδίων που συντελούν το σύστημα CRISPR/Cas9
για τη στόχευση των DCL γονιδίων στη N. benthamiana.
Μετά από τον μετασχηματισμό των βακτηρίων προέκυψαν οι παρακάτω εφτά
διαφορετικές βακτηριακές σειρές που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Βακτηριακές σειρές A. tumefaciens που δημιουργήθηκαν

Βακτηριακή
σειρά

AgroCR2.1
AgroCR2.2
AgroCR3.1
AgroCR3.2
AgroCR4.1
AgroCR4.2
AgroCas9

Πλασμίδια που
χρησιμοποιήθηκαν στον
μετασχηματισμό
pICH86966::AtU6p::sgDCR2.1
(στοχεύει την DCL2)
pICH86966::AtU6p::sgDCR2.2
(στοχεύει την DCL2)
pICH86966::AtU6p::sgDCR3.1
(στοχεύει την DCL3)
pICH86966::AtU6p::sgDCR3.2
(στοχεύει την DCL3)
pICH86966::AtU6p::sgDCR4.1
(στοχεύει την DCL4)
pICH86966::AtU6p::sgDCR4.2
(στοχεύει την DCL4)
pK7WGF2h:: hCas9

Αντιβιοτικό
επιλογής
καναμυκίνη
καναμυκίνη
καναμυκίνη
καναμυκίνη
καναμυκίνη
καναμυκίνη
σπεκτινομυ
κίνη

Για να αποφύγουμε την ανάλυση των σημειακών μεταλλάξεων που
προκαλούνται από κάθε σχεδιασμένο sgRNA ξεχωριστά μέσω αλληλούχισης,
αποφασίστηκε να εξεταστεί η επίδραση της παρουσίας των δυο σχεδιασμένων
sgRNA για κάθε DCL γονίδιο μαζί με την πρωτεΐνη Cas9. Έχει αποδειχθεί
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πειραματικά ότι η ταυτόχρονη έκφραση δυο sgRNA που στοχεύουν κοντινές
περιοχές του γονιδιώματος (έως και 900 ζεύγη νουκλεοτιδίων), μαζί με την
πρωτεΐνη Cas9, προκαλούν την αφαίρεση των μεταξύ τους αλληλουχιών (Zhao et al.,
2016). Οπότε στην περίπτωση μας, η συνύπαρξη των δύο RNA-οδηγών που το
στοχεύουν με μικρή μεταξύ τους απόσταση (46-160 νουκλεοτιδίων) συγκεκριμένο
γονίδιο DCL, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του ενδιάμεσου
αυτού γονιδιακού τμήματος. Έτσι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στοχευμένη
απαλοιφή ενός γονιδιακού τμήματος. Τέτοιες αλλαγές στην γονιδιακή αλληλουχία
είναι δυνατό να ανιχνευτούν με την πραγματοποίηση μιας απλής αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) που θα ενισχύει το τμήμα του γονιδίου που
περιέχει την περιοχή που αναμένεται να αφαιρεθεί. Η ανάλυση των προϊόντων
αυτής της PCR με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης θα μας δείξει την όποια
διαφορά στο μέγεθος των ενισχυμένων από την PCR αλληλουχιών.
Έτσι, πραγματοποιήθηκε συναγροεμποτισμός (co-agroinfiltration) σε φύλλα
φυτών N. benthamiana αγρίου τύπου (WT). Πραγματοποιήθηκαν έξι διαφορετικοί
συνδυασμοί των βακτηριακών σειρών.
i.
Πρόσμιξη με αναλογία 1:1 των καλλιεργειών AgroCR2.1 και
AgroCR2.2
ii.
Πρόσμιξη με αναλογία 1:1 των καλλιεργειών AgroCR3.1 και
AgroCR3.2
iii.
Πρόσμιξη με αναλογία 1:1 των καλλιεργειών AgroCR4.1 και
AgroCR4.2
iv.

Καλλιέργεια AgroCas9 χωρίς κάποιο sgRNA

v.
Πρόσμιξη με αναλογία 1:1:1 των καλλιεργειών AgroCas9, AgroCR2.1
και AgroCR2.2
vi.
Πρόσμιξη με αναλογία 1:1:1 των καλλιεργειών AgroCas9, AgroCR3.1
και AgroCR3.2
vii.
Πρόσμιξη με αναλογία 1:1:1 των καλλιεργειών AgroCas9, AgroCR4.1
και AgroCR4.2
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Οι τρείς πρώτοι συνδυασμοί καλλιεργειών αγροβακτηρίου (i-iii) καθώς και η
καλλιέργεια που περιέχει μόνο το AgroCas9 (iv) χρησιμεύουν ως αγροεμποτισμοί
ελέγχου που μας δείχνουν αν τα μόρια RNA-οδηγών ή η πρωτεΐνη Cas9 από μόνα
τους, έχουν κάποια δράση. Οι υπόλοιποι τρείς συνδυασμοί (v-vii) εισάγουν στο
φυτικό κύτταρο τις γενετικές πληροφορίες για τη δράση ενός λειτουργικού
συστήματος που θα πραγματοποιήσει δύο σημεία κοπής από την Cas9 πρωτεΐνη
στο στοχευόμενο γονίδιο DCL. Μετά από την επιδιόρθωση του DNA αναμένεται να
προκύψει η αφαίρεση της αλληλουχίας που βρίσκεται μεταξύ αυτών των θέσεων
κοπής.
Για τον αγροεμποτισμό, χρησιμοποιήθηκαν τα προαναφερθέντα μίγματα
αγροβακτηρίων (i-vii) τα οποία εφαρμόστηκαν σε τέσσερα φύλλα φυτών N.
benthamiana αγρίου τύπου (δεξιά μεριά του φύλλου). Η συλλογή των δειγμάτων
αυτών αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα και με βιβλιογραφικά
δεδομένα, στις δύο και στις πέντε μέρες από την στιγμή του αγροεμποτισμού
(Nekrasovet al., 2013). Σε κάθε δειγματοληψία ενώθηκαν οι ιστοί δυο φύλλων για
τη μείωση πειραματικών σφαλμάτων κατά τον αγροεμποτισμό. Επίσης σε κάθε
φύλλο που χρησιμοποιήθηκε έγινε εισαγωγή αγροβακτηρίου που φέρει πλασμίδιο
για την έκφραση της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP) (σημείο στην αριστερή
μεριά του φύλλου). Η έκφραση της GFP σε αυτό το σημείο λειτούργησε ως δείκτης
αποδοτικότητας του αγροεμποτισμού per se. Πριν συλλεχθεί ο ιστός τα φύλλα
φωτογραφήθηκαν κάτω από λευκό και UV φωτισμό έτσι ώστε να εξακριβωθούν τα
επίπεδα φθορισμού της GFP (Εικόνα 13).
Από τις φωτογραφίες της εικόνας 13 παρατηρούμε ότι υπάρχουν μικρές
διαφορές,

όσον

αφορά

τα

επίπεδα

φθορισμού

και

κατ

επέκταση

η

αποτελεσματικότητα του αγροεμποτισμού σε κάθε φύλλο. Επίσης παρατηρούμε ότι
στην περίπτωση του αγροεμποτισμού των φύλλων με το μίγμα που περιείχε τις
καλλιέργειες AgroCas9, AgroCR4.1 και AgroCR4.2, εντοπίζεται φθορισμός της GFP,
γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε πιθανότατα πρόβλημα επιμόλυνσης με
καλλιέργεια αγροβακτηρίου που περιέχει την πρωτεΐνη GFP.
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Εικόνα 13: Παροδική έκφραση του συστήματος CRISPR/Cas9. Φωτογραφίες αγροεμποτισμένων φύλλων
στις δυο και πέντε μέρες μετά από τον αγροεμποτισμό (2dpA και 5dpA αντίστοιχα) υπό UV και λευκό φως

Επιπρόσθετα την πέμπτη μέρα μετά από τον αγροεμποτισμό τα φύλλα
παρατηρήθηκαν σε μικροσκόπιο φθορισμού. Επειδή το γονίδιο της Cas9 συνδέεται
με ένα γονίδιο GFP μέσω μιας TOPO® περιοχής και βρίσκονται υπό την έκφραση του
ίδιου υποκινητή (p35S), η Cas9 που εκφράζεται είναι συνδεδεμένη με την πρωτεΐνη
GFP. Ένα τμήμα αγροεμποτισμένου ιστού τοποθετήθηκε σε αντικειμενοφόρο πλάκα
μαζί με γλυκερίνη και παρατηρήθηκε σε μικροσκόπιο φθορισμού (Εικόνα 14).

Εικόνα 14: Φωτογραφίες μικροσκοπίου φθορισμού φύλλων αγροεμποτισμένων με το σύστημα
CRISPR/Cas9
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Στης φωτογραφίες αυτές με κόκκινο χρώμα φαίνεται ο αυτοφθορισμός της
χλωροφύλλης, ενώ τα πράσινα σημεία υποδηλώνουν τον πυρηνικό εντοπισμό της
Cas9. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι αυτό το σήμα για την Cas9 απουσιάζει
από τους αγροεμποτισμούς ελέγχου sgRNA2 και sgRNA3, καθώς και ότι στην
περίπτωση όπου στοχεύεται το γονίδιο DCL4 επιβεβαιώνεται η ύπαρξη
επιμόλυνσης με αγροβακτήριο που φέρει το γονίδιο της GFP πρωτεΐνης εφόσον
παρατηρούμε πράσινο φθορισμό με ακαθόριστο υποκυτταρικό εντοπισμό τόσο
στην περίπτωση του αγροεμποτισμού ελέγχου (sgRNA4), όσο και στην περίπτωση
του αγροεμποτισμού με το μίγμα αγροβακτηρίων AgroCas9, AgroCR4.1 και
AgroCR4.2.
Επιβεβαίωση λειτουργίας των sgRNA με την χρήση PCR
Στη συνέχεια απομονώθηκε το γενωμικό DNA των δειγμάτων αυτών σύμφωνα με
το πρωτόκολλο CTAB που περιγράφηκε στο κομμάτι υλικά και μέθοδοι. Τα δείγματα
γενωμικού DNA ποσοτικοποιήθηκαν με τη μέτρηση της απορρόφησης τους σε
φασματοφωτόμετρο Nanodrop και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη
πραγματοποίηση PCR. Στόχος της PCR αυτής ήταν η ενίσχυση τμήματος του κάθε
DCL γονιδίου στις περιοχές γύρω από την περιοχή στόχευσης των δύο sgRNA
(Παράρτημα Ι).
Στόχευση του γονιδίου DCL2 με παροδική έκφραση του συστήματος
CRISPR/Cas9
Το γονίδιο της DCL2 αρχικά επιχειρήθηκε να ενισχυθεί με ήδη υπάρχοντες
εκκινητές του εργαστηρίου (NtDCL2-for και NtDCL2-rev, Πίνακας 1). Το
συγκεκριμένο ζευγάρι εκκινητών δεν έδωσε κάποιο προϊόν, αν και δοκιμάστηκαν
πολλές διαφορετικές θερμοκρασίες στο στάδιο επαναδιάταξης της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης, διαφορετικές συγκεντρώσεις γενωμικού DNA και
χλωριούχου μαγνησίου (MgCl2). Έτσι στη συνέχεια σχεδιάστηκαν καινούριοι
εκκινητές για την ενίσχυση του γονιδίου της DCL2 (CRDCL2new-F και CRDelDCL2-R,
Πίνακας 1). Με τη χρήση των εκκινητών αυτών το αναμενόμενο προϊόν της
αντίδρασης θα έπρεπε να έχει μήκος 371 νουκλεοτίδια σύμφωνα με την αλληλουχία
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μεταγράφου (Nakasugi et al., 2013). Mετά από την ηλεκτροφόρηση του προϊόντος
της PCR σε γέλη αγαρόζης παρατηρήσαμε ότι το προϊόν που ενισχύονταν είχε
μέγεθος περίπου 1.000 νουκλεοτίδια. Για να εξακριβώσουμε ότι αυτό το τμήμα που
ενισχύεται περιέχει όντως την αλληλουχία του DCL2 γονιδίου που στοχεύουμε
πραγματοποιήθηκε πέψη με το περιοριστικό ένζυμο HaeII. Το ένζυμο αυτό,
σύμφωνα

με

την

αλληλουχία μεταγράφου,
“κόβει”

το

ενισχυμένο

τμήμα του DCL2 γονιδίου
σε

ένα

σημείο,

δημιουργώντας ένα τμήμα
μήκους 384 νουκλεοτιδίων
και

ένα

νουκλεοτιδίων
et

al.,

Εικόνα 15: A) Πέψη του PCR προϊόντος σε γενωμικό DNA φυτού WT,

τμήμα

135 που προκύπτει από την χρήση των εκκινητών CRDCL2new-F και
(Nakasugi CRDelDCL2-R. Ηλεκτροφόρηση σε 1,2% πήκτωμα αγαρόζης Β) PCR με

2013).

πραγματοποίηση

και

τους εκκινητές CRDCL2new-F και CRDelDCL2-R σε δείγμα cDNA φυτού

Η WT. Ηλεκτροφόρηση σε 1,2% πήκτωμα αγαρόζης
η

επιτυχία της πέψης (Εικόνα 15Α), καθώς το δείγμα που έχει υποστεί πέψη είναι
μικρότερο σε μέγεθος από το άκοπο, ενισχύει την υποψία μας ότι το τμήμα που
ενισχύεται ανήκει σε τμήμα του γονιδίου DCL2. Μια αιτιολόγηση για το μεγάλο
μέγεθος του προϊόντος αυτής της PCR είναι η παρουσία κάποιου ιντρονίου στην
συγκεκριμένη γονιδιακή περιοχή. Με σκοπό την επαλήθευση αυτής της υπόθεσης
πραγματοποιήθηκε αντίδραση PCR με τους ίδιους εκκινητές και τη χρήση cDNA από
N. benthamiana αγρίου τύπου (Εικόνα 15Β). Όπως παρατηρήθηκε, το μέγεθος της
αλληλουχίας που ενισχύεται σε αυτή την περίπτωση αντιστοιχεί στο αναμενόμενο
μέγεθος σύμφωνα με την αλληλουχία μεταγράφου (Nakasugi et al., 2013).
Έτσι είναι ασφαλές να συμπεράνουμε την ύπαρξη ιντρονίου στο τμήμα του
γονιδίου που ενισχύεται, το οποίο κατά την δημιουργία του ώριμου μεταγράφου
αφαιρείται. Δυστυχώς το προϊόν μήκους 1.000 νουκλεοτιδίων δεν είναι χρήσιμο,
καθώς για τις ανάγκες του πειράματος απαιτείται ο διαχωρισμός προϊόντων PCR με
διαφορά μήκους 46 νουκλεοτιδίων.
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Επομένως για τον σωστό σχεδιασμό των εκκινητών θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί η γενωμική αλληλουχία για το γονίδιο της DCL2. Το γονιδίωμα της
N. benthamiana, δεν έχει αλληλουχηθεί πλήρως, υπάρχουν όμως διαθέσιμα
αλληλουχιμένα τμήματα του γονιδιώματος της. Έτσι, βρέθηκε ένα τμήμα της
γενωμικής αλληλουχίας του DCL2 γονιδίου με τη χρήση του λογισμικού BLASTn στη
βάση δεδομένων Sol Genomics Network. Με την εύρεση της γονιδιωματικής
αλληλουχίας και την ευθυγράμμιση της με την αλληλουχία μεταγράφου στο
πρόγραμμα MEGA6 (ευθυγράμμιση αλληλουχιών κατά Muscle) επαληθεύσαμε την
ύπαρξη ιντρονίου στο συγκεκριμένο σημείο (η αλληλουχία με σημειωμένη την
περιοχή ιντρονίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ). Αυτή η αλληλουχία γενωμικού
DNA την χρησιμοποιήσαμε για να σχεδιάσουμε νέο εκκινητή (CRDCL2new-R
Πίνακας 1) ο οποίος σε συνδυασμό με τον εκκινητή CRDCL2new-F, ενισχύουν ένα
τμήμα του γονιδίου της DCL2 μήκους 440 νουκλεοτιδίων. Πραγματοποιήθηκε PCR
με

τα

δείγματα

προέκυψαν

από

που
τον

αγροεμποτισμό καλλιέργειας
AgroCas9, μίγμα καλλιεργειών
AgroCR2.1/AgroCR2.2
μίγμα

και

καλλιεργειών

AgroCR2.1/AgroCR2.2/AgroCa
s9 δυο και πέντε μέρες μετά.
Επίσης

ως

χρησιμοποιήθηκε

μάρτυρας
και

ένα

δείγμα από γενωμικό DNA WT
φυτού. Τα προϊόντα της PCR
ηλεκτροφορήθηκαν
πήκτωμα

440

σε

Εικόνα 16: Ηλεκτροφόρηση PCR για την DCL2 σε δείγματα 2 και 5
ημερών μετά από τον αγροεμποτισμό με το σύστημα CRISPR/Cas9.
Τα δείγματα που προέκυψαν από τον αγροεμποτισμό καλλιέργειας
AgroCas9 αναγράφονται ως Cas9, το μίγμα καλλιεργειών
AgroCR2.1/AgroCR2.2 αναφέρεται ως sgRNA2, και το μίγμα
καλλιεργειών AgroCR2.1/AgroCR2.2/AgroCas9 αναγράφεται ως
CRDCL2. Το δείγμα WT υποδεικνύει ένα δείγμα από γενωμικό DNA
φυτού αγρίου τύπου και το δείγμα Ν αποτελεί αρνητικό μάρτυρα της
αντίδρασης (H2O). Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης,
πυκνότητας 2%

αγαρόζης,

πυκνότητας 2% (Εικόνα 16).
Το προϊόν της PCR για όλα τα δείγματα έχει μέγεθος 440 νουκλεοτιδικές βάσεις
και δεν παρατηρείται κάποιο μικρότερο προϊόν στα δείγματα CRDCL2. Παρόλα αυτά
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παρατηρούμε την ύπαρξη μιας αχνής ζώνης μικρότερου μοριακού βάρους από το
βασικό PCR προϊόν. Το προϊόν αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στην μη ειδικότητα
του εκκινητή(CRDCL2new-R), που σχεδιάστηκε να έχει συμπληρωματικότητα ως
προς μια αλληλουχία του ιντρονίου που βρέθηκε να επεμβαίνει στο DCL2 γονίδιο
(Παράρτημα Ι και ΙΙ). Επειδή η αλληλούχηση του γονιδιώματος της N. benthamiana
δεν έχει ολοκληρωθεί δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιώσουμε την υπόθεση αυτή.
Στόχευση του γονιδίου DCL3 με παροδική έκφραση του συστήματος
CRISPR/Cas9
Στη περίπτωση του DCL3 γονιδίου χρησιμοποιήθηκε το ζευγάρι εκκινητών
LeDCL3b-for και LeDCL3b-rev (Πίνακας 1), οι οποίοι ενισχύουν ένα τμήμα του
γονιδίου, μήκους 297 νουκλεοτιδίων. Σε αυτό το τμήμα περιέχονται τα δυο σημεία
που στοχεύονται από τα single guide 3.1 (sg3.1) και single guide 3.2 (sg3.2)
αντίστοιχα, τα οποία αν βρίσκονται ταυτόχρονα σε κάποιο κύτταρο μαζί με την
πρωτεΐνη Cas9 θα προκαλέσουν δυο θραύσματα στο γενωμικό DNA του κυττάρου
και κατ επέκταση την απώλεια της μεταξύ τους αλληλουχίας μήκους 152
νουκλεοτιδίων.

