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2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι μολύνσεις των φυτών με παθογόνους οργανισμούς μπορεί να έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους, ειδικά στη περίπτωση που η μόλυνση
πραγματοποιηθεί νωρίς από το στάδιο των σποροφύτων. Η αλληλεπίδραση του ιού
και των φυτών περιλαμβάνει τις πιθανές αλληλεπιδράσεις του ιού (RNA ή
πρωτεϊνών) με τις πρωτεΐνες του ξενιστή και του RNA του ιού με το RNA του
ξενιστή. Τα ιοειδή είναι μοντέλα για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός μη
κωδικεύοντος γονιδιώματος και του γονιδιώματος του ξενιστή. Αν και είναι μικρού
μεγέθους (250 - 400nt) και γνωστή η δομή τους, μόνο σε μερικές περιπτώσεις έχει
προσδιορισθεί ο ακριβής μηχανισμός της παθογένειας. Κατά τη διάρκεια της
μόλυνσης με το ιοειδές, η ρίζα των φυτών έχει αναλυθεί σε ελάχιστες μελέτες από
άποψη συμπτωμάτων, στις μεταβολές της γονιδιακής έκφρασης και στα διακριτά
στάδια της αντιγραφής. Με βάση όλα αυτά μελετήθηκε ο πολλαπλασιασμός του
potato spindle tuber viroid (PSTVd) στο ξενιστή τους Solanum lycopersicum (ή
lycopersicum esculentum) cv Rentita (ντομάτα). Ο σκοπός ήταν να διευκρινιστούν οι
διαφορές του πολλαπλασιασμού (της ποσότητας και της ποιότητας) του ιοειδούς
στα φύλλα και το ριζικό σύστημα. Τα φυτά μολύνθηκαν με το στέλεχος του ιοειδούς
PSTVd KF440.2. Διεξήχθησαν πέντε πειράματα ένα σε άμμο με χώμα (3:1), δύο σε
καλλιέργεια περλίτη και δύο πειράματα σε in vitro ασηπτική καλλιέργεια από
σπόρο. Σε αυτές τις καλλιέργειες, ακολούθησαν οι διαδικασίες της ομογενοποίησης
και της εκχύλισης, ώστε να απομονωθεί το RNA υλικό. Πάνω σε αυτό μέσω
μεθόδων της ηλεκτροφόρησης, των αποδιατακτικών τζελ αγαρόζης –
φορμαλδεΰδης, πολυακρυλαμίδης 5% και πολυακρυλαμίδης 15% με ουρία,
διαχωρίσαμε το κυκλικό με το γραμμικό ιοειδές και προσπαθήσαμε να
παρατηρήσουμε πιθανή εμφάνιση των siRNAs. Τέλος για τη σύγκριση των στελεχών
του ιοειδούς στη ρίζα με τα φύλλα πραγματοποιήσαμε απομόνωση για
αλληλούχιση. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, δείχνουν την πορεία της
μόλυνσης, την ποσότητα του ιοειδούς, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των μορφών
RNA του ιοειδούς μεταξύ του φύλλου και της ρίζας, και φαινοτυπικά φάνηκε η
διαφορά στα έντονα συμπτώματα στο υπέργειο τμήμα, εν’ αντιθέσει με το υπόγειο
που παρέμενε περίπου αναλλοίωτο. Με ενδιαφέρον αναμένεται η αλληλούχιση του
RNA συγκριτικά από το φύλλο και τη ρίζα.
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3. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 1884 οι Γάλλοι μικροβιολόγοι Charles Chamberland και Luis Pasteur
ανακάλυψαν το φίλτρο που έχει πόρους μικρότερους από το μέγεθος των
βακτηρίων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε κανείς να αφαιρέσει εντελώς τα
βακτήρια από ένα διάλυμα, διηθώντας το με το φίλτρο. Πάνω σε αυτή την
ανακάλυψη βασίστηκε ο Ρώσος βιολόγος Dmitri Ivanovsky το 1880 και ο Ολλανδός
Martinus Bejernick που συνεργαζόταν με το Γερμανό Adolf Mayer, ο οποίος είχε ήδη
παρατηρήσει την ασθένεια στον καπνό. Χρησιμοποίησαν το ίδιο φίλτρο για να
μελετήσουν τον ιό του μωσαϊκού του καπνού. Το ίδιο διάστημα αρκετοί
επιστήμονες παρατήρησαν ότι αυτοί οι μολυσματικοί παράγοντες , που δεν ήταν
βακτηρίδια προκαλούσαν ασθένειες και ήταν περίπου εκατό φορές μικρότεροι από
αυτά. Η ανακάλυψη των ιών συνεχίστηκε στο χρόνο από τους Frederick Twort, Felix
dHerelle (βακτηριοφάγους), μέχρι την εφεύρεση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου το
1931 (Ernst Ruska, Max Knoll) το οποίο έδωσε τη δυνατότητα να λαμβάνονται
εικόνες από αυτά τα μικροσκοπικά παθογόνα (ιούς και ιοειδή). Στη πορεία μετά
από αρκετές δεκαετίες και πληθώρα μελετών κάποια συμπτώματα, τα οποία
θεωρούσαν ότι οφείλονται σε ιούς άρχισαν να αμφισβητούνται. Μια βασική
διαφορά αυτών των μολύνσεων ήταν ότι δε μπορούσαν οι ερευνητές να εντοπίσουν
ένα ιοσωμάτιο με μια από τις γνωστές μέχρι τότε συμμετρίες. Έτσι ανακαλύφθηκαν
τα ιοειδή στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Di Serio et al)
Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην ανακάλυψη των ιοειδών
ήταν η ανακάλυψη των μικρότερων ιών που δύνανται να προκαλέσουν μια μόλυνση
από μόνα τους και είναι γύρω στις δυο χιλιάδες βάσεις σε μέγεθος γονιδιώματος.