Έτσι

πραγματοποιήθηκε PCR με τα
δείγματα που προέκυψαν από
τον αγροεμποτισμό καλλιέργειας

297

AgroCas9, μίγμα καλλιεργειών

145

AgroCR3.1/AgroCR3.2, και τέλος,
μίγμα

καλλιεργειών

AgroCR3.1/AgroCR3.2/AgroCas9.
Τα δείγματα προέκυψαν μετά
από την συλλογή ιστού δυο και
πέντε μέρες μετά από τον
αγροεμποτισμό.

Τα προϊόντα

της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε

Εικόνα 17: Ηλεκτροφόρηση PCR για την DCL3 σε δείγματα 2 και 5
ημερών μετά από τον αγροεμποτισμό με το σύστημα
CRISPR/Cas9. Τα δείγματα που προέκυψαν από τον αγροεμποτισμό
καλλιέργειας AgroCas9 αναγράφονται ως Cas9, το μίγμα
καλλιεργειών AgroCR3.1/AgroCR3.2 αναφέρεται ως sgRNA3, και το
μίγμα καλλιεργειών AgroCR3.1/AgroCR3.2/AgroCas9 αναγράφεται
ως CRDCL3. Το δείγμα WT υποδεικνύει ένα δείγμα από γενωμικό
DNA φυτού αγρίου τύπου και το δείγμα Ν αποτελεί αρνητικό
μάρτυρα της αντίδρασης (H2O). Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα
αγαρόζης, πυκνότητας 1,2%.

πήκτωμα αγαρόζης, πυκνότητας
1,2% (Εικόνα 17).
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Στα δείγματα που προέρχονται από φύλλα οπού εισήχθηκε το μίγμα
αγροβακτηρίων που παρέχει όλες τις πληροφορίες για την έκφραση και των δύο
sgRNA (sg3.1 και sg3.2) καθώς και της Cas9 πρωτεΐνης υπάρχει μια ζώνη μεγέθους
~145 νουκλεοτιδίων. Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί με το μέγεθος που αναμένεται να έχει
το προϊόν της PCR αυτής μετά από την αφαίρεση του γονιδιακού τμήματος μεταξύ
των δύo sgRNA, κάτι που υποδηλώνει την λειτουργικότητα του συστήματος στην
περίπτωση του γονιδίου DCL3.
Στόχευση του γονιδίου DCL4 με παροδική έκφραση του συστήματος
CRISPR/Cas9
Τέλος για την ενίσχυση του γονιδίου DCL4 χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές
NtDCL4-for και NbDCL4-rev (Πίνακας 1), οι οποίοι ενισχύουν ένα τμήμα του
γονιδίου με αναμενόμενο μέγεθος 453 νουκλεοτίδια. Δυστυχώς αυτή η αντίδραση
PCR δεν μας έδωσε κάποιο προϊόν, ακόμα και σε διαφορετικές θερμοκρασίες στο
στάδιο της επαναδιάταξης. Σχεδιάστηκαν καινούριοι εκκινητές (CRDelDCL4-F και
CRDelDCL4-R Πίνακας 1), οι οποίοι ενισχύουν ένα τμήμα του DCL4 γονιδίου μήκους
632 νουκλεοτιδίων. Σε αυτό το τμήμα περιέχονται οι περιοχές που στοχεύονται από
τα single guide 4.1 (sg4.1) και single guide 4.2 (sg4.2), οδηγώντας την πρωτεΐνη Cas9
στα σημεία αυτά για να κόψει στοχευμένα και τους δυο DNA κλώνους. Παρουσία
και των δυο αυτών sgRNA και
της

Cas9

ταυτόχρονα

θα

προκύψει η αφαίρεση μιας
αλληλουχίας

μήκους

164

νουκλεοτιδίων. Όπως και στην
περίπτωση των DCL2 και DCL3
γονιδίων

που

περιγράφηκε Εικόνα 18: Ηλεκτροφόρηση PCR για την DCL4 σε δείγματα 2 και
5 ημερών μετά από τον αγροεμποτισμό με το σύστημα

παραπάνω απομονώθηκε το CRISPR/Cas9. Τα δείγματα που προέκυψαν από τον
γενωμικό DNA από φυτά που αγροεμποτισμό καλλιέργειας AgroCas9 αναγράφονται ως Cas9, το
μίγμα καλλιεργειών AgroCR4.1/AgroCR4.2 αναφέρεται ως sgRNA4,

είχαν αγροεμποτιστεί με τα και το μίγμα καλλιεργειών AgroCR4.1/AgroCR4.2/AgroCas9
αντίστοιχα
αγροβακτηρίων

μίγματα αναγράφεται ως CRDCL4. Το δείγμα WT υποδεικνύει ένα δείγμα
από γενωμικό DNA φυτού αγρίου τύπου και το δείγμα Ν αποτελεί

και αρνητικό μάρτυρα της αντίδρασης (H2O). Ηλεκτροφόρηση σε
πήκτωμα αγαρόζης, πυκνότητας 1,2%
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πραγματοποιήθηκε PCR. Πιο συγκεκριμένα, τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν
προέρχονταν από τον αγροεμποτισμό καλλιέργειας AgroCas9, μίγμα καλλιεργειών
AgroCR4.1/AgroCR4.2, και μίγμα καλλιεργειών AgroCR4.1/AgroCR4.2/AgroCas9 δυο
και πέντε μέρες μετά. Ακόμη ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε και ένα δείγμα από
γενωμικό DNA WT φυτού. Τα προϊόντα της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα
αγαρόζης, πυκνότητας 1,2% όπως φαίνεται στην εικόνα 18. Δυστυχώς δεν είναι
εμφανής κάποια ζώνη στα δείγματα CR DCL4 που να υποδηλώνει την απαλοιφή του
γονιδιακού τμήματος μεταξύ των sg4.1 και sg4.2.
Τα πειράματα αγροεμποτισμού και για τα τρία μελετώμενα DCL γονίδια
επαναλήφθηκαν άλλες τέσσερις φορές σε φυτά N. benthamiana αγρίου τύπου
(Wild, Type, WT) χωρίς να φαίνεται η λειτουργικότητα του συστήματος
CRISPR/Cas9.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να δοκιμαστεί η ίδια πειραματική διαδικασία σε
φυτά που υπερεκφράζουν την ιική πρωτεΐνη p19 (Burgyan et al., 2011). Η πρωτεΐνη
αυτή των ιών του γένους tombusvirus, έχει την ικανότητα πρόσδεσης μικρών
μορίων RNA, μειώνοντας έτσι αισθητά την ικανότητα σίγησης οποιουδήποτε
γονιδίου υπερεκφράζεται (Silhavy et al. 2002). Δυστυχώς και στη συγκεκριμένη
περίπτωση το σύστημα δεν δούλεψε (τα αποτελέσματα δεν δείχνονται).
Τέλος, δοκιμάστηκε ο αγροεμποτισμός του συστήματος σε φυτά που
υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη Cas9, T3 γενιάς (που περιγράφονται στις παρακάτω
παραγράφους). Αυτό το πείραμα επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί, για να
αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αστάθειας της Cas9 στα αγροβακτήρια και να
εξασφαλιστεί

η

σταθερή

λειτουργία

της

Cas9.

Έτσι

πραγματοποιήθηκε

αγροεμποτισμός των μιγμάτων AgroCR2.1 με AgroCR2.2, AgroCR3.1 με AgroCR3.2
και τέλος AgroCR4.1 με AgroCR4.2 σε αναλογία 1:1 σε φύλα φυτών που
χαρακτηρίζονται από σταθερή έκφραση του γονιδίου της Cas9 ενδονουκλεάσης.
Ούτε και σε αυτή τη περίπτωση δεν παρατηρήσαμε μείωση του μήκους των DCL
γονιδίων.
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Δημιουργία διαγονιδιακών φυτών N. benthamiana
Παράλληλα με τα παραπάνω πειράματα παροδικής έκφρασης, δημιουργήθηκαν
σε συνεργασία με την εργαστηριακή ομάδα του Dr. Michael Wassenegger
(Ινστιτούτο Φυτικών Ερευνών AlPlanta, Neustadt a.d. Weinstraße, Γερμανία),
φυτικές σειρές που υπερεκφράζουν τα sgRNA που περιγράφηκαν παραπάνω (βλ.
παράγραφο “Σχεδιασμός πλασμιδίων”) και φυτικές σειρές που υπερεκφράζουν την
Cas9 πρωτεΐνη. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο τους πραγματοποίησε
μετασχηματισμό δεκτικών κυττάρων A. tumefaciens με τα πλασμίδια που
αναγράφονται στον πίνακα 2 (έξι πλασμίδια που δημιουργήθηκαν περιέχουν
αλληλουχίες-οδηγούς και ένα πλασμίδιο που περιέχει την αλληλουχία της Cas9). Τα
αγροβακτήρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον μετασχηματισμό φυτικών κυττάρων
N. benthamiana. Έπειτα από την ανάπτυξη των φυτών της Τ0 γενιάς, συλλέχθηκαν
σπόροι οι οποίοι στάλθηκαν στο εργαστήριο μας για την συνέχιση της πειραματικής
διαδικασίας.

Έλεγχος αριθμού ενθέσεων
Το πρώτο στάδιο για την χρήση των συγκεκριμένων φυτικών σειρών είναι ο
υπολογισμός του αριθμού ενθέσεων του κάθε εισαγόμενου γονιδίου. Η
πληροφορία αυτή είναι σημαντική, καθώς ο αριθμός επηρεάζει την έκφραση του
διαγονιδίου. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει να επιλέξουμε φυτά τα οποία έχουν μόνο
μια ένθεση έτσι ώστε μετά από τη διασταύρωση και την δημιουργία των τελικών
φυτών (βλ. διασταυρώσεις CRISPR/Cas9 φυτών) να είναι δυνατή η εξαγωγή των
γονιδίων που είχαν εντεθεί αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι τα τελικά φυτά θα έχουν τις
στοχευμένες γενετικές τροποποιήσεις αλλά θα απουσιάζει από αυτά κάθε ίχνος
“ξένου” γονιδίου.
Σπόροι των μετασχηματισμένων φυτών καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία Πέτρι που
περιείχαν θρεπτικό μέσο MS (Murashige and Skoog) με συγκέντρωση καναμυκίνης
100μg/ml. Μετά από τη βλάστηση των σπόρων και μετά από το πέρας 15-20
ημερών, μέχρι όλα τα φυτά του θετικού μάρτυρα (φυτά αγρίου τύπου παρουσία
καναμυκίνης), μετρήθηκε ο αριθμός των νεκρών φυτάριων (μη ανθεκτικά στη
καναμυκίνη) και ο αριθμός των φυταρίων που επέζησαν (ανθεκτικά στην
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καναμυκίνη). Ως θετικό και αρνητικό μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε σπόρους αγρίου
τύπου (wild type, WT) φυτών N. benthamiana σε θρεπτικό μέσο MS, παρουσία και

απουσία καναμυκίνης αντίστοιχα (Εικόνα 19).
Για να προσδιορίσουμε τον αριθμό ενθέσεων στα σπόρια που προέκυψαν από
την T0 γενιά εφαρμόσαμε τον πρώτο νόμο του Μέντελ, γνωστό και ως νόμο
διαχωρισμού γονιδίων. Πιο συγκεκριμένα, στην αλληλουχία του T-DNA των
αγροβακτηρίων

που

χρησιμοποιήσαμε

(στην

αλληλουχία

δηλαδή

που

ενσωματώνεται στο φυτικό γονιδίωμα κατά τον μετασχηματισμό των φυτών)
περιέχεται και ένα γονίδιο το οποίο προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό
καναμυκίνη. Αυτή η ιδιότητα μας βοήθησε να υπολογίσουμε την αναλογία
Εικόνα 19: Ανθεκτικότητα σπόρων σε αντιβιοτικό. Ενδεικτικές φωτογραφίες από σπόρους
αγρίου τύπου (WT) ως μάρτυρες παρουσία και απουσία καναμυκίνης και σπόροι φυτών με
ένθεμα για τη μεταγραφή ενός RNA-οδηγού CRISPR/Cas9 (sg 2.1).

διαχωρισμού αυτού του γονιδίου και έτσι να εκτιμήσουμε τον αριθμό των
λειτουργικών ενθεμάτων που έχουν ενσωματωθεί στο γονιδίωμα. Σήμερα είναι
γνωστό ότι τα διαγονίδια κληρονομούνται ως κυρίαρχα γονίδια με αναλογία 3:1
σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Μέντελ.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Οι φυτικές
σειρές που εμφάνισαν αναλογία φυταρίων ανθεκτικών στην καναμυκίνη προς τα μη
ανθεκτικά προσέγγιζε την αναλογία 3:1 θεωρήθηκε ότι περιέχουν ένα ένθεμα στο
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γονιδίωμα τους. Ο αριθμός των ανθεκτικών και μη ανθεκτικών φυταρίων που
παρατηρήθηκε σε αυτές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3).
Πίνακας 3: Φυτικές σειρές και η ανθεκτικότητα τους στην καναμυκίνη

Φυτική
σειρά (Τ1)
2,1-2
2,1-5
2,1-17
2,2-9
2,2-11
3,1-1
3,1-3
3,1-6
3,2-3
3,2-4
3,2-6
4,1-1
4,1-2
4,1-7
4,1-8
4,2-1
4,2-5
Cas9-24

Φυτά ανθεκτικά
στην καναμυκίνη
66
94
63
37
54
92
73
88
80
93
71
66
64
118
70
98
61
46

Φυτά μη ανθεκτικά
στην καναμυκίνη
25
1
24
10
6
7
18
28
9
29
15
12
15
32
23
11
26
11

Ανθεκτικά/Μη
ανθεκτικά
2,64
94,00
2,63
3,70
9,00
13,14
4,06
3,14
8,89
3,21
4,73
5,50
4,27
3,69
3,04
8,91
2,35
4,18

Οι φυτικές σειρές που εμφανίζουν αναλογία 3:1 και επιλέχθηκαν για την
συνέχιση των πειραμάτων είναι οι εξής: 2.1-2, 2.1-17 (εκφράζουν το sg2.1 που
στοχεύει τo DCL2 γονίδιο), 2.2-9 (εκφράζει το sg2.2 που στοχεύει τo DCL2 γονίδιο),
3.1-6 (εκφράζει το sg3.1 που στοχεύει τo DCL3 γονίδιο), 3.2-4 (εκφράζει το sg3.2
που στοχεύει τo DCL3 γονίδιο), 4.1-7, 4.1-8 (εκφράζουν το sg4.1 που στοχεύει τo
DCL4 γονίδιο), 4.2-5 (εκφράζει το sg4.2 που στοχεύει τo DCL4 γονίδιο) και Cas9-24
(εκφράζει την Cas9 πρωτεΐνη).

Διασταυρώσεις CRISPR/Cas9 φυτών
Μετά από την ανάπτυξη των παραπάνω φυτικών σειρών Τ1 γενιάς ακολούθησε η
διασταύρωση τους και για να προκύψουν φυτά που έχουν στο γονιδίωμα τους το
ένθεμα που εκφράζει την ενδονουκλεάση Cas9 μαζί με το ένθεμα που ευθύνεται για
τη μεταγραφή του RNA οδηγού (sgRNA), έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η γενετική
68

τροποποίηση μέσω του συστήματος CRISPR/Cas9. Επίσης διασταυρώθηκαν φυτά
από τις φυτικές σειρές που έφεραν τα διαφορετικά sgRNAs για κάθε DCL, δηλαδή
sg2.1(x)sg2.2, sg3.1(x)sg3.2 και sg4.1(x)sg4.2. Αυτές οι διασταυρώσεις είχαν ως
σκοπό να δημιουργηθούν φυτά τα
οποία θα φέρουν δύο RNA-οδηγούς
που θα στοχεύουν την εκάστοτε DCL.
Στη συνέχεια αυτά τα φυτά-υβρίδια,
διασταυρώθηκαν

με

φυτά

που

εκφράζουν την Cas9 πρωτεΐνη, στα
οποία αναμένεται στο γονιδίωμα
τους να αφαιρεθεί το τμήμα μεταξύ Εικόνα
των δύο σημείων στόχων λόγω
διπλής

πέψης

από

την

Cas9,

καθιστώντας τη μη λειτουργικότητα
των DCL πρωτεϊνών πιο πιθανή. Όλες
οι

διασταυρώσεις

20: Σχεδιάγραμμα των διασταυρώσεων που
πραγματοποιήθηκαν. Οριζόντια φαίνονται ο θηλυκός γονέας,
ενώ κάθετα ο αρσενικός. Τα σκιασμένα τετράγωνα
υποδηλώνουν τη πραγματοποίηση διασταύρωσης. Στα
τετράγωνα που υπάρχει το τρίγωνο επισημαίνονται οι
διασταυρώσεις των φυτών με τα δυο sgRNA οι απόγονοι των
οποίων θα διασταυρωθούν με φυτά που εκφράζουν την Cas9. η
διασταύρωση αυτή θα γίνει με Cas9 φυτά T2 γενιάς.

πραγματοποιήθηκαν με επαναλήψεις και με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς
θηλυκών και αρσενικών γονέων όπως φαίνεται στην εικόνα 20.
Τέλος από τα φυτά που έχουν το γονίδιο της Cas9 θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει
συλλογή σπόρων που προέκυψαν από αυτογονιμοποίηση έτσι ώστε να
καταλήξουμε με φυτά τα οποία θα είναι ομόζυγα για το γονίδιο της Cas9, για τη
χρήση τους σε άλλα πειράματα του εργαστηρίου μας.

Έλεγχος ενθέσεων στα διασταυρωμένα φυτά
Τα φυτά διασταυρώθηκαν στη γενιά T1, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα φυτά αυτά
δεν ήταν ομόζυγα για το αντίστοιχο ένθεμα. Έτσι μετά από την διασταύρωση των
φυτών που φέρουν ένα sgRNA με φυτά που φέρουν το Cas9 γονίδιο, τα φυτάαπόγονοι (C1) είτε θα έχουν στο γονιδίωμα τους και τα δύο ενθέματα (ένα από
κάθε φυτό-γονέα), ή θα έχουν ένα από τα δύο (είτε του αρσενικού, είτε του
θηλυκού φυτού γονέα) ή κανένα από τα δύο. Επομένως, η εξακρίβωση της
επιτυχίας των διασταυρώσεων, αλλά και της παρουσίας και των δύο ενθεμάτων στο
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κάθε φυτό είναι απαραίτητη για την συνέχεια της συγκεκριμένης εργασίας. Έτσι,
σχεδιάστηκαν ειδικοί εκκινητές που στοχεύουν συγκεκριμένα τις αλληλουχίες των
ενθεμάτων.

Χρησιμοποιήθηκαν

οι

εκκινητές

CRguide2.1-F,

CRguide2.2-F,

CRguide3.1-F, CRguide3.2-F, CRguide4.1-F, CRguide4.2-F για την ανίχνευση των
αντίστοιχων sgRNA, με την χρήση ενός κοινού αντίστροφου εκκινητή, τον CRsgRNAR, ενώ για την ανίχνευση του ενθέματος του Cas9 γονιδίου χρησιμοποιήθηκε το
ζεύγος hCas9-F και hCas9-R (Πίνακας 1). Με τη χρήση των εκκινητών αυτών
πραγματοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain
Reaction, PCR) στα διασταυρωμένα φυτά της T1 γενιάς.
Αρχικά, συλλέχθηκαν φύλλα από τους απογόνους των διασταυρώσεων των
φυτικών σειρών που έχουν την αλληλουχία κάποιου από τα sgRNA (sg2.1, sg2.2,
sg3.1, sg3.2, sg4.1 ή sg4.2) με φυτά που εκφράζουν την Cas9 πρωτεΐνη αλλά και από
απογόνους των διασταυρώσεων των sgRNA που στοχεύουν την κάθε DCL (Εικόνα
20). Από αυτά τα δείγματα απομονώθηκε το γενωμικό DNA με τη χρήση CTAB, το
οποίο ποσοτικοποιήθηκε σε φασματοφωτόμετρο Nanodrop. Ακολούθησε η χρήση
των δειγμάτων αυτών για την πραγματοποίηση PCR και την εξακρίβωση της
ύπαρξης και των δύο ενθεμάτων, είτε του εκάστοτε sgRNA με το γονίδιο της Cas9
πρωτεΐνης, είτε των δύο sgRNA. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε είναι να
ελεγχθούν τα διασταυρωμένα φυτά για το γονίδιο ενθέματος που αντιστοιχεί στο
αρσενικό φυτό γονέα που χρησιμοποιήθηκε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την
επιτυχία της διασταύρωσης. Στη συνέχεια εξακριβώθηκε η ύπαρξη του έτερου
γονιδίου-ενθέματος που προέρχεται από το θηλυκό φυτό γονέα, επειδή, όπως
αναφέρθηκε, τα φυτά της Τ1 γενιάς απαρτίζονται από μια μίξη ομόζυγων και
ετερόζυγων ως προς την ένθεση. Λόγω του γεγονότος ότι τα αποτελέσματα της
αντίδρασης βασίζονται στην ύπαρξη ή έλλειψη της προς ενίσχυση αλληλουχίας
είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου θετικού μάρτυρα. Στη προκειμένη περίπτωση
θετικός μάρτυρας της PCR αποτέλεσε ένα δείγμα που ως εκμαγείο είχε το
αντίστοιχο πλασμίδιο που χρησιμοποιήθηκε για τον μετασχηματισμό των φυτών. Τα
προϊόντα των αντιδράσεων PCR οπτικοποιήθηκαν μέσω ηλεκτροφόρησης σε γέλη
αγαρόζης. Ενδεικτικά στην εικόνα 21 παραθέτονται τα αποτελέσματα που
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προέκυψαν από την PCR για τα γονίδια των sg3.1 και Cas9 σε δείγματα φυτών
CR3.1(x)Cas9. Το μέγεθος του προϊόντος της PCR για το γονίδιο της Cas9 αναμένεται
να είναι 717 νουκλεοτίδια, ενώ το προϊόν για την PCR που ενισχύει το γονίδιο του
sg3.1 έχει μήκος 156 νουκλεοτίδια. Βάσει των σχεδιασμών των εκκινητών για τα
sgRNAs (sg2.1, sg2.2, sg3.1, sg3.2, sg4.1 και sg4.2) το μέγεθος των προϊόντων
κυμαίνεται στα 156-161 νουκλεοτίδια και για την ηλεκτροφόρηση τους

Εικόνα 21: Έλεγχος για την ένθεση των γονιδίων. Α) sgRNA και Β) Cas9 σε γενωμικό DNA 3.1(x)Cas9
διασταυρωμένων φυτών (Ταχματζίδη Ευαγγελία, 2016).

χρησιμοποιήθηκε γέλη αγαρόζης 2%, ενώ για την ηλεκτροφόρηση των προϊόντων
PCR για το γονίδιο Cas9 (717nt) χρησιμοποιήθηκε γέλη αγαρόζης πυκνότητας 1,2%.
Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο αριθμό φυτών έτσι ώστε να
προκύψουν όσο το δυνατό περισσότερα φυτά διασταύρωσης με τα δύο ενθέματα
για να αυξήσουμε τη πιθανότητα να συναντήσουμε γενετικές τροποποιήσεις οι
οποίες θα οδηγήσουν σε μη λειτουργική πρωτεΐνη. Η πραγματοποίηση των PCR
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έγινε από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ταχματζίδη Ευαγγελία, κατά τη διάρκεια της
δίμηνης εργαστηριακής άσκησης της. Τα φυτά που βρέθηκαν θετικά και για τα δύο
ενθέματα αναγράφονται συγκεντρωμένα στον πίνακα 4.
Πίνακας 4: Φυτά που περιέχουν τα ενθέματα και των δυο γονιών. Στην πρώτη στήλη
καταγράφεται το όνομα της διασταύρωσης, στη δεύτερη στήλη φαίνεται ποια από τα αριθμημένα
φυτά είναι θετικά και για τα δυο ενθέματα, ενώ στην τρίτη ο συνολικός αριθμός των φυτών αυτών.

Όνομα φυτού

Φυτά θετικά και για τα δυο ενθέματα

CR2.1 (x) Cas 9 διασταύρωση 1
CR2.1 (x) Cas 9 διασταύρωση 2
CR2.1 (x) Cas9 διασταύρωση 3

1, 2, 4, 8, 21
1, 4, 8, 17, 19, 23
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18
3
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19
9, 11, 12, 14, 20, 21
3, 4, 5
1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 21
1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 21
4
3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
1, 11, 12, 15, 17
2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20
4, 5, 16, 17
5, 6
1, 2, 4, 6, 16
4, 9, 11, 12

CR2.2 (x) Cas9 διασταύρωση 1
CR2.2 (x) Cas9 διασταύρωση 2
CR3.1 (x) Cas9
CR3.1 (x) Cas9 διασταύρωση 1
CR3.1 (x) Cas9 διασταύρωση 2
CR3.2 (x) Cas9 διασταύρωση 1
CR3.2 (x) Cas 9 διασταύρωση 2
CR4.1 (x) Cas9 διασταύρωση 1
CR4.1 (x) Cas9 διασταύρωση 2
CR4.1 (x) Cas9 διασταύρωση 3
CR4.2 (x) Cas9 διασταύρωση 1
CR4.2 (x) Cas 9 διασταύρωση 2
CR4.2 (x) Cas 9 διασταύρωση 3
CR2.1 (x) CR2.2
CR2.2 (x) CR2.1
CR2.2 (x) CR2.1 διασταύρωση 2
CR3.1 (x) CR3.2 διασταύρωση 1
CR3.2 (x) CR3.1 διασταύρωση 1
CR4.1 (x) CR4.2 διασταύρωση 1
CR4.1 (x) CR4.2 διασταύρωση 2
CR4.2 (x) CR4.1 διασταύρωση 1

Αριθμός φυτών θετικών
και για τα δυο ενθέματα
5
6
15
1
11
6
3
9
9
1
12
5
9
4
2
5
4

Τα φυτά των διασταυρώσεων που βρέθηκαν θετικά για τα δύο ενθέματα των
εκάστοτε sgRNA (CR3.2 (x) CR3.1, CR4.1 (x) CR4.2 και CR4.2 (x) CR4.1)
χρησιμοποιήθηκαν για την μετέπειτα διασταύρωση τους με φυτά που εκφράζουν
την Cas9 πρωτεΐνη και ανήκαν στην δεύτερη γενιά (T2). Δυστυχώς δεν ήταν δυνατός
ο εντοπισμός φυτών CR2.1 (x) CR2.2 ή CR2.2 (x) CR2.1, που να περιέχουν ενθέματα
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και για τα δύο sgRNA, οπότε οι διασταυρώσεις αυτές πρέπει να επαναληφθούν στο
μέλλον. Αντιθέτως τα φυτά διασταυρώσεων που περιείχαν ένα ένθεμα με κάποιο
από τα sgRNAs και ένα ένθεμα για το γονίδιο της Cas9 αναλύθηκαν για την
ανίχνευση μεταλλάξεων στο σημείο οπού στοχεύεται από την καθοδήγηση της Cas9
πρωτεΐνης από το κάθε sgRNA.

Διαλογή φυτών που παρουσιάζουν μεταλλάξεις
Μετά από την απόκτηση φυτών , τα οποία έχουν όλες τις γενετικές πληροφορίες
που χρειάζονται για την λειτουργικότητα του συστήματος CRISPR/Cas9 (όπως
περιγράφηκε παραπάνω, πίνακας 4), ήταν απαραίτητο να μελετηθεί η
λειτουργικότητα του συστήματος CRISPR/Cas9 στα φυτά αυτά μέσω της δοκιμής
T7E1 (Mashal et al., 1995).
Πιο συγκεκριμένα το γενωμικό DNA από τα
παραπάνω

φυτά

χρησιμοποιήθηκε

για

απομονώθηκε

και

την

των

ενίσχυση

αντίστοιχων γονιδίων DCL που στοχεύονται από
το παρών σε κάθε φυτό sgRNA σύμφωνα με το
πρωτόκολλο της δοκιμής T7E1. Τα προϊόντα
των

PCR

πρόγραμμα

αυτών

υποβάλλονται

θερμοκρασιών

έτσι

σε

ένα

ώστε

να

λυθούν οι δεσμοί υδρογόνου που συγκρατούν
τους δυο κλώνους του DNA συνδεδεμένους και
έπειτα να ακολουθήσει σταδιακά η επανένωση
τους, βάση συμπληρωματικότητας Watson-Crick. Τα δείγματα αυτά στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκαν για την επώαση τους με το Εικόνα
ένζυμο Τ7 ενδονουκλεάση I (T7 endonuclease I,
T7E1) (Mashal et al., 1995) το οποίο έχει την
ιδιότητα

να

αναγνωρίζει

λανθασμένως

συμπληρωματικά σημεία στην αλληλουχία του

22:
Τ7Ε1 δοκιμασία. A)
απομόνωση γενωμικού DNA, B) ενίσχυση
της περιοχής που στοχεύεται από το
CRISPR/Cas9 σύστημα, C) αποδιάταξη και
επαναδιάταξη των κλώνων, D) πέψη με το
ένζυμο T7E1 Ε) ηλεκτροφόρηση των
δειγμάτων μετά από την πέψη. Σκιασμένη
σημειώνεται η μεταλλαγμένη αλληλουχία

DNA και να προκαλεί την πέψη τους (Εικόνα
22).
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Με αυτή τη δοκιμή αναλύθηκαν όλα τα φυτά που βρέθηκαν θετικά για την
ύπαρξη και των δύο ενθεμάτων από τις διασταυρώσεις CR2.1(x)Cas9, CR2.2(x)Cas9,
CR3.1(x)Cas9, CR3.2(x)Cas9 καθώς και μερικά φυτά από τη διασταύρωση
CR4.1(x)Cas9. Απαραίτητος μάρτυρας για αυτή τη πειραματική διαδικασία είναι ένα
δείγμα από γενωμικό DNA N. benthamiana αγρίου τύπου (Wild Type, WT), το οποίο
δεν αναμένεται να κοπεί μετά από την επώαση του με το ένζυμο T7E1, επομένως
αποτελεί έναν αρνητικό μάρτυρα για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
Ανίχνευση μεταλλάξεων για το γονίδιο της DCL2
Για να εξακριβώσουμε την λειτουργικότητα του CRISPR/Cas9 συστήματος που
χρησιμοποιεί ως RNA-οδηγούς τα sg2.1 και sg2.2, που στοχεύουν τo γονίδιο της
DCL2, ενισχύθηκε τμήμα του γονιδίου αυτού μέσω PCR με τους εκκινητές
CRDCL2new-F και ο CRDCL2-R (Πίνακας 1). Από την PCR αυτή προκύπτει ένα προϊόν
μεγέθους 440 νουκλεοτιδίων. Έπειτα όπως περιγράφηκε παραπάνω ακολουθήθηκε
το πρωτόκολλο για την δοκιμή T7E1 και έγινε η επώαση με το ένζυμο αυτό. Τα

Εικόνα 23: Α) Δοκιμασία T7E1 για τα φυτά των διασταυρώσεων CR2.1(x)Cas9. Β) Προϊόν PCR για το
γονίδιο της DCL2 των φυτών της διασταύρωσης CR2.1(x)Cas9 πριν την πέψη με το ένζυμο T7E1.
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Εικόνα 24: Α) Δοκιμασία T7E1 για τα φυτά των διασταυρώσεων CR2.2(x)Cas9, Β) Προϊόν PCR για το γονίδιο
της DCL2 των φυτών της διασταύρωσης CR2.2(x)Cas9 πριν την πέψη με το ένζυμο T7E1. Οι αστερίσκοι
υποδηλώνουν φυτά που αλληλουχήθηκαν στη συνέχεια.

προϊόντα της πέψης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης πυκνότητας 2.5%
(Εικόνα 23 και 24 ).
Λόγο των πολλαπλών ζωνώσεων που λάβαμε ακόμη και στο δείγμα WT,
θεωρήθηκε απαραίτητη η ηλεκτροφόρηση των ίδιων δειγμάτων πριν την πέψη τους
με το ένζυμο T7E1 (Εικόνα 23Α και 24Α). Αυτή η διαδικασία θα διαλευκάνει αν το
πρότυπο ζώνωσης που πήραμε μετά από την πέψη με την ενδονουκλεάση T7E1
είναι αποτέλεσμα της πέψης ή υπάρχει πρόβλημα με τα δείγματα. Όπως φαίνεται
στις εικόνες 23Α και 24Α, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εικόνες 23Β και 24Β, τα
πρότυπα ζωνώσεων δεν ταυτίζονται επομένως το πρόβλημα έγκειται στο στάδιο της
πέψης.
Επειδή τα αποτελέσματα δεν μπορούσαμε να συμπεράνουμε κάτι, καθώς ο
αρνητικός μάρτυρας που χρησιμοποιήθηκε είχε κοπεί από το ένζυμο, η διαδικασία
επαναλήφτηκε με μικρότερη ποσότητα ενζύμου T7E1 (2,5unit ενζύμου ανα
αντίδραση), για ορισμένα από τα δείγματα της διασταύρωσης CR2.2(x)Cas9 (Εικόνα
25).

Εικόνα 25: Επαναληπτική δοκιμασία T7E1 για ορισμένα φυτά της
διασταύρωσης CR2.2(x)Cas9. Α) ηλεκτροφοριμένα δείγματα μετά από τη πέψη
με το ένζυμο T7E1 και Β) ηλεκτροφοριμένα τα δείγματα πριν την πέψη με το
ένζυμο T7E1. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν φυτά που αλληλουχήθηκαν στη
συνέχεια.

Όπως φαίνεται αυτή την φορά η δοκιμή είναι έγκυρη, καθώς το δείγμα αγρίου
τύπου έπειτα από επεξεργασία με το ένζυμο T7E1 δεν φαίνεται να έχει διαφορετικό
πρότυπο ζώνωσης από αυτό που δεν έχει υποστεί πέψη. Από το αποτέλεσμα αυτό
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συμπεραίνουμε ότι όλα τα φυτά που ελέγχθηκαν, είναι θετικά για την ύπαρξη
μεταλλάξεων, βάση της δοκιμής T7E1.

Ανίχνευση μεταλλάξεων για το γονίδιο της DCL3
Αντίστοιχα με την πειραματική
διαδικασία

που

περιγράφηκε

παραπάνω εφαρμόστηκε και για
τον εντοπισμό μεταλλάξεων στο
γονίδιο της DCL3 σε γονιδιακό
DNA που απομονώθηκε από τα
φυτά

των

διασταυρώσεων

CR3.1(x)Cas9 και CR3.2(x)Cas9.
Στη διαδικασία αυτή για την
ενίσχυση μέρους του γονιδίου
DCL3

χρησιμοποιήθηκαν

εκκινητές

σημείο

και Εικόνα 26: Δοκιμασία T7E1 για τα φυτά των διασταυρώσεων

LeDCL3b-for

LeDCL3b-rev

(Πίνακας

οι
CR3.1(x)Cas9.

1).