Τα ιοειδή είναι φυτικά παθογόνα που αποτελούνται από ένα μικρό σχετικά RNA
(μερικές εκατοντάδες νουκλεοτίδια) σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικό (self
complementary), το οποίο είναι μονόκλωνο κυκλικό RNA. Τα γονιδιώματα των
ιοειδών είναι εξαιρετικά μικρά σε μέγεθος, κυμαίνονται από 246 έως 467
νουκλεοτίδια (nt). Το μόριο του ιοειδούς αποτελείται από λιγότερα από 10000
άτομα (Wolfram, Stephen 2012). Το ανθρώπινο παθογόνο του ιού της ηπατίτιδας D
είναι παρόμοιων ιδιοτήτων με τα ιοειδή, αλλά λίγο μεγαλύτερο και περιέχει ένα
γονίδιο (Hepatitis delta virus HDV) (Rocheleau L, Pelchat Μ 2006).
Τα ιοειδή ανακαλύφθηκαν και έλαβαν την ονομασία τους από τον Theodor
Otto Diener, ένα φυτοπαθολόγο-μοριακό βιολόγο στον Οργανισμό Γεωργικής
Έρευνας των ΗΠΑ το 1971 ( Diener TO 1971). Ανακαλύφθηκαν μέσω των ασθενειών
που προκαλούν στα φυτά στα οποία παρασιτούν. Πολλαπλασιάζονται σε πολλούς
διαφορετικούς φυτικούς ξενιστές, μέσα στο πολυσύνθετο μοριακό περιβάλλον που
με κάποια στοιχεία του έρχονται σε άμεση επαφή. Η διαιώνιση τους οφείλεται στη
δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων επαφών με βιομόρια του ξενιστή που
μπορούν να φανούν χρήσιμα στις δύο λειτουργίες τους, τον πολλαπλασιασμό και
τη μετακίνηση τους (Maniataki et al 2000).
Τα ιοειδή τα βρίσκουμε στον πυρήνα των κυττάρων που μολύνουν ή στους
χλωροπλάστες και δεν τα συναντάμε ελεύθερα. Όσα έχουν αναγνωριστεί μέχρι
5

σήμερα σχετίζονται με ασθένειες των φυτών με εξαίρεση το λανθάνων ιοειδές του
λυκίσκου (hop latent viroid, HLVd). Τα ιοειδή δεν έχουν γονίδια, δεν λειτουργούν ως
m-RNA, οπότε δεν κωδικοποιούν για τη σύνθεση πρωτεϊνών και εξαρτώνται
ολοκληρωτικά για τη διαιώνιση τους από τα ένζυμα και άλλους παράγοντες του
κυττάρου ξενιστή. Φαίνεται ότι αντιγράφονται από τις κυτταρικές RNA
πολυμεράσες. Όσον αφορά τη προέλευση τους πιστεύεται ότι αποτελούν παράσιτα
της διαδικασίας της μεταγραφής. Παρά το μικρό τους μέγεθος και την απουσία
γονιδίων, τα ιοειδή έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται χρησιμοποιώντας
τους μηχανισμούς μεταγραφής - του κυττάρου- ξενιστή. Ο βασικός τρόπος
διασποράς τους στην φύση είναι από τις καλλιεργητικές δραστηριότητες (μηχανική
μόλυνση από άλλα μολυσμένα φυτά μέσω κλαδέματος, εμβολιασμούς κλπ) και το
μολυσμένο αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό. Εισέρχονται στα κύτταρα διαφόρων
καλλιεργειών – φυτών όπως η πατάτα, το αγγούρι, το χρυσάνθεμο, ο λυκίσκος, η
ντομάτα, τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα κ.α., και προκαλούν χαρακτηριστικά
αντίστοιχα σύνδρομα. Σε μερικές περιπτώσεις για κάποια καλλωπιστικά φυτά και
λαχανοκομικά (σε καλλιέργειες με σποροπαραγωγή) γίνεται μεταφορά των ιοειδών
μέσω του σπόρου (Πίνακας1)(Vinca, Verbena, ντομάτα) (Baker et al 2011, EFSA
journal 9(8):2330).