του γονιδιώματος

Οι

αστερίσκοι

υποδηλώνουν

φυτά

που

Το αλληλουχήθηκαν στη συνέχεια.
που

στοχεύουν οι εκκινητές αυτοί έχει
μήκος

297

νουκλεοτίδια.

Στην

εικόνα 26 φαίνονται τα δείγματα
των διασταυρώσεων CR3.1(x)Cas9
και στην εικόνα 27 παρατίθενται
CR3.2(x)Cas9 μετά από την επώαση
τους με το ένζυμο T7E1. Τα
δείγματα αυτά έχουν αναλυθεί σε
πηκτή αγαρόζης πυκνότητας 2,5%.
Το δείγμα του WT γενωμικού DNA
δεν έχει υποστεί πέψη, σε αντίθεση Εικόνα 27: Δοκιμασία T7E1 για τα φυτά των διασταυρώσεων
CR3.2(x)Cas9. Οι αστερίσκοι
αλληλουχήθηκαν στη συνέχεια.

υποδηλώνουν φυτά
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που

με ορισμένα από τα δείγματα των διασταυρώσεων που μελετήθηκαν. Όσα δείγματα
έχουν υποστεί πέψη θεωρείται ότι το γονιδίωμα τους έχει στοχευθεί από το
σύστημα CRISPR/Cas9.
Καταρχάς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την ύπαρξη φυτών με
κάποια μετάλλαξη στο τμήμα του DCL3 γονιδίου που ενισχύθηκε. Επιπλέον, από
αυτή

τη

δοκιμή

T7E1

μπορούμε

να

υπολογίσουμε

το

ποσοστό

της

αποτελεσματικότητας του συστήματος CRISPR/Cas9 όσον αφορά τη στόχευση του
γονιδίου DCL3. Η αποδοτικότητα αυτή υπολογίζεται βρίσκοντας τον λόγο των
φυτών που φαίνονται να έχουν κάποια μετάλλαξη στο γονίδιο DCL3 (έχουν υποστεί
πέψη από το ένζυμο T7E1) προς τον συνολικό αριθμό των φυτών που έλαβαν μέρος
σε αυτή τη δοκιμή. Έτσι από την εικόνα 26 βλέπουμε ότι από τα φυτά της
διασταύρωσης CR3.1(x)Cas9 (18 φυτά στο σύνολο), τα 13 φαίνονται να είναι θετικά
για την ύπαρξη κάποιας μετάλλαξης, οπότε η απόδοση του συστήματος
CRISPR/Cas9 που έχει ως RNA-οδηγό το sg3.1 είναι 72,22%. Με την ίδια λογική η
απόδοση του συστήματος CRISPR/Cas9 που καθοδηγείται από το sg3.2 υπολογίζεται
στο 100% (Εικόνα 27).
Ανίχνευση μεταλλάξεων για το γονίδιο της DCL4
Τέλος λόγο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων καθώς και έλλειψη χρόνου το
πείραμα δεν ολοκληρώθηκε πλήρως όσον αφορά το γονίδιο της DCL4. Τμήμα του
γονιδίου DCL4 ενισχύθηκε με τη χρήση των εκκινητών CRDelDCL4-F και CRDelDCL4-R
(Πίνακας 1). Το τμήμα του γονιδίου που ενισχύεται έχει μήκος 632 νουκλεοτίδια.
Στην εικόνα 28 παρουσιάζεται το
αποτέλεσμα

της

ηλεκτροφόρησης

μετά από τον χειρισμό τους με το
ένζυμο T7E1. Δυστυχώς το δείγμα WT
δεν

δούλεψε,

οπότε

λόγο

της

έλλειψης αρνητικού μάρτυρα, δεν
μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά τα Εικόνα 28: Δοκιμασία T7E1 για ορισμένα από τα φυτά
αποτελέσματα.

της διασταύρωσης CR4.1(x)Cas9.
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Αλληλούχιση CRISPR/Cas9
Η αλληλούχιση των στοχευμένων γονιδίων είναι απαραίτητη για να
επιβεβαιώσουμε τις μεταλλάξεις που προκλήθηκαν από το σύστημα CRISPR/Cas9.
Τα αποτελέσματα της T7E1 δοκιμής μας παρείχαν μια πρώτη εκτίμηση για το ποιά
από τα φυτά που εκφράζουν την Cas9 πρωτεΐνη μαζί με κάποιο sgRNA έχουν
τροποποιηθεί γενετικά. Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, επιλέχτηκαν ορισμένα
φυτά για να αλληλουχηθεί το γονίδιο που στοχεύεται από το σύστημα CRISPR/Cas9.
Δοκιμαστικά, επιχειρήθηκε να σταλεί προς αλληλούχιση προϊόν PCR που περιείχε
το σημείο που αναμένεται να γίνει η γενετική τροποποίηση από δύο φυτά
(CR3.2(x)Cas9 cross 2 φυτό 17 και CR3.2(x)Cas9 cross 2 φυτό 12). Για την ανάλυση
αυτών

των

χρωματογραφημάτων

χρησιμοποιήθηκαν

δύο

διαδικτυακά

προγράμματα το CRISP-ID (http://crispid.gbiomed.kuleuven.be/) και το DSDecode
(http://dsdecode.scgene.com/), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε άλλες
εργασίες (Liang et al., 2016, Wang et al., 2016).
Τα αποτελέσματα που λάβαμε δεν ήταν αξιοποιήσιμα, αφού η ποιότητα του
χρωματογραφήματος έπεφτε στο στοχευόμενο σημείο (Εικόνα 30).

Εικόνα 30: Αλληλούχιση προϊόντος PCR για το γονίδιο DCL3. Πάνω φαίνεται το χρωματοφράφημα του
φυτού 3.2(x)Cas9 cross 2 φυτό 17 και κάτω το χρωματογράφημα από το φυτό CR3.2(x)Cas9 cross 2 φυτό 12.
Σημειωμένη με μαύρο πλαίσιο βρίσκεται η αλληλουχία που στοχεύει το sg3.2, το βέλος στο πάνω μέρος της
αλληλουχίας υποδεικνύει το σημείο που η αλληλουχία κόβεται από την Cas9 και η υπογραμμισμένη
αλληλουχία αποτελεί την PAM περιοχή.
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Δυστυχώς η ανάλυση αυτή των παραπάνω φυτών, δεν μας παρείχε κάποια
πληροφορία, πιθανότατα λόγο των ποικίλων μεταλλάξεων σε συνδυασμό με τη
τετραπλοειδία του οργανισμού N. bentamiana.
Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα αποφασίστηκε η κλωνοποίηση των προϊόντων
PCR του κάθε φυτού στον πλασμιδιακό φορέα pGEM. Για την ενίσχυση τμήματος
του γονιδίου DCL3 χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές LeDCL3b-for και LeDCL3b-rev
(Πίνακας 1) και για την ενίσχυση τμήματος του γονιδίου DCL2 οι εκκινητές
CRDCL2new-F και CRDCL2new-R (Πίνακας 1). Ακολούθησε ένθεση των προϊόντων
της PCR στον πλασμιδιακό φορέα και μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων E. coli
(κύτταρα DH10B) με τα πλασμίδια που προέκυψαν. Η επιλογή μετασχηματισμένων
κλώνων έγινε μέσω β-γαλακτοσιδάσης. Ακολούθησε απομόνωση πλασμιδιακού
DNA από μετασχηματισμένους βακτηριακούς κλώνους και εξακρίβωση της ύπαρξης
του ενθέματος μας (προϊόν PCR) μέσω πέψης με επιλεγμένο περιοριστικό ένζυμο
(Εικόνα 31).

Εικόνα 31: Πέψεις πλασμιδίων για την εξακρίβωση της παρουσίας της ένθεσης. Πλασμίδια των
βακτηριακών κλώνων με ένθεμα PCR προϊόντος του φυτού CR2.2(x)Cas9 διασταύρωση 1 φυτό 7 (Α) (πέψη
με EcoRI), CR3.1(x)Cas9 διασταύρωση 1 φυτό 2 (B) (πέψη με PstI) και CR3.2(x)Cas9 διασταύρωση 2 φυτό 2
(C) (πέψη με PstI)

Στη συνέχεια μετά από τον καθαρισμό του πλασμιδιακού DNA τα δείγματα αυτά
στάλθηκαν για αλληλούχιση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ξεχωριστή
αλληλούχιση κάθε γονιδιακού αντιγράφου που υπάρχει στον οργανισμό. Συνολικά,
αλληλουχήθηκαν δύο φυτά από τη διασταύρωση CR2.2(x)Cas9, πέντε φυτά από τη
διασταύρωση CR3.1(x)Cas9 και πέντε φυτά από τη διασταύρωση CR3.2(x)Cas9.
Όπως είναι γνωστό το φυτό N. benthamiana αποτελεί έναν αλλοτετραπλοειδή
οργανισμό και άρα φέρει 4 αντίγραφα κάθε γονιδίου του. Επομένως, στάλθηκαν
προς αλληλούχιση τουλάχιστον τέσσερεις κλώνοι

έτσι ώστε να αυξηθούν οι
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πιθανότητες να αλληλουχηθεί ένα αλληλόμορφο του στοχευόμενου γονιδίου ανά
κλώνο. Η κάθε αλληλουχία χρωματογραφήματος που προκύπτει παρατάχθηκε κατά
σειρά βάση ομολογίας (align) με την αγρίου τύπου αλληλουχίας του αντίστοιχου
γονιδίου. Για την ευθυγράμμιση των αλληλουχίας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
MEGA6. Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα των αλληλουχίσεων των DCL2
γονιδίων για τα φυτά της διασταύρωσης CR2.2(x)Cas9, καθώς και των DCL3
γονιδίων για τα φυτά των διασταυρώσεων 3.1(x)Cas9 και 3.2(x)Cas9. Σε κάθε
περίπτωση αρχικά παρατίθεται η αλληλουχία αγρίου τύπου (WT) οπού σημειώνεται
με κεφαλαίους χαρακτήρες η αλληλουχία στόχευσης από το εκάστοτε sgRNA (sg2.2,
sg3.1 και sg3.2 αντίστοιχα). Η υπογραμμισμένη αλληλουχία δείχνει το μοτίβο PAM
που αναγνωρίζει η ενδονουκλεάση Cas9. Στα αποτελέσματα των αλληλουχίσεων με
κόκκινους χαρακτήρες σημειώνονται οι γενετικές τροποποιήσεις που έχουν
σημειωθεί, οπού οι παύλες υποδηλώνουν την έλλειψη της συγκεκριμένης
νουκλεοτιδικής βάσης. Τέλος για ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων δίπλα
από κάθε αλληλουχία σημειώνεται ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που έχουν
απαλείφει ή προστεθεί με την ένδειξη μείων (-) ή συν (+) αντίστοιχα,
ακολουθούμενη από τον συγκεκριμένο αριθμό. Οι νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις
συμβολίζονται ως (+/-) ακολουθούμενο με τον αριθμό των νουκλεοτιδίων που
υποκαθίστανται, Στη περίπτωση που κάποια αλληλουχία δεν εμφανίζει κάποια
διαφοροποίηση από την αγρίου τύπου, σημειώνεται ως WT.
Αλληλούχιση κλώνων από φυτά της διασταύρωσης CR2.1(x)Cas9
Από τα φυτά της διασταύρωση CR2.2(x)Cas9 αναλύθηκαν δύο φυτά, όπου για το
καθένα επιλέχθηκαν τέσσερις βακτηριακοί κλώνοι για να αλληλουχιθούν (Εικόνα
32).

Εικόνα 32: Αποτελέσματα αλληλούχησης τμήματος του DCL2 γονιδίου στο σημείο στόχευσης του
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sg2.2. Με κεφαλαία γράμματα σημειώνεται η αλληλουχία του sg2.2, ενώ τα υπογραμμισμένα σημεία
υποδηλώνουν την περιοχή PAM. Τέλος, με κόκκινους χαρακτήρες σημειώνονται οι γενετικές
τροποποιήσεις.

Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι για το φυτό CR2.2(x)Cas9 1-7 τρείς από
τους κλώνους που αλληλουχήθηκαν χαρακτηρίζονται από έλλειψη του τέταρτου
νουκλεοτιδίου από την περιοχή PAM, ενώ εμφανίζεται και ένας κλώνος που
περιέχει την αλληλουχία αγρίου τύπου (δεν έχει υποστεί γενετική τροποποίηση).
Στην περίπτωση του φυτού CR2.2(x)Cas9 1-18 τρείς από τους κλώνους που
αλληλουχήθηκαν εμφανίζουν έλλειψη τεσσάρων νουκλεοτιδίων, καθώς ένας
κλώνος εμφανίζει διαγραφή 15 νουκλεοτιδίων.
Αλληλούχιση κλώνων από φυτά της διασταύρωσης CR3.1(x)Cas9
Για καθένα από τα πέντε φυτά της διασταύρωσης CR3.1(x)Cas9 που
μελετήθηκαν, αλληλουχήθηκαν τέσσερις κλώνοι (Εικόνα 33).

Εικόνα 33: Αποτελέσματα αλληλούχησης τμήματος του DCL3 γονιδίου στο σημείο στόχευσης του sg3.1. Με
κεφαλαία γράμματα σημειώνεται η αλληλουχία του sg3.1, ενώ τα υπογραμμισμένα σημεία υποδηλώνουν την
περιοχή PAM. Τέλος, με κόκκινους χαρακτήρες σημειώνονται οι γενετικές τροποποιήσεις.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα για τα φυτά CR3.1(x)Cas9 1-9, CR3.1(x)Cas9
2-21 και CR3.1(x)Cas9 3, όλοι οι κλώνοι που αλληλουχίθηκαν φαίνεται να έχουν μη
τροποποιημένη αλληλουχία, ενώ τα αποτελέσματα για τα φυτά CR3.1(x)Cas9 1-2 και
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CR3.1(x)Cas9 2-12 παρουσιάζουν έλλειψη του τέταρτου νουκλεοτιδίου από την PAM
αλληλουχία. Η έλλειψη αυτή εμφανίζεται στον έναν από τους τέσσερις
μελετημένους κλώνους του φυτού CR3.1(x)Cas9 1-2, ενώ στην περίπτωση του
CR3.1(x)Cas9 2-12 φυτού στους δύο από τους τέσσερις κλώνους.
Αλληλούχιση κλώνων από φυτά της διασταύρωσης CR3.2(x)Cas9
Πέντε φυτά της διασταύρωσης CR3.2(x)Cas9 μελετήθηκαν για την ανίχνευση
μεταλλάξεων που προκαλεί το sg3.2 μέσω του συστήματος CRISPR/Cas9 (Εικόνα 34).

Εικόνα 34: Αποτελέσματα αλληλούχησης τμήματος του DCL3 γονιδίου στο σημείο στόχευσης του sg3.2. Με
κεφαλαία γράμματα σημειώνεται η αλληλουχία του sg3.2, ενώ τα υπογραμμισμένα σημεία υποδηλώνουν την
περιοχή PAM. Τέλος, με κόκκινους χαρακτήρες σημειώνονται οι γενετικές τροποποιήσεις.

Για τα φυτά CR3.2(x)Cas9 2-2, CR3.2(x)Cas9 2-5 και CR3.2(x)Cas9 2-8 επιλέχθηκαν
τέσσερις κλώνοι για να αναλυθούν μέσω αλληλούχισης, εκ των οποίων οι τρείς μας
έδωσαν αξιόπιστη χρωματογραφική ανάλυση. Συγκεκριμένα οι αλληλουχήσεις για
το φυτό CR3.2(x)Cas9 2-2 δείχνουν τρείς διαφορετικές γενετικές τροποποιήσεις ανά
κλώνο (αφαίρεση ενός, πέντε και έξι νουκλεοτιδίων αντίστοιχα), ενώ τα φυτά
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CR3.2(x)Cas9 2-5 και CR3.2(x)Cas9 2-8 έχουν από δυο γενετικά τροποποιημένους
κλώνους (αφαίρεση ενός δύο ή πέντε νουκλεοτιδίων όπως φαίνεται στην εικόνα 34)
και από έναν κλώνο αγρίου τύπου. Για τα φυτά CR3.2(x)Cas9 2-17 και τα τέσσερα
χρωματογραφήματα ήταν καλής ποιότητας και δείχνουν την ύπαρξη ενός κλώνου
αγρίου τύπου, δύο κλώνων με αφαίρεση έντεκα και τριάντα τεσσάρων
νουκλεοτιδίων αντίστοιχα και τέλος ό ένας κλώνος εμφανίζει ένθεση ενός
νουκλεοτιδίου αδενίνης. Τέλος για την ανάλυση του φυτού CR3.2(x)Cas9 2-13
στάλθηκαν έξι κλώνοι, δύο εκ των οποίον περιέχουν μη τροποποιημένη αλληλουχία,
ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εμφανίζουν ο καθένας από μια περίπτωση γενετικής
τροποποίησης (διαγραφή δύο, πέντε, δεκαεννέα και εξήντα τριών νουκλεοτιδίων
αντίστοιχα).

Γενικά από τα παραπάνω αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι σχεδόν σε όλα τα
φυτά οπού αναλύθηκαν (εκτός τριών φυτών της διασταύρωσης

3.1(x)Cas9)

εμφανίζεται τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο που περιέχει κάποια τροποποίηση σε
σχέση με την αγρίου τύπου αλληλουχία.

Έλεγχος φυτών της C2 γενιάς για την παρουσία μεταλλάξεων
Σπόροι, από τα φυτά που στάλθηκαν για αλληλούχηση, φυτεύτηκαν και
αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να μας δώσουν την επόμενη γενιά (C2). Επειδή ο αριθμός
των φυτών που πρέπει να γίνει γενετική ανάλυση αυξάνεται εκθετικά ήταν
αναγκαία η εύρεση μιας μεθόδου για τον εντοπισμό μεταλλάξεων σε συγκεκριμένο
σημείο (το σημείο στόχευσης των sgRNA) έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια πρώτη
διαλογή.
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Για τον λόγο αυτόν σχεδιάστηκαν εκκινητές των οποίων το 3’ άκρο έχει
συμπληρωματικότητα για το τρίτο νουκλεοτίδιο μετά από την PAM αλληλουχία, το
οποίο είναι το σημείο στο οποίο κόβει τους δύο DNA κλώνους η Cas9. Οπότε αν το
σύστημα CRISPR/Cas9 έχει στοχεύσει επιτυχώς την αλληλουχία σε εκείνο το σημείο
θα πραγματοποιηθεί τροποποίηση της αλληλουχίας με αποτέλεσμα το 3’ άκρο του
εκκινητή να μην προσδεθεί στο εκμαγείο DNA. Αυτή η μη συμπληρωματικότητα του
3’ άκρου του εκκινητή, παρεμποδίζει την πολυμεράση να δράσει και έτσι δεν
παράγεται προϊόν PCR. Συμπερασματικά, μέσω αυτής της PCR θα ελέγξουμε την
λειτουργικότητα των CRISPR/Cas9 συστημάτων στα φυτά, καθώς αν το σύστημα
προκαλέσει μετάλλαξη στην αναμενόμενα στοχευμένη αλληλουχία, δεν θα
παραχθεί προϊόν PCR. Για
να

ελέγξουμε

τα

φυτά

CR3.2(x)Cas9 2-2 F2 και
CR3.2(x)Cas9

3-13

F2

πραγματοποιήθηκε
απομόνωση
DNA,

γενωμικού
το

οποίο

χρησιμοποιήσαμε

σε

αντίδραση PCR με τους
εκκινητές CR3.2screen-F και
CR3.2screen-R (Πίνακας 1)
που σχεδιάστηκαν με την
παραπάνω

λογική.

προϊόντα

της

Τα
PCR

αναλύθηκαν σε πήκτωμα
2,5%

αγαρόζης.

Το

αναμενόμενο προϊόν θα
έχει

μήκος
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νουκλεοτίδια (Εικόνα 35).
Εικόνα 35: Έλεγχος λειτουργικότητας του συστήματος CRISPR/Cas9 στα
φυτά δεύτερης γενιάς των διασταυρώσεων CR3.2(x)Cas9 2-2 και
84
CR3.2(x)Cas9 2-13

Τα φυτά στα οποία φαίνεται να μη λειτουργεί η PCR (έλλειψη PCR προϊόντος), είναι
αυτά τα οποία πιθανότατα δεν περιέχουν αλληλουχία αγρίου τύπου στη
συγκεκριμένη γονιδιακή περιοχή και άρα όλα τα αλληλόμορφα παρουσιάζουν
μετάλλαξη στο σημείο αυτό. Οι απόγονοι του φυτού διασταύρωσης CR3.2(x)Cas9 22 που φαίνεται να μην δημιουργούν προϊόν PCR είναι τα φυτά με αριθμό:_10, 13,
16 και 20. Αντίστοιχα για τους απογόνους του φυτού CR3.2(x)Cas9 2-13 μόνο το
φυτό 4 δεν παράγει προϊόν PCR.
Μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, είναι εύκολο να
επιλεχθούνε γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να
επαληθευτεί ότι η όποια γενετική τροποποίηση συμβεί έχει πραγματικά κάποιο
αντίκτυπο στη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης. Aυτά τα πειράματα ελέγχουν την
δυνατότητα των DCL πρωτεϊνών στα φυτά που δημιουργήθηκαν να παράγουν μικρά
μόρια RNA. Τέλος, εφόσον αποκτήσουμε φυτά με πλήρη καταστολή των
επιλεγμένων DCL γονιδίων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή πειραμάτων που έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί με φυτά που παρουσιάζουν μερική καταστολή των DCL
γονίδια και η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών μεταξύ τους.

Μελέτη φυτών N. benthamiana με καταστολή μεταγράφου των
DCLγια την δημιουργία πρότυπων σύγκρισης για τα φυτά με πλήρη
καταστολή των DCL

DCLi φυτικές σειρές και παραγωγή μικρών RNA
Για να ελέγξουμε την λειτουργικότητα των DCLi φυτικών σειρών, καθώς και των
φυτικών σειρών που προέκυψαν από τη διασταύρωση τους πραγματοποιήθηκαν
πειράματα αγροεμποτισμού με αγροβακτήρια που εκφράζουν μια φουρκέτα με
ομολογία για το μετάγραφο της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (hpGFP). Πιο
συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε μίγμα αγροβακτηρίων

που εκφράζουν τη

φουρκέτα αυτή μαζί με αγροβακτηριακή καλλιέργεια που εκφράζει την GFP με
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αναλογία 1:1 (αναγράφεται ως hpGFP/GFP). Ως
ένδειξη για την επιτυχία του αγροεμποτισμού
χρησιμοποιήσαμε ένα σημείο του φύλλου οπού
εισήχθηκε μόνο το αγροβακτήριο που εκφράζει την
GFP (Εικόνα 36).

Εικόνα 36: Αγροεμποτισμός DCLi φυτικών σειρών με
καλλιέργεια hpGFP/GFP. Στο κάτω αριστερά σημείο
του φύλλου φαίνεται το σημείο-ελέγχου της
αποδοτικότητας του αγροεμποτισμού

Η συλλογή του ιστού που περιείχε το μίγμα αγροβακτηρίων hpGFP/GFP
πραγματοποιήθηκε έξι μέρες μετά από τον αγροεμποτισμό. Τα δείγματα που
προέκυψαν, αναλυθηκαν σε στύπωμα τύπου Northern για να παρατηρήσουμε την
παραγωγή μικρών μορίων RNA σε κάθε DCLi φυτό (Εικόνα 37).

Εικόνα 37: Ανάλυση κατά Northern των παραγόμενων μικρών RNA σε πήκτωμα
πολυακρυλαμίδης 15%. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε ραδιοσημασμένη DNΑ αλληλουχία που
αναγνωρίζει GFP πρωτεΐνη. Κάτω από το στύπωμα τύπου Northern παρατίθεται η υβριδοποίηση
της μεμβράνης με U6 RNA ανιχνευτή, ως ποσοτικός μάρτυρας.
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Βιβλιογραφικά γνωρίζουμε ότι μικρά μόρια RNA μήκους 21 νουκλεοτιδίων
παράγονται από τη δράση των DCL1 και DCL4 πρωτεϊνών, ενώ τα μικρά RNA μήκους
22 νουκλεοτιδίων παράγονται από την DCL2. Τέλος η DCL3 είναι υπεύθυνη για την
παραγωγή μικρών RNA μήκους 24 νουκλεοτιδίων (Hamilton et al., 2002). Αντίστοιχα
τα παραπάνω στυπώματα τύπου Northern (Εικόνα 37) αποδεικνύουν την καταστολή
της κάθε DCL πρωτεΐνης στις μονές αλλά και στις διασταυρωμένες DCLi φυτικές
σειρές, καθώς κατά την καταστολή της κάθε DCL πρωτεΐνης υπάρχει έλλειψη των
αντίστοιχων μικρών RNA.

Μελέτη μολυσματικότητας του CMV στα DCLi φυτά
Για την μελέτη της αποτελεσματικότητας της μόλυνσης του RNA ιού CMVGR21
όταν αυτή προκληθεί στα DCLi φυτά, πραγματοποιήθηκαν μηχανικές μολύνσεις. Η
μόλυνση πραγματοποιήθηκε σε δύο φύλα του κάθε φυτού και με ίδια ποσότητα
μολύσματος. Μετά από το πέρας δύο εβδομάδων τα φυτά φωτογραφήθηκαν κάτω
από λευκό φως, ενδεικτικά στην εικόνα 38 φαίνεται ο ήπιος χλωρωτικός
φαινότυπος που εμφάνιζαν τα νεότερα φύλλα των μολυσμένων WT και DCLi
φυτικών σειρών N. benthamiana.

Εικόνα 38: Φυτικές σειρές N.benthamiana με καταστολή για τις DCL πρωτεΐνες (DCLi), μολυσμένες
με τον RNA ιό CMV.
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Από τα φυτά αυτά έγινε συλλογή των πέντε νεότερων φύλλων 15 μέρες μετά από
τη μόλυνση και ακλούθησε λειοτρίβηση του ιστού. Ο ιστός αυτός χρησιμοποιήθηκε
για την απομόνωση ολικού RNA, το οποίο αναλύθηκε σε αποδιατακτικό πήκτωμα
αγαρόζης. Στην εικόνα 39 φαίνονται τα στυπώματα τύπου Northern που
πραγματοποιήθηκαν σε μολυσμένες DCLi φυτικές σειρές. Ως ποσοτικός μάρτυρας
παρατίθεται η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης έπειτα από χρώση με κυανό του
μεθυλενίου.

Εικόνα 39: Ανάλυση κατά Northern των επιπέδων του CMV σε αποδιατακτικό πήκτωμα 1%
αγαρόζης. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε σημασμένη με διγοξυγενίνη (digoxigenin, DIG) RNA
αλληλουχία του CMV. Κάτω από το στύπωμα τύπου Northern παρατίθεται η χρώση της μεμβράνης
με κυανό του μεθυλενίου ως ποσοτικός μάρτυρας.

Από τα στυπώματα τύπου Northern δεν παρατηρείται κάποια διαφορά στα
επίπεδα μόλυνσης μεταξύ των φυτών αγρίου τύπου και κάποιας DCLi φυτικής
σειράς, που να είναι σταθερή σε όλες τις επαναλήψεις των μολύνσεων. Το γεγονός
το οποίο είναι ενδιαφέρον, αν αναλογιστούμε τον καθοριστικό ρόλο των DCL
πρωτεϊνών στην αντι-ιική άμυνα του φυτού. Η επανάληψη του πειράματος αυτού
είναι απαραίτητη τόσο για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος αυτού, όσο και για
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την απόκτηση στατιστικά σημαντικών δεδομένων για την ποσοτικοποίηση των ιικών
επιπέδων σε κάθε περίπτωση.

Μελέτη μολυσματικότητας του ιού TRV στις ρίζες DCLi φυτών
Ένας άλλος ιός που αποφασίστηκε να μελετηθεί ιδιαίτερα σε φυτά που
χαρακτηρίζονται από διπλή καταστολή των DCL2 και DCL4 γονιδίων είναι ο TRV.
Λόγο του γεγονότος ότι οι DCL2 και DCL4 πρωτεΐνες φαίνεται ότι έχουν τον
σημαντικότερο ρόλο για την εγκαθίδρυση της φυτικής άμυνας έναντι των RNA ιών,
η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στις φυτικές σειρές που χαρακτηρίζονται από την
ταυτόχρονη καταστολή τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, φυτικές σειρές N.
benthamiana που χαρακτηρίζονται από την καταστολή των DCL2 και DCL4
μεταγράφων (DCL2/4.5i και DCL2/4.16i) μολύνθηκαν με ένα στέλεχος του RNA ιού
TRV που περιέχει την πρωτεΐνη GFP (MacFarlaneet al., 2000). Η σημασμένη με GFP
δομή του ιού μας βοήθησε να αποκτήσουμε μια οπτική ένδειξη για την
αποτελεσματικότητα της μόλυνσης. Η μόλυνση των φυτών έγινε μηχανικά στο
τέταρτο φύλλο κάθε φυτού με ίση ποσότητα μολύσματος. Την όγδοη μέρα της
μόλυνσης τα φυτά παρατηρήθηκαν κάτω από UV φως, έτσι ώστε να εξακριβωθεί η
επιτυχής μόλυνση τους μέσω του φθορισμού της GFP που εκφράζεται από το ιικό
γονιδίωμα (Εικόνα 40). Όπως φαίνεται όλα τα φυτά είχαν επιτυχή μόλυνση.

Εικόνα 40: Φυτικές σειρές N. benthamiana με καταστολή στις πρωτεΐνες DCL2 και DCL4 μολυσμένες
με τον ιό TRV-GFP. Στην εικόνα φαίνεται η κατάσταση των φυτών κάτω από UV και λευκό φως, 8 μέρες
μετά από την μόλυνση.
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Εφόσον τα φυτά ήταν μολυσμένα με τον TRV-GFP, στις δύο εβδομάδες μετά από
την ημερομηνία που συνέβη η μόλυνση καθαρίστηκαν οι ρίζες τους και
παρατηρήθηκαν κάτω από UV φωτισμό. Στην εικόνα 41 φαίνονται τα αποτελέσματα
αυτής της οπτικής μελέτης.

Εικόνα 41: Ρίζες φυτών N. benthamiana αγρίου τύπου (WT) και τν DCL2/4.5i
και DCL2/4,16i φυτικών σειρών μετά από μόλυνση με τον ιό TRV-GFP. Στην
εικόνα φαίνονται οι ρίζες των φυτών κάτω από UV και λευκό φως, δύο
εβδομάδες μετά από την μόλυνση

Το σήμα της GFP πρωτεΐνης και κατ επέκταση τα επίπεδα του TRV είναι
εμφανώς υψηλοτέρα στις DCL2/4.5i και DCL2/4.16i φυτικές σειρές σε σχέση με τα
φυτά αγρίου τύπου (WT). Οι ρίζες αυτές φυλάχθηκαν σε καταψύκτη θερμοκρασίας 80oC για την πραγματοποίηση μοριακών πειραμάτων για την επαλήθευση των
αποτελεσμάτων αυτών.
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Συζήτηση
Τα σύστημα CRISPR/Cas9 είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σύστημα το οποίο έχει
χρησιμοποιηθεί κατά κόρoν για την γενετική τροποποίηση φυτών (βλ. εισαγωγική
παράγραφο “Εφαρμογή του συστήματος CRISPR/Cas9 στα φυτά”). Παρόλα αυτά, το
μόνο γονίδιο DCL το οποίο έχει κατασταλεί με αυτή τη μέθοδο είναι αυτό της DCL1
σε φυτά A. thaliana (D.-L. Yang et al., 2015). Στη συγκεκριμένη εργασία, τα φυτά
στα οποία εφαρμόστηκε η τεχνική CRISPR/Cas9 παρουσιάζουν ταυτόχρονη
καταστολή μεταγράφου των DCL2, DCL3 και DCL4 γονιδίων με την μέθοδο TILLING
(D.-L. Yang et al., 2015). Δυστυχώς όμως, στην εργασία δεν πραγματοποιήθηκε
καμία μοριακή ανάλυση για την εξακρίβωση της πλήρους καταστολής του DCL1
γονιδίου και στηρίζουν την υπόθεση αυτή μόνο με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των
φυτών, πράγμα που δημιουργεί ερωτήματα για την ποιότητα τους.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία φυτών N. benthamiana, με
πλήρη καταστολή των DCL2, DCL3 και DCL4 γονιδίων, χρησιμοποιώντας την μέθοδο
CRISPR/Cas9. Για τον λόγο αυτόν σχεδιάστηκαν πλασμίδια τα οποία περιέχουν μια
αλληλουχία υπεύθυνη για την έκφραση sgRNA που στοχεύουν τα προς καταστολή
γονίδια σε συγκεκριμένες
περιοχές (Ιωάννης Βλατάκης, Βασιλική
A.
Μιχαλοπούλου). Για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα αυτών των sgRNA ως μέρος του
συστήματος CRISPR/Cas9 πραγματοποιήθηκαν πειράματα παροδικής έκφρασης του
συστήματος αυτού σε φυτά N. benthamiana αγρίου τύπου. Τα αποτελέσματα που
παρουσιάστηκαν επιβεβαίωσαν την λειτουργικότητα του συστήματος με τη χρήση
των sgRNA που στοχεύουν το DCL3 γονίδιο, ενώ δεν λάβαμε αντίστοιχα
αποτελέσματα για τα γονίδια DCL2 και DCL4. Το πείραμα αυτό επαναλήφθηκε σε
φυτά αγρίου τύπου, καθώς και σε φυτά με σταθερή έκφραση του καταστολέα της
σίγησης p19 των ιών της οικογένειας tombusviruses έτσι ώστε να μειωθεί η
περίπτωση ελλιπούς έκφρασης κάποιου από τα εκφραζόμενα μετάγραφα (sgRNA,
Cas9) (Silhavy et al., 2002). Δυστυχώς και πάλι τα αποτελέσματα των πειραμάτων
αυτών δεν μας έδωσαν κάποια ένδειξη ως προς τη λειτουργικότητα του
συστήματος. Τέλος, ελέγχθηκε και η λειτουργία του CRISPR/Cas9 με την παροδική
έκφραση των sgRNA για το κάθε γονίδιο-στόχο, σε φυτά με σταθερή έκφραση του
γονιδίου Cas9 (T3 γενιάς). Πραγματοποιώντας αυτό το πείραμα εξασφαλίζουμε ότι
η Cas9 υπάρχει στα κύτταρα οπού γίνεται ο αγροεμποτισμός. Και σε αυτή την
περίπτωση δεν παρατηρήθηκε λειτουργικότητα του συστήματος για κάποιο από τα
γονίδια-στόχο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για την περίπτωση στόχευσης του
γονιδίου DCL3 ενώ τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος παροδικής έκφρασης
του συστήματος μας έδειχναν την λειτουργικότητα του συστήματος, σε καμία από
τις επαναλήψεις του πειράματος δεν λάβαμε παρόμοια αποτελέσματα.
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Η μη επιτυχία των συγκεκριμένων πειραμάτων μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας
υπόψη διάφορους παράγοντες. Καταρχάς πρέπει κανείς να σκεφτεί την
αποδοτικότητα του συστήματος CRISPR/Cas9 όταν αυτό εκφράζεται μέσω
αγροεμποτισμού. Έχει δειχτεί σε προηγούμενες μελέτες σε φυτά N. benthamiana
(Nekrasov et al., 2013, Li et al., 2014), A. thaliana (Li et al., 2014) και πορτοκαλιάς
(Jia et al., 2014) οπού προκλήθηκαν σημειακές μεταλλάξεις με την χρήση ενός
sgRNA στο ενδογενές γονίδιο της αφυδρογονάσης της φυτοϊνης (PHYTOENE
DESATURASE, PDS) ότι η αποδοτικότητα του συστήματος είναι χαμηλή (κάτω από
5%). Συγκεκριμένα για τη N. benthamiana που είναι και ο οργανισμός που μελετάμε
στην παρούσα εργασία, ο ρυθμός εμφάνισης μεταλλάξεων στο σημείο στόχευσης
από το σύστημα CRISPR/Cas9 υπολογίζεται στο 4.8% (Nekrasov et al., 2013).
Δεύτερη πιθανή εξήγηση για την μη επιτυχία των πειραμάτων αποτελεί το
γεγονός ότι το γονίδιο για κάθε sgRNA αλλά και για την Cas9 πρωτεΐνη που
εισήχθηκαν στον οργανισμό προέρχονταν από διαφορετικές σειρές αγροβακτηρίων.
Αυτό σημαίνει ότι για την πραγματοποίηση του πειράματος είναι απαραίτητη η
ταυτόχρονη εισαγωγή και των τριών αγροβακτηρίων σε κάθε κύτταρο, κάτι το οποίο
μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχίας του.
Τέλος, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι στα πειράματα που
πραγματοποιήθηκαν κάθε DCL γονίδιο στοχεύεται από δύο μόρια sgRNA, με
ενδιάμεση απόσταση 46 νουκλεοτιδίων (ντ) στην περίπτωση του γονιδίου DCL2,
152ντ για το DCL3 γονιδίο και 160ντ στην περίπτωση του γονιδίου DCL4. Η μέθοδος
που επιλέχτηκε για την ανίχνευση των μεταλλάξεων που προκαλούνται από το
σύστημα CRISPR/Cas9 αφορούσαν μόνο την περίπτωση στην οποία το τμήμα μεταξύ
των δυο sgRNA θα αφαιρούταν, αγνοώντας έτσι τις μεταλλάξεις που μπορεί να
συμβούν μόνο στο ένα από τα δύο ή και στα δύο σημεία στόχευσης χωρίς όμως να
παρατηρηθεί απώλεια του ενδιάμεσου τμήματος. Έχει δειχτεί σε αντίστοιχα
πειράματα σε φυτά S. lycopersicum ότι το ποσοστό φυτών στα οποία αφαιρείται η
περιοχή ανάμεσα στα δυο sgRNA είναι μόλις ένα στα 29 φυτά, παρόλο που το
ποσοστό επιτυχίας για το κάθε sgRNA χωριστά ανέρχεται σε 48% (14 στα 29 φυτά )
(Brooks et al., 2014). Οι ερευνητές της συγκεκριμένης εργασίας προτείνουν ως
πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόμενο το ότι θα πρέπει και τα δυο μόρια sgRNA να
οδηγήσουν την Cas9 στην αλληλουχία στόχο ταυτόχρονα, πράγμα που όπως
φαίνεται είναι λιγότερο πιθανό (Brooks et al., 2014b).
Με τα ίδια πλασμίδια που χρησιμοποιήθηκαν για τα παραπάνω πειράματα,
πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός φυτικών κυττάρων N. benthamiana έτσι ώστε
να προκύψουν διαγονιδιακά φυτά που υπερεκφράζουν τα sgRNA αλλά και την Cas9.
Οι φυτικές σειρές δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της συνεργασίας του εργαστηρίου
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μας με το εργαστήριο Επιγενετικής στο ινστιτούτο φυτικών ερευνών AlPlanta
(Neustadt a.d. Weinstraße, Γερμανία).
Πριν χρησιμοποιηθούν αυτές οι φυτικές σειρές ήταν απαραίτητος ο υπολογισμός
του αριθμού των ενθέσεων του επιθυμητού γονιδίου που περιέχουν. Αυτό το
πειραματικό στάδιο είναι σημαντικό, καθώς ο αριθμός των ενθέσεων επηρεάζει την
έκφραση των διαγονιδίων. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι φυτικές σειρές που θα
χρησιμοποιήσουμε να φέρουν ένα ένθεμα του διαγονιδίου για την εύκολη
‘αφαίρεση τους σε μετέπειτα γενεές. Έτσι, μελετήθηκε η βιωσιμότητα των σπορίων
που βλάστησαν σε θρεπτικό μέσο MS, παρουσία του αντιβιοτικού επιλογής
(καναμυκίνη) που βρίσκεται στο γονιδιακό ένθεμα των μετασχηματισμένων φυτών
(Πίνακας 3). Οι φυτικές σειρές που παρουσίασαν αναλογία ανθεκτικότητας 3:1
(αριθμός φυτών με ανθεκτικότητα στην καναμυκίνη προς τον αριθμό των
ευαίσθητων φυτών που δεν επιβίωσαν) επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση
διασταυρώσεων , αφού σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Μέντελ περιέχουν μια
ένθεση του διαγονιδίου.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διασταυρώσεις για να
προκύψουν φυτά που θα εκφράζουν ολοκληρωμένο το σύστημα CRISPR/Cas9
(έκφραση ενός ή δύο sgRNA που στοχεύουν ένα από τα γονίδια με την ταυτόχρονη
έκφραση της Cas9 πρωτεΐνης). Έτσι, τα φυτά που υπερεκφράζουν κάθε ένα από τα
sgRNA για τη για τη στόχευση των DCL2, DCL3 και DCL4 γονιδίων (δύο sgRNA για
καθένα από τα γονίδια), διασταυρώθηκαν με φυτά που υπερεκφράζουν την Cas9
ώστε να προκύψουν φυτά με λειτουργικό CRISPR/Cas9 σύστημα. Επιπλέον,
διασταυρώθηκαν φυτά με τα δύο διαφορετικά sgRNA για το κάθε DCL γονίδιο και
οι απόγονοι αυτών διασταυρώθηκαν με φυτά που υπερεκφράζουν την Cas9
πρωτεΐνη (Εικόνα 20). Κάθε περίπτωση διασταύρωσης πραγματοποιήθηκε με
επαναλήψεις για να εξασφαλιστεί η απόκτηση των επιθυμητών απογόνων.
Αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο μιας και έγινε η επιλογή κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού της συγκεκριμένης μελέτης, κάθε sgRNA καθώς και το γονίδιο που
εκφράζει την πρωτεΐνη Cas9 να υπάρχουν σε διαφορετικούς πλασμιδιακούς φορείς
όπως έχει περιγραφεί σε διάφορες μελέτες (Miao et al., 2013, Nekrasov et al.,
2013). Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν μελέτες στις οποίες προτιμάται η δημιουργία
ενιαίου πλασμιδιακού φορέα, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία πάνω του (Jiang et al.,
2013, Ron et al., 2014, Liang et al., 2016). Η διαφορά των δύο προσεγγίσεων
εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι με την πρώτη προσέγγιση η πιθανότητα
μετασχηματισμού του σωστού ενθέματος αυξάνεται καθώς έχει αποδειχτεί ότι τα
μεγάλα σε μέγεθος ενθέματα παρουσιάζουν δυσκολία στην πλήρη ένθεση του στο
γονίδιο (Slater et al., 2008), ενώ έχει δειχτεί ότι επηρεάζεται σημαντικά και ο
αριθμός εισαγωγής τους στο γονιδίωμα (Lee et al., 2008). Επιπρόσθετα, με την
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χρήση διαφορετικών πλασμιδιακών φορέων για το γονίδιο του sgRNA και της Cas9
πρωτεΐνης και τον μετασχηματισμό των διαφορετικών αυτών πλασμιδίων για τη
δημιουργία ξεχωριστών φυτικών σειρών, έγινε εφικτή η απόκτηση φυτικής σειράς
με σταθερή έκφραση της Cas9 πρωτεΐνης. Η απόκτηση αυτή είναι χρήσιμη για
μελλοντικές διασταυρώσεις με φυτά που θα φέρουν κάποιο sgRNA για
οποιοδήποτε στόχο.
Οι απόγονοι που προέκυψαν από τις προαναφερθέντες διασταυρώσεις
ελέγχθηκαν ως προς την περιεκτικότητα τους στα αναμενόμενα ενθέματα. Αυτό το
σημείο είναι σημαντικό, καθώς τα φυτά που διασταυρώθηκαν (Τ1 γενιά) δεν ήταν
ομόζυγα ως προς το ένθεμα και έτσι οι απόγονοι αναμένεται είτε να φέρουν και τα
δυο ενθέματα, είτε ένα από τα δύο ή ακόμη και κανένα. Οπότε, ελέγχθηκαν και για
τα δύο ενθέματα (ένα ένθεμα του αρσενικού και ένα ένθεμα του θηλυκού γονέα)
περίπου 20 φυτά-απόγονοι από κάθε διασταύρωση, μέσω PCR (το μεγαλύτερο
μέρος των συγκεκριμένων πειραμάτων εκπονήθηκε από την μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Ταχματζίδη Ευαγγελία) και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο
πίνακα 4. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των φυτών που βρέθηκαν θετικά και
για τις δυο ενθέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αντιστοιχεί στην αναλογία που
υπολογίζεται από τους νόμους κληρονομικότητας πράγμα που πιθανότατα
οφείλεται στο μικρό σχετικά αριθμό φυτών που ελέγχθηκαν.
Με αντίστοιχο τρόπο ελέγχθηκαν και τα φυτά που περιείχαν ένα ζεύγος sgRNA
(CR3.1(x)CR3.2, CR3.2(x)CR3.1, CR4.1(x)CR4.2 και CR4.2(x)CR4.2). Οι διασταυρώσεις
CR2.1(x)CR2.2 και CR2.2(x)CR2.1 δεν έδωσαν κάποιον απόγονο που να είναι θετικός
και για τα δυο ενθέματα, έτσι κρίνεται αναγκαία η επανάληψη των συγκεκριμένων
διασταυρώσεων .
Όσον αφορά τα φυτά-απογόνους των διασταυρώσεων Cas9 φυτών με φυτά που
εκφράζουν κάποιο sgRNA, εφόσον βρέθηκαν θετικά και για τα δυο χαρακτηριστικά,
αναλύθηκαν για να εντοπιστούν οι γενετικές τροποποιήσεις που προκαλούνται από
το σύστημα CRISPR/Cas9. Ο έλεγχος της λειτουργικότητας του συστήματος
επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί με την τεχνική T7E1. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην
πέψη DNA αλληλουχιών, που δεν εμφανίζουν συμπληρωματικότητα, από το ένζυμο
T7 Endonuclease I (Déclais et al., 2008) και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες
για τον εντοπισμό γενετικών τροποποιήσεων που προκαλούνται από το σύστημα
CRISPR/Cas9 (Bortesi et al., 2015, Pyott et al., 2016, Ali et al., 2015, Wang et al.,
2014). Η λειτουργία του ενζύμου επηρεάζεται από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων
που δεν εμφανίζουν συμπληρωματικότητα και φαίνεται να μην έχει
αποτελεσματικότητα σε μεταλλάξεις μιας μόνο νουκλεοτιδικής βάσης (Mashal et al.,
1995).
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Ξεκινώντας από την περίπτωση της DCL2, η χρήση της T7E1 τεχνικής στα φυτά
των διασταυρώσεων CR2.1(x)Cas9 και CR2.2(x)Cas9 αρχικά δεν ήταν επιτυχής. Όμως
αλλάζοντας ελαφρώς τις συνθήκες πέψης, έγινε δυνατή η ανίχνευση πέντε φυτών
που παρουσιάζουν διαφορά στο πρότυπο πέψης σε σχέση με αυτό του φυτού
αγρίου τύπου. Δυστυχώς δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του ποσοστού
αποτελεσματικότητας του συστήματος CRISPR/Cas9 που χρησιμοποιεί ως sgRNA το
sg2.2, καθώς ο αριθμός των φυτών που αναλύθηκαν τελικώς αποτελεί μόλις το 1/3
των συνολικών φυτών της διασταύρωσης αυτής που πρέπει να αναλυθούν.
Μελλοντικά θα ήταν καλό να αναλυθούν και τα υπόλοιπα φυτά.
Η ανάλυση T7E1 των φυτών που ανήκουν στις διασταυρώσεις CR3.1(x)Cas9 και
CR3.2(x)Cas9, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του γονιδίου DCL3 που ενισχύθηκε
από το ζευγάρι εκκινητών LeDCL3b-for και LeDCL3b-rev (Πίνακας 1). To 72,2% των
φυτών της διασταύρωσης CR3.1(x)Cas9 (13 από τα 18 φυτά) φαίνεται να
εμφανίζουν κάποια γενετική τροποποίηση στην περιοχή αυτή, ενώ τα φυτά της
διασταύρωσης CR3.2(x)Cas9 που ελέγχθηκαν (12 φυτά) φαίνεται να έχουν υποστεί
όλα κάποιου είδους γενετικής τροποποίησης. Τα συγκεκριμένα ποσοστά
λειτουργικότητας του συστήματος CRISPR/Cas9 δεν συνάδουν με τη βιβλιογραφία.
Έχει βρεθεί ότι η αποδοτικότητα του συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την περιεκτικότητα των sgRNA σε G/C νουκλεοτίδια (G. Liang et al., 2016). Πιο
συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα των sgRNA σε G/C τόσο
μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα του CRISPR/Cas9 συστήματος. Πειράματα που
πραγματοποιήθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ποσοστό άνω του 50% οδηγεί σε
αποδοτικότητα (84-100%), ενώ ποσοστό γύρω στο 40% οδηγεί τη αποδοτικότητα
στο 72% (Pan et al., 2016). Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η περιεκτικότητα
σε G/C νουκλεοτίδια των sgRNA που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία
(Πίνακας 5).
Πίνακας 5 Περιεκτικότητα των sgRNA σε G/C νουκλεοτίδια
sgRNA

Αλληλουχία

Περιεκτικότητα
G/C (%)

sg2.1

GCTAGTTAATGTCCGATACT

40

sg2.2

GCATTCATAGGGAAGTGCCT

50

sg3.1

GCAGTGGCCTATGCCTAGTT

55

sg3.2

GGTTTGATAGAGCTTACTG

42

sg4.1

GGCGCTTTTGTAGTTGACAG

50
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sg4.2

GTTTGTTTGTTACAGATTTC

30

Όπως είναι εμφανές, τα αποτελέσματα μας δεν συνάδουν με τα βιβλιογραφικά
δεδομένα, καθώς η περιεκτικότητα G/C του sg3.1 υπολογίστηκε να είναι 55% και η
απόδοση του συστήματος από την τεχνική T7E1 βρέθηκε ότι είναι 72,2%, ενώ η
περιεκτικότητα του sg3.2 σε G/C νουκλεοτίδια υπολογίστηκε να είναι 42% και η
απόδοση του συστήματος με τη χρήση του συγκεκριμένου sgRNA βρέθηκε να είναι
100%. Η μη ταύτιση των αποτελεσμάτων είναι πιθανό να οφείλεται στον μικρό
σχετικά αριθμό φυτών που ελέγχθηκε. Επίσης ένας άλλος παράγοντας ίσως είναι ότι
οι παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα φυτά Oryza sativa (O. sativa) (G.
Liang et al., 2016) και S. lycopersicum (Pan et al., 2016) και όχι σε φυτά N.
benthamiana που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα αυτής τα εργασίας.
Για τα φυτά-απογόνους των διασταυρώσεων CR4.1(x)Cas9 και CR4.2(x)Cas9 η
ανάλυση δεν ολοκληρώθηκε, λόγω έλλειψης χρόνου. Εφτά από τα είκοσι δύο φυτά
της διασταύρωσης CR4.1(x)Cas9 αναλυθούν για την ύπαρξη μεταλλάξεων όμως τα
αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά και κρίνεται αναγκαία η επανάληψη τους.
Στην συνέχεια, ακλούθησε λεπτομερής μελέτη των φυτών που επιλέχτηκαν από
την τεχνική Τ7Ε1. Αρχικά επιχειρήθηκε να αλληλουχηθεί απευθείας το PCR προϊόν
για μικρό αριθμό φυτών των διασταυρώσεων 3.1(x)Cas9 και 3.2(x)Cas9 και να
αναλυθεί με δύο εξειδικευμένα διαδικτυακά προγράμματα, το CRISP-ID
(http://crispid.gbiomed.kuleuven.be/) (Dehairs et al., 2016) και το DSDecode
(http://dsdecode.scgene.com/) (W. Liu et al., 2015). Τα συγκεκριμένα προγράμματα
έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες μελέτες για το συγκεκριμένο σκοπό ((Liang et al.,
2016, Wang et al., 2016, Dehairs et al., 2016)) Όμως η ανάλυση αυτή δεν έδωσε
αξιοποιήσιμα αποτελέσματα πιθανότατα είτε λόγω του ότι το φυτό N.bentamiana
παρουσιάζει αλλοτετραπλοειδία είτε λόγο χαμηλής ποιότητας της αλληλούχισης,
εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών (αντικατάσταση, αφαίρεση ή πρόσθεση ενός ή
περισσότερων νουκλεοτιδίων) στην αλληλουχία που πιθανότατα παρουσιάζουν (J.
Kim et al., 2005).
Έτσι, επιλέχτηκε να κλωνοποιηθούν τα προϊόντα των PCR στον πλασμιδιακό
φορέα pGEM και στη συνέχεια να σταλθούν προς αλληλούχιση. Όπως αναφέραμε
και προηγουμένως η N. benthamiana είναι αλλοτετραπλοειδής οργανισμός και άρα
φέρει 4 αντίγραφα κάθε γονιδίου του. Επομένως, στάλθηκαν προς αλληλούχιση
τουλάχιστον τέσσερεις κλώνοι έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να
αλληλουχηθεί ένα αλληλόμορφο του στοχευόμενου γονιδίου ανά κλώνο. Τελικώς,
αλληλουχήθηκαν δύο φυτά από τη διασταύρωση CR2.2(x)Cas9, πέντε φυτά από τη
διασταύρωση CR3.1(x)Cas9 και πέντε φυτά από τη διασταύρωση CR3.2(x)Cas9.
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Στην περίπτωση CR2.2(x)Cas9 παρατηρούμε ότι στο φυτό CR2.2(x)Cas9 1-7 τρείς
από τους κλώνους που αλληλουχήθηκαν χαρακτηρίζονται από έλλειψη του
τέταρτου νουκλεοτιδίου από την περιοχή PAM, ενώ εμφανίζεται και ένας κλώνος
που περιέχει την αλληλουχία αγρίου τύπου. Στην περίπτωση του φυτού
CR2.2(x)Cas9 1-18 τρείς από τους κλώνους που αλληλουχήθηκαν εμφανίζουν
έλλειψη τεσσάρων νουκλεοτιδίων, και ένας κλώνος εμφανίζει διαγραφή 15
νουκλεοτιδίων. Το γεγονός ότι παρατηρείται μια επαναληψιμότητα στα
αποτελέσματα οφείλεται στη τυχαία επιλογή των κλώνων και την πιθανότητα να
αλληλουχηθούν τα ίδια αλληλόμορφα παραπάνω από μία φορές. Δεν μπορεί όμως
να αποκλειστεί και η περίπτωση να έχει συμβεί ακριβώς η ίδια μετάλλαξη σε
διαφορετικά αλληλόμορφα του γονιδίου. Η δεύτερη περίπτωση θεωρείται λιγότερο
πιθανή καθώς έχει δειχτεί πως οι τροποποιήσεις που προκαλούνται μέσω της
σύνδεσης μη ομόλογων άκρων εμφανίζουν πολύ μεγάλη ετερογένεια (Lieber, 2010).
Στην περίπτωση CR3.1(x)Cas9, αλληλουχήθηκαν τέσσερις κλώνοι για κάθε φυτό.
Όπως φαίνεται, στα φυτά CR3.1(x)Cas9 1-9, CR3.1(x)Cas9 2-21 και CR3.1(x)Cas9 3,
όλοι οι κλώνοι που αλληλουχήθηκαν φαίνεται να έχουν μη τροποποιημένη
αλληλουχία, ενώ τα αποτελέσματα για τα φυτά CR3.1(x)Cas9 1-2 και CR3.1(x)Cas9 212 παρουσιάζουν έλλειψη του τέταρτου νουκλεοτιδίου από την PAM αλληλουχία. Η
έλλειψη αυτή εμφανίζεται στον έναν από τους τέσσερις μελετημένους κλώνους του
φυτού CR3.1(x)Cas9 1-2, ενώ στην περίπτωση του CR3.1(x)Cas9 2-12 φυτού στους
δύο από τους τέσσερις κλώνους. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν συνάδουν με
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τεχνική Τ7Ε1, κάτι που είναι πολύ
πιθανό αυτό να οφείλεται στην τυχαιότητα της επιλογής των κλώνων. Για την
απόκτηση μιας σαφέστερης εικόνας των μεταλλάξεων που έχουν προκληθεί στα
συγκεκριμένα φυτά απαιτείται η αλληλούχιση μεγαλύτερου αριθμού κλώνων.
Τέλος, για την περίπτωση CR3.2(x)Cas9 αλληλουχήθηκαν κλώνοι από 5
διαφορετικά φυτά. Στην περίπτωση 3,2(χ)cas9 2-13, αλληλουχήθηκαν περισσότεροι
κλώνοι, και το αποτέλεσμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι
το φυτό έχει τέσσερα αλληλόμορφα του γονιδίου, στην περίπτωση αυτή
ταυτοποιήθηκαν πέντε διαφορετικά αλληλόμορφα. Το γεγονός αυτό μπορεί να
οφείλεται στην δράση του συστήματος CRISPR/Cas9 στα σωματικά κύτταρα των
φυτών της πρώτης γενιάς που φέρουν το ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα
(δηλαδή τα C1 φυτά που χαρακτηρίστηκαν από την ύπαρξη του επιθυμητού sgRNA
και της πρωτεΐνης Cas9). Αυτό σημαίνει ότι αν οι τροποποιήσεις αυτές δεν
πραγματοποιήθηκαν στα αρχικά κύτταρα του φυτικού οργανισμού έτσι ώστε να
μεταβιβαστεί η τροποποιημένη γενετική πληροφορία στο κάθε κύτταρο-απόγονο,
τα φυτά της C1 γενιάς θα αποτελούνται από κύτταρα που θα εμφανίζουν μεγάλη
ποικιλομορφία ως προς της στοχευμένες μεταλλάξεις ανά κύτταρο, καθώς αυτές θα
έχουν συμβεί σε κάθε κύτταρο ανεξάρτητα (Feng et al., 2014). Η χιμαιρικότητα αυτή
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του φυτού ως προς την στοχευμένη γενετική τροποποίηση εξηγεί τις πέντε
διαφορετικές γονιδιακές τροποποιήσεις που προέκυψαν από την αλληλούχηση του
φυτού CR3.2(x)Cas9 2-13. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποδεικνύει και την
αναγκαιότητα να γίνεται ανάλυση των αλληλουχιών τουλάχιστον τεσσάρων κλώνων
ανά φυτό.
Μετά την αλληλούχιση των φυτών και γνωρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες
γενετικές τροποποιήσεις που γίνονται από το σύστημα CRISPR/Cas9 στα κύτταρα
της γαμετικής σειράς μεταβιβάζονται στους απογόνους (Feng et al., 2014),
αποφασίστηκε να ελεγχθούν οι απόγονοι των φυτών της C1 γενιάς που
αποδείχθηκε μέσω ανάλυσης της αλληλουχίας τους ότι έφεραν τις επιθυμητές
γενετικές τροποποιήσεις. Ο έλεγχος των C2 φυτών έγινε καταρχάς, για την
διερεύνηση τη ύπαρξης η όχι των δυο ενθεμάτων στα συγκεκριμένα φυτά και
δεύτερον για την διεξαγωγή πειραμάτων ικανών να αποδείξουν την έλλειψη
λειτουργικότητας των γονιδίων τα οποία στοχεύθηκαν. Για να είναι αυτό εφικτό θα
πρέπει στο φυτό να μην υπάρχει αλληλόμορφο που να μην φέρει μετάλλαξη. Έτσι,
πραγματοποιήθηκαν PCR για το ένθεμα sgRNA, για το ένθεμα Cas9 καθώς και μία
τρίτη PCR ‘αρνητικού’ τύπου. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν εκκινητές που το 3’ άκρο
τους εμφανίζει συμπληρωματικότητα με το τέταρτο νουκλεοτίδιο από την PAM
περιοχή της αλληλουχίας στόχου, έτσι ώστε να είναι εφικτή μία PCR μόνο εφόσον
υπάρχει σε κάποιο από τα αλληλόμορφα μη μεταλλαγμένη περιοχή. Σε αντίθετη
περίπτωση ο εκκινητής δεν μπορεί να προσδεθεί σωστά και δεν επιτυγχάνεται
ενίσχυση του τμήματος μέσω PCR.
Είκοσι φυτά της γενιάς C2 των CR3.2(x)Cas9 2-2 και CR3.2(x)Cas9 2-13 φυτών
αναλύθηκαν με αυτόν τον τρόπο και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέσσερα φυτά
CR3.2(x)Cas9 2-2 της γενιάς C2 φαίνεται να μην έχουν την αλληλουχία αγρίου
τύπου, ενώ παρόμοια αποτελέσματα έδειξε μόνο ένα φυτό CR3.2(x)Cas9 2-13 της
C2 γενιάς. Τα φυτά αυτά θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την πραγματοποίηση
πειραμάτων λειτουργικότητας της DCL3 πρωτεΐνης.
Όλα τα φυτά πλήρους καταστολής των DCL πρωτεϊνών που παρουσιάζονται στη
συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει μελλοντικά να συγκριθούν ως προς τη
λειτουργικότητα τους με τα φυτά που ήδη υπάρχουν στο εργαστήριο και
παρουσιάζουν μερική καταστολή για τις πρωτεΐνες αυτές (DCLi φυτικές σειρές)
(Dadami et al., 2013, Katsarou et al., 2016). Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας εργασία
κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή πειραμάτων για την μελέτη της παραγωγής
μικρών RNA κατά την παροδική έκφραση ενός μεταγράφου με δομή φουρκέτας
(hairpin), καθώς και την διαφορά μολυσματικότητας δυο RNA ιών (CMVGR21 και TRVGFP) στις διαφορετικές DCLi φυτικές σειρές και στις διασταυρώσεις τους. Αυτά τα
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πειράματα θα λειτουργήσουν ως πρότυπο σύγκρισης για τα φυτά με πλήρη
καταστολή των DCL πρωτεϊνών που βρίσκονται σε διαδικασία δημιουργίας.
Πειράματα που διεξήχθηκαν σε DCLi σειρές καθώς και σε ορισμένες
διασταυρώσεις τους, περιελάμβαναν αγροεμποτισμό με δομή φουρκέτας για το
μετάγραφο της πρωτεΐνης GFP και ανάλυση των παραγόμενων μικρών RNA σε
στύπωμα τύπου Northern, επιβεβαίωσαν αυτό που ήταν ήδη γνωστό πως δηλαδή η
κάθε DCL πρωτεΐνη είναι υπεύθυνη για την παραγωγή διαφορετικού μεγέθους
μικρών RNA (Henderson et al., 2006, Deleris et al., 2006, Bouché et al., 2006, Aliyari
et al., 2009).
Στη συνέχεια διερευνήθηκε η μόλυνση των DCLi φυτικών σειρών με τον RNA ιό
θετικής πολικότητας CMVGR21. Σε αυτή την πειραματική διαδικασία μας ενδιέφερε
να ελέγξουμε σε στύπωμα τύπoυ Northern, αν παρατηρούνται διαφορές στα
επίπεδα μόλυνσης κατά την καταστολή κάποιας DCL πρωτεΐνης. Τα αποτελέσματα
αυτά δεν δείχνουν την ύπαρξη κάποιας διαφοράς στα επίπεδα μόλυνσης σε σχέση
με την καταστολή κάποιας DCL και δεν αντιστοιχούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα
που υπάρχουν (Fusaro et al., 2006, Bouché et al., 2006).
Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί ότι βασικό ρόλο στην άμυνα του φυτού έναντι
στους ιούς έχουν οι DCL4 και DCL2 πρωτεΐνες (Deleris et al., 2006) και έτσι θα
αναμένονταν στην περίπτωση της καταστολής της έκφρασης ενός (φυτικές σειρές
2.11, 2.41, 4.9 και 4.16) ή και των δύο αυτών πρωτεϊνών (2/4.5 και 2/4.16) τα
επίπεδα του ιού να είναι αυξημένα. Για το γεγονός αυτό είναι πιθανό να ευθύνεται
η πρωτεΐνη με δράση καταστολέα της σίγησης, 2b που εκφράζει ο CMVGR21 (Béclin et
al., 1998). Η πρωτεΐνη αυτή επιτρέπει στον ιό να εμποδίσει την διασυστηματική
σίγηση και την δράση του σαλικιλικού οξέως στην αντι-ιική άμυνα των φυτών
(Béclin et al., 1998, Zhou et al., 2014). Επιπλέον, έχει δειχτεί ότι παρουσία της 2b
πρωτεΐνης, μειώνεται η συσσώρευση ιικών μικρών RNA μήκους 21, 22 και 24
νουκλεοτιδίων (Diaz-Pendon et al., 2007). Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι λόγω
του ιικού καταστολέα της σίγησης 2b, η ύπαρξη ή όχι των DCL2, DCL3 και DCL4 δεν
επηρεάζει τα επίπεδα του συγκεκριμένου ιού στο φυτό. Επιπρόσθετα μια άλλη
παράμετρος που πρέπει πιθανότατα να ελεγχθεί και θα μπορούσε να εξηγήσει το
περίεργο αποτέλεσμα, είναι το χρονικό σημείο, από την στιγμή της μόλυνσης, στο
οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για τα επίπεδα του ιού. Αυτή η παράμετρος
είναι σημαντική, αφού μπορεί τα επίπεδα του ιού από τη στιγμή της μόλυνσης
μέχρι την στιγμή της δειγματοληψίας να έφτασαν σε ισορροπία (plateau), με
αποτέλεσμα να εξισωθούν. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να επαναληφθούν
τα πειράματα με πιο σύντομη συλλογή ιστού.
Επιπλέον αποφασίστηκε να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα μόλυνσης
ιδιαίτερα των φυτών με καταστολή των DCL2 και DCL4 ( φυτικές σειρές 2/4.5 και
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2/4.16) από τον ιό TRV-GFP. Στην πειραματική αυτή διαδικασία πραγματοποιήθηκε
οπτική μελέτη των επιπέδων του ιού TRV-GFP μέσω του φθορισμού του, λόγω της
σήμανσης αυτού του στελέχους με την πρωτεΐνη GFP. Τα αποτελέσματα δείχνουν
εμφανώς μεγαλύτερη συσσώρευση του ιού στα φυτά με καταστολή των
συγκεκριμένων DCL πρωτεϊνών τόσο στο υπέργειο τμήμα του φυτού, όσο και στις
ρίζες. Παρόλα αυτά, για την υποστήριξη των συμπερασμάτων αυτών είναι αναγκαία
και μοριακή μελέτη των ιικών επιπέδων.
Μελλοντικά θα είναι ενδιαφέρoν να πραγματοποιηθούν τα πειράματα αυτά και
σε φυτά με πλήρη καταστολή των DCL γονιδίων και τα αποτελέσματα να
συγκριθούν με αυτά που προέκυψαν από της DCLi φυτικές σειρές.
Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία κάναμε χρήση της τεχνικής CRISPR/Cas9
με στόχο την απόκτηση φυτών N. benthamiana με πλήρη καταστολή των γονιδίων
DCL2, DCL3 και DCL4. Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν φαίνεται ότι
επιτεύχθηκε η απόκτηση φυτών με γενετικές τροποποιήσεις στα γονίδια των DCL2
και DCL3. Εκκρεμεί όμως, η πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργικότητας των
πρωτεϊνών για να εξακριβωθεί η καταστολή τους. Επίσης μελλοντικό στόχο
αποτελεί η εξακρίβωση της ύπαρξης φυτών με γενετική τροποποίηση στο γονίδιο
DCL4 και φυσικά ο λειτουργικός έλεγχος των φυτών αυτών. Τέλος, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω ενδιαφέρουσα είναι η χρήση των φυτών αυτών για την
διεξαγωγή πειραμάτων, αντίστοιχων με αυτά που πραγματοποιούνται σε φυτά με
σίγηση των DCL γονιδίων και η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ τους.
Η τεχνική CRISPR/Cas9 έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια για την στοχευμένη
γενετική τροποποίηση σε ευρεία γκάμα οργανισμών όπως μικροοργανισμούς,
θηλαστικά και φυτά. Η σημαντικότητα της τεχνικής αυτής έγκειται στην σχεδιαστική
απλότητα της, καθώς για την λειτουργικότητα του απαιτεί την έκφραση μιας
ενδονουκλεάσης και ενός μορίου RNA που κατευθύνει το ένζυμο αυτό στην
αλληλουχία στόχο. Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι με την αφαίρεση
από το φυτικό γονιδίωμα των ενθεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την
έκφραση του συστήματος CRISPR/Cas9, προκύπτουν φυτά, τα οποία έχουν τις
γενετικές τροποποιήσεις που προκλήθηκαν, αλλά χωρίς εξωγενή γονιδιακή
αλληλουχία, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί αυτοί να μην χαρακτηρίζονται ως
γενετικά τροποποιημένοι, εφόσον θα μπορούσαν να είναι απλά αποτέλεσμα μία
φυσικής επιλογής. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη καινοτομία ειδικά στο χώρο της
μοριακής βιολογίας φυτών καθώς θα βοηθήσει όχι μόνο στην ανάπτυξη της βασικής
αλλά και της εφαρμοσμένης έρευνας, μέσω της δημιουργίας φυτών με “βελτιωμένα
χαρακτηριστικά”, όπως είναι για παράδειγμα η ενισχυμένη άμυνα έναντι διαφόρων
παθογόνων, ή η αντοχή τους κατά αβιοτικών καταπονήσεων. Έτσι η εφαρμογή της
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τεχνικής αυτής σε φυτά καλλιέργειας, θα επιλύσει πολλά προβλήματα με την ειδική
στόχευση ή εισαγωγή επιθυμητών αλληλουχιών.

Παραρτήματα
Παράρτημα Ι

Εικόνα S1: Αλληλουχία μεταγράφου του DCL2 γονιδίου (Nakasugi et al., 2013). Στην
αλληλουχία αυτή σημειώνονται οι θέσεις στόχευσης από το σύστημα CRISPR/Cas9 (sg2.1 και
sg2.2), καθώς και τα σημεία οπού δεσμεύονται οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν. Ακόμα
σημειώνεται και το σημείο που στοχεύει η μέσω φουρκέτας στις DCLi φυτικές σειρές
(Hairpin).

Εικόνα S2: Αλληλουχία γενωμικού DNA της περιοχής του γονιδίου DCL2 που ενισχύθηκε με τους εκκινητές
CRDCL2new-F και CRDelDCL2-R. Στην αλληλουχία σημειώνονται οι θέσεις στόχευσης από το σύστημα
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CRISPR/Cas9 (sg2.1 και sg2.2), η περιοχή του ιντρονίου που βρήκαμε ότι υπάρχει, καθώς και ο νέος εκκινητής
που σχεδιάστηκε να συνδέεται στην αλληλουχία του ιντρονίου (CRDCL2new-R).

Εικόνα S3: Αλληλουχία μεταγράφου του DCL3 γονιδίου (Nakasugi et al., 2013). Στην αλληλουχία
αυτή σημειώνονται οι θέσεις στόχευσης από το σύστημα CRISPR/Cas9 (sg3.1 και sg3.2), καθώς και
τα σημεία οπού δεσμεύονται οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν. Ακόμα σημειώνεται και το
σημείο που στοχεύει η μέσω φουρκέτας στις DCLi φυτικές σειρές (Hairpin).

Εικόνα S4: Αλληλουχία μεταγράφου του DCL4 γονιδίου (Nakasugi et al., 2013). Στην αλληλουχία
αυτή σημειώνονται οι θέσεις στόχευσης από το σύστημα CRISPR/Cas9 (sg4.1 και sg4.2), καθώς και
τα σημεία οπού δεσμεύονται οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν. Ακόμα σημειώνεται και το σημείο
που στοχεύει η μέσω φουρκέτας στις DCLi φυτικές σειρές (Hairpin).

Παράρτημα ΙΙ
Αλληλουχία γενωμικού DNA του φυτού N. benthamiana η οποία βρέθηκε να έχει
ομολογία με μέρος του γονιδίου DCL2. Με γκρι χρώμα σημαίνονται οι εκκινητές που
ευθύνονται για την ενίσχυση του προϊόντος PCR μήκους περίπου 1.000
νουκλεοτιδίων (CRDCL2new-F και CRDCL2Del-R, πίνακας 1). Με πράσινο χρώμα έχει
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έχει σημειωθεί η περιοχή ιντρονίου που εντοπίστηκε. Ο νέος εκκινητής που
σχεδιάστηκε σημειώνεται με κόκκινο (CRDCL2new-R, πίνακας 1)
>Niben101Scf08272Ctg017

CCCCCCCCCCCCTACATAGGTTCACATTGGTCGATTGGTGGCGATATTCATGCAAATGTTGA
TGCTGGATATTTGACATCCAAAGTTAAAAGTCTTATAGAGTCTCTTCTTGAGTACAGGTAAG
AGGTCTGACTATTAACTCTATTTGTCAAAAGCATCAATGCCAATTCGATCTATTGGATGTTC
CATAGAATAAATGGAAAAAAACGTTGTCCGATAGATTTCTTAGGATTTGTGGCAACGAGAGA
ATGACATGCAATTTTGTGTTGACGGATTTAAATATTTTGGAAGCACAAGATGAGTGCTAAAA
AAATTCAATTCTTGATTCATTGAACTCGCAAGCCATCTAACTGTTATGGAGAGAGCATTATG
CTGCCTAAGTGACTCCCTTACATGACTGTTACTTTCATCTATGCTTTTGAAATAACATGGTT
TATGCTATTGCTTTTAATGATCACATTTTGATGTTAAAACTGTAATCCTGTGCTTCTTGTCT
CATCTTATCTTGATTAAATGTGATGCTGGAGTCCTATCACTTTATTTGCTCCTTGATTTTGA
GATATGTCTTAAATAATGCAACTCTCTTGTGGGGAAATAGGATTTTCTATTTAGTGATTCAC
TGGCTAATAATCTTTTTTTTGTTGACTTTTTACACCAATCCAATAGAGACCTGAAGGATTTG
AGATGCATCATATTTGTTGAGAGAATCATTACAGCTATTGTTCTTCGGTCTTTGTTAAATGA
GTTGCTTCCGGAATTAAGTGGTTGGAAAACTGAGTACACAGCGGGACATAGTTCTATGCTGC
AGTCGCAGAGTAGAAATGTTCAAAATAAAATTGTTGAAGAATTTCGCAAGGGTGTGGTAAGT
CCAGTTTTATTTTTCCCTACTTTTGTAGATGATTTCTGAAGATTGAAAGTCTCATTTCCATG
CAAAATGCTGCAGGTCAACATTATTGTAGCGACTTCTATTCTTGAAGAGGGCTTGGATGTTC
AAAGTTGCAACCTTGTCATTCGATTTGATCCCTCAGCAACCGTTTGTAGCTTTATACAGTCT
CGTGGTCGAGCACGAAAGCAGAACTCACACTTTATTCTGATGGTTGGGAGGTATGCTTTTCC
ATCCATTCCCTCACAAATACAAATACTATCACTTGAGTATAATTGATATATGAATGTTTTAA
AGGGTTCTGTCATTATTATTTTTGGTTTATTTTTCACTTAAAACATTCTATTTATGCCCTTG
TCGGTTATGCACATATTGAAAAGATTAAATCTGCTTCAGCTCTTGATTTTGTGCAATCATTA
TTGATAAAATTTGGAAGCTTTAATTATAACATCGGACTACTGATTATCCTTCTATGTATGGA
TTAATTCCTAGCGGGGATGCATCAACTCTCACTCGCATGCAAAATTATATGCACAGTGGGGA
GATCATGCGGAAAGAATCATTACGCCATGCTTCTATTCCGTGTTCACCTCTTGATGATGAAT
TGCACGATGAACCTTGCTATAAAGTTGAAACAACTGGAGCAGTTGTCACCCTCAGTTCTAGC
GTTTCATTGTTATATTTCTATTGCTCAAGGCTACCTTCGGATGGGTTTGTACTGCATAATCC
TTGCCACGTTCTAATGATTTGGTATCTTTGAGTACTTCAGGCATTAAATGTTGCATTACTCA
CTGCCGTTCAATGTGATTGTAGGTATTATAAACCCAGTCCTAGGTGTGTTATTGAGAAGGAA
ACAGAAACCTGCACACTGCATCTTCCCAAAAATTGCCCACTGCAAAAAGTTATTAGTGTGAA
AGGGAATACCAAAATATTGAAGCAACTTGCTTGCCTCGAAGCTTGTAAAGAACTTCATCGTG
AGGGTGCCTTGACTGATAATCTTGTTCCTGATATCGTGGAGGAAGAAGCCATTATCAAAGAA
TTTGGTAATTCTCACTTTTGGTTATAGGTTGTTTTTTGGACTAAAGTTACTTACCTTCTAAC
CCATTATATTGCGCAGGATGTCAAATCTATACCGAAGAAGAGTCAAAGTACTTTCCACCAGA
ATTGGTTAGTCATTGTGCCAATGATACGGAAACAGTGTACTACTGCTACGTAGTTGATTTGC
AACATGACTCTTACAGCAGTTACCAGCTTCGTGGGATAATACTTGCTGTTAGGACAAGGCTC
AAGTTTGACAATGAAAGACTGATTTTTGACTTGGATGTTGATAAGGGAAGCTTGCTAGTTCA
AGTAAATTATAGTGGAGTTGTTAGACTTACTTCTGAAGAGGTAACTCTAATTTTTATGACTT
TTATCCTCTCTTTACTTGTCACCTGTAAAAAAGTAGGTAATACCTTTTATATTCTCTCTCCA
GATTTTACGATGTCAGAGGTTTCAAGTCAGTCTTTTCAGAATTCTTCTTGACCGCGATCTGA
GTAAACTGCAGGACGCTTTGGCTGCAGTTCAACTGCCTGTTGGTTCTGCAGTTTCTGATTAT
CTTTTGCTTCCATCTTTGGGTTCAACTCAAAACCCTCAAATAAATTGGGAATGTGTGAATTC
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TGTGCTATTTCCTTCTCAAGTTCTTGGGGATAAGCATATTAATTGTTGTTCTACGCAAGGTC
ACAAACGCAGCGTGAACACCAAAACTGGGGTGGTATGCAGCTGCATGTTGCAGAACTCATTG
GTCTGTACGCCTCATAATGGCTATTTGTACTGCGTTACCGGTTTATTGGATAATTTGGATTG
CAACTCATTGCTGGAACAGAGAACTGGAGAATCCGTTACTTACAAAGAATACTACAAAAAGC
GGTTTGTACAATTAGCTACTAATTCCTCGGTGCAGCTTTTCGTTATATCAACTTTTGGTTTC
AAAATATTTAAGTAAGGTGCGGTTTACAGGCATGGGATCAACTTATGCTTTGAAGGAGAACC
ACTTCTTAGGGGGAAACGCATTTTCAAAGTACACAATTACCTTCAAAGATGTAGAAGTCAGA
AGGCTAAAGGTTGATCAAATGGCTCTCCTTCTGTTATAATGCAGAACTCAGACTTAGTTTCA
CAGTTTAATGGAAAATCACTTATTCTTTTTATTTGACCTCCTTGTCCGCTTTTGCAGATTCA
ACTGATTCATCTGTTGAATTGCCTCCTGAACTTTGTTCCATCATCATGTCGCCAGTCTCTAT
TTCTACCCTTTATACCTATTCATATCTTCCGTCAGTCATGCATCGGGTTGAGTCCTTGATTA
TGGCTTCAAACTTGAAAAGGATGCACACAGATCAGTGCACTCAAAACATTTTTATTCCAACT
GCTAAGGTATGTGCTGCATTTATCTCATCACAGATTTAGCTCCATTTTATCAGTCTTCTTAA
GCTCTGAGCTTTACACATACTCTAGGGATTGAGTTTCCATCAGTAGACTAGCTTTTTCTCGA
CTTCCTTGTGTTTTAACTGATTTGTGGTCCTTGCTTGGTTATTTTAGGTTCTGGAAGCAATT
ACAACAAAGAAATGCGTCGAGAAGTTTCATTTGGAATCACTTGAGACACTTGGAGACTCTTT
TCTCAAGTATGCTGCAAGTATACAGCTGTTCAAGACTTATGAAAACCATCACGAGGGTCTAC
TCACTGTGAAGAAAAACAGTATTATTTCCAATGCTGCATTATGCAAGCTTGGATGTGCTCGT
AAAATACCGGTAGGTATTCCTTGGTGATAATTTAGTTGTGTTTTCGTTAGGAGTTTGGATAG
CATAAACTCCATGTCTATATGAATCTTTGCTGACTTATATGCACGTGCACTTTAATCAAAGA
TCCTTTGTTGACCTAAAGGTTGCCAACTATCACGTATGAACACTCTTTATTACTGTCCCTCG
CCCACACAACTAAGTCTAGTGTGTTATAATGATAATTAGTAGTTCTTGGCCATTGCTGTACC
TATGTTTGTAAAAAATGTTTACTTTGTCATTGCATCAATTGGAGTATGTTTGTCGTAGGACA
TGTCAATTTTGACAGACTGTTTTTGGATCTTTGAATAAGTAAATATGCCCGAGTATTCTTAA
CGATTTCCTATAGTCGAGTCAACATTTTATTTATTTAACACTTCTGGATTGCTTGATGTGTG
CTATCCCATTCCTTTCTTTACAGGGATTTATTCGTAATGAACCATTTGATCTTAAAGGGTGG
CTCATTCCTGGTGATAATTCCCAAGTTTACAATTTTGATGAAGAAGTGCTGATGCCTTCAGT
AAAAATGTATAGTAGGGGAAGGCAGAAGACTAAAAGTAAGAGGGTAGCTGATGTTGTTGAGG
CACTAATAGGTGCCTTCCTCAGCTCAGGCGGGGAAGTAGCGGCTTTGTCATTTATGAAATGG
CTTGGGATCGACATTGATTTTGTGGATGCACCTTCGCCGAGGCACTTCCCTATGAATGCTGA
GAAGCTAGTTAATGTCCGATACTTGGAATCACTGCTACATTACAAGTTCCATGATCCTTCTC
TGCTTGTAGAAGCTCTAACTCACGGATCTTACATGCTACCTGAGATTCCACGATGCTATCAG
GTTAGTCTCGTAAATAAATATTATCCATCTTGACGTTGATTGCATTTTTGCGTCACGTGGTT
GCTCTATCATTGAATCATTACATAGTTAGATCTCTGTCTTGTGAACCTGAGCATTTCATTGA
CCTAAGCGGCTCGATAGTACTTAATGATTCTTCATAAAACTTCTGGTGACAAGGAAAAAAGT
GCACTGTTTCATTCTTTCAAGCTATTTTTTCCTGGTTTTATTTGAAATGCTGGCTTGCCTTC
GGTGAATCTTATTCTAAGTTCAGATTCCCTTTTCCTGTTCTGTTTTAAGGTTAAAGTTCTTA
CAATCACGTGTGATGTCCCGTTAGCTCAGAATAAGTATCCTAAACAGATGCAGTACTTCGAA
CGTTGTTTCCAATTGACTCTTCCATTAGCAATCTTGTAAACTTATTGTTATATGAACAATGA
AAAATCAAGTATTATGTTTCCTAAATAAAGGGTTACTAATGAAAGAATCATTTTCTTCAATT
GGTATTTGTACGTTTTGAACTTTCTTGATTCAGCTGCTGATGATTTTACCTGGCTATGTAGC
GCTTGGAATTTCTTGGAGATGCAGTGCTAGATTATGCTGTTACAGCGCATCTGTATTTCAAA
TATCCGGGACTGTCTCCAGGACTCATTACTGATTTGAGGTCTGCCTCCGTAAATAATGAATG
CTACGCTCAGGCTGCTGTTAAGGCTGGCCTACACAAGCACATTCTCCATGCTTCACAGGATC
TGCAGAGACAGATAGTTAATACTGTTCTGAGTTTTGAGAAACTGGATCCTGGGTCCACGTTC
GGATGGGAGTCCGAAACTACTTTTCCAAAGGTATTGCATACTTGACTCATAGTTAGAAATAA
CACCTTATCTAAACCATACATTTTAGAAACGGTAGGAAAAAATTGACGAAGCTCTTTCCTCG
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ATTAAAGTGTAAAACATCTCCTTTCCATCATTCTCAACTTCATATCTATTGTCGAGAGCTTC
ACCTCGGGAGCAACTTAAGATCAATGTGGATTAATACTACTCCCTCCGTCCCAATTTATGTG
GCACCATTTGAGTGGTCGCAATGCTTAAGAAAGAAAGGAAGACTTTTGAAATTTGTGGTCTA
AAACAAGTCTTAGACATTTGTGTGGCAGTAAATTATCTCATTAAGTGTAAAAAGAAAATTTT
AAAGTTAAATTGTTTCTAAATATAGAAAGGTGACATTCTTGTCTGGGACATACTAAAAAGGA
AAGTGTACCACATAAATTGGGACAGATAGAGTATCCAATAATCTAATTTGATTTTCTATTTT
AGGTTTATTAACTTGTTTTCTTTTCTGGTTCGATATAGGTGCTTGGAGATGTTATTGAGTCT
CTTGCCGGGGCGATCTTTGTTGATTCTGGCTTCAACAAAGATATCGTGTTTCAGAGCGTGCG
AACACTTCTGGAACCATTGATTACACCGGATACAGTAAAGCTCCATCCAGTCAGAGAGTTGA
GTGAACTATGTGACCAGAAAGGTTATATAAAGAAGAAGAATGTTGTCTCACGTGAGAATGGC
GTGGCGTATATTACAGTAGAGGTTGAAGCTGATGGCGTTAGTCACAAGTTCACGTGCTCGGA
ACGAGACAAAAAGATGGCCGAGAAGGTGGCCTGCAAAAATGTACTCAAATTGCTGAAGGAAT
GTGCATCTGATGCTTAGCTTTAGTTGCTTTTCAGCAACTTCAGGTTACAAAATTTTCGTATG
TTTTGGTTTCTGCCCTTATTGTGTGTTCCTTTTGTGTATTATTGCGATGTATTTAAAATTTA
TTGCGATGTATTATTGAGAAGTTTTATTGTGTGCTTCATACAACTTACATTAGTTGCGTGAG
ACTCCTTTTTGTCTCACAAATTTGTGGACTCTAATCTTACACTTCTGGGTCTACAAAACTAT
AAGACAAAAAGATGCCCCATACAATTAGTGTAAGTTCTAGTGTTAGTTGTATGAGACACGTA
ATTTTTTTTGTATTATTGGATTCATGTTATGTGACAATAAAGATGCTCATTTTATGAACAAA
TTTGGTGTAGGTGCGTTACTTGTGTTATTTCTTTGTCTCAAGTTGCCCTTATTGTTTGATAA
TCTATTTTTATACTTAAAGTGGTCTTTTTTAACTCCATCCTTCAGCATGTTTGGATGGTTAT
TGTATTGTATTGTATTATATTTTATTGTATTGTATAACGTATTGTATTGTATTGTACCAATA
ATATGAAGATAACTTGCAATATTATAAAGGGAAAGTAAGGTAGAGGTATAATTAAAAAGGTA
GGATAAATAATAAAATATATGATTATTTAATTATAAGGAAGGGCAATATGTGAGAAAAAGGT
AATGATGTGATCACACCAAATCGATCGTTCCATAAAAGTGATAATTTTTCGTTATTTTGTAA
CGATGAAGTTAACGATATGGTATAATAACATTTAAGTAACAATCAAAATAAATATTATATTA
AAGTAATACTACGACACAATACAATAGGTAACAATCATCTATAAACAAGTTGTTACCTAGTT
GAATTGAATTGGCTAAACCGTTGTTAAAATATTGTGATATAGCCAATTTTCACACTGGCCAA
TCAAAAATAGCCAGCGTTTGTTAAGTCAATGAAAAATAGCCACTATTTTGCTGTCACAGAGA
CCGGTCCAGTATAATATACGGGAGTTCTGGTGCATTTGTGTACAACTCTAGCATACTATGCT
GGGCCGGTATAATTCGCTAACTCCTGTAAAATTTGCGGGAGACTGGAGCACCGGTGCTCCGA
ACTCCAGTATATTATACTGGACAATTATACTTGCTGGAACTCCCGTAAAATTTATGGGTGTA
TTTTCCAGATTTTAAACAGTTTTTTCACTCAGATTTATTTTTACATAAAAAGTGGCTAAATT
TCGTTAACTTTTGAAACTTGGCTATTTTTTAACGACCAGTAATAAATCCGGCTATTTTTATA
TTTTTTTGTAATATAAACTCATCATTTTGACAATAAAAATGTTAAGACTTTTCTTTTGGGGA
GCATTATTATACTCTTTCATGATTTTGTCCTTTTCCAAACTATACATTATACATGTAAATAT
TATAATTTCAAAGGATATCCGTTTATGGATGCTTTCATTAATTCTTCATGTATAGTTGTATT
AAAGGACATTCACATATTATATTATATTTATCTGCGCAATGGAGAACTAAATGCAAGTAACG
GTACTTGAATCTAAAATATAACAAATCATTATATATCTCAACCTTGATACTCTTAATTTCTA
TAATGGAGAAATTTTCCCCTTCTGTCTTATATATCACTTTTGTTTGTGTCAGATTACGAACT
TGTAACAGGAGCTTAATAACATATAACATGTTGTGTTCTTACTATTCTGGAGCTTAATTTGT
TTCATTATCTCTTTATCATAATTTTTTTTTATTTTACAACTCGAATTAGTGACACTTTTATT
TAGAACGTTGTAGAATTCTTTGACTATAATAAATTGGTAAATGACACTTGTTTACATCTAGA
AGATAATGTTAGTTATCTATTTATGTCTCGTGGTCTTTTATAGGTTGCTTGTGGGACTTTAA
TTTCTTTGAAAATGTCTTATTCTTTTGACGTCTCTTTTTCTTCAAAATCTATACGATTCAAA
TTAATTTCTTTTTCTTCAAAATCTGTACGATTCAAATTAATTTTTCTTTTTAAAAAGAAAAT
TTTTACTATTAGGGGCCACTTGGTTGGTGATATAAGGAATTTCAATTTCGGAAAAAAATGCA
GGTTTATTTTATCCCCCATTTGGTAATGGGTAGTTATTGGTTTCAATAACCATTTTGTACTC
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AAATGCAGGGGCGGAAGGGGGTTCGGGTGAACCCCTTCGCCAAAAAATTACATTGTATATAT
AAGGTAAAATTTAATCTTTACCTTATATATTAAGTTTTGAACTCCCTTAACACAACCAAAAA
GTATAATTTAGTGGTCAAGGG
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