Εικόνα1: Τα ιοειδή τοποθετήθηκαν στην εικόνα αυθαίρετα στα θετικής πολικότητας RNA
παθογόνα.
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Πίνακας1: Μετάδοση ιοειδών μέσω γνήσιου σπόρου σε φυτά της οικογένειας των
σολανωδών (Baker et al 2011, EFSA journal 9(8):2330) .
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Όπως οι ιοί, τα ιοειδή εισβάλουν και παρασιτούν στα κύτταρα και
σφετερίζονται τους μηχανισμούς αναπαραγωγής τους. Έτσι αναγκάζουν το κύτταρο
να αντιγράψει το γενετικό υλικό του ιοειδούς, και χρησιμοποιούν δομές του
κυττάρου, όπως λόγου χάρη τα πλασμοδέσματα για τη μεταφορά τους. Μια
διαφορά μεταξύ τους και των RNA ιών είναι ότι τα συγκεκριμένα δεν έχουν
προστατευτική καψιδιακή πρωτεΐνη. Το επιστημονικό δόγμα του 1971 ήταν ότι ένας
οργανισμός που το γένωμα του δε κωδικεύει κάποιες πρωτεΐνες δε δύναται να
αναπαράγει τον εαυτό του, ακόμα και με την υποστήριξη κυττάρου ξενιστή. Το
πρώτο ιοειδές που ανακαλύφθηκε ήταν το Potato spindle tuber viroid (PSTVd). Ένας
οργανισμός τόσο μικρός όπως το ιοειδές PSTVd 359 νουκλεοτίδια – περίπου 130000
Daltons – δεν ήταν αναμενόμενο να μπορεί να μολύνει και να πολλαπλασιαστεί σε
ένα φυτό. Το δόγμα αυτό καταργήθηκε με την ανακάλυψη των ιοειδών, των
μικρότερων παθογόνων των φυτών.
Ο μηχανισμός της αντιγραφής των ιοειδών βασίζεται σε DNA εξαρτώμενες
RNA πολυμεράσες, συγκεκριμένα για τα ιοειδή που πολλαπλασιάζονται στο πυρήνα
το ένζυμο αυτό είναι η RNA πολυμεράση ΙΙ, ένα ένζυμο που συνήθως συνδέεται με
τη σύνθεση του αγγελιοφόρου RNA από DNA. Μερικά είναι παθογόνα εν αντιθέσει
με άλλα τα οποία δεν προκαλούν συμπτώματα (Tabler et al 2004).
Η πολυμεράση καταλύει τη σύνθεση νέων RNA χρησιμοποιώντας το
γενετικό υλικό του ιοειδούς ως πρότυπο. Μερικά ιοειδή περιέχουν ένα ριβοένζυμο,
που έχοντας καταλυτικές ιδιότητες, διενεργεί την αυτοδιάσπαση της αλυσίδας του
RNA από μεγαλύτερα ενδιάμεσα αντιγραφής. Μερικά είναι παθογόνα εν αντιθέσει
με άλλα τα οποία δε προκαλούν συμπτώματα. Η αυτοκατάλυση του RNA του
ιοειδούς παράγει αλληλουχίες που περιλαμβάνουν ένα 5΄ υδροξύλιο στο 5΄ μέρος
και 2΄3΄κυκλικό φωσφοδιεστερικό δεσμό καθώς αυτός είναι ο μηχανισμός τομής
των ριβοενζύμων αυτού του τύπου.
Οι βασικές διαφορές των ιοειδών με τους ιούς.





Τα ιοειδή υπάρχουν in vivo σε μη ενκαψιδιωμένη μορφή, σαν χαμηλού
μοριακού βάρους RNAs.
Οι μολυσμένοι ιστοί δεν περιέχουν ιικά σωματίδια.
Δεν έχει δειχθεί να παράγεται πρωτεΐνη από το ιοειδές, και η κωδική τους
δυνατότητα διαφέρει από είδος
και στέλεχος και είναι πολύ
περιορισμένη.
Παρά το μικρό μέγεθος των ιοειδών, αντιγράφονται αυτόνομα στα
κύτταρα του ξενιστή, δε χρειάζονται τη παρουσία των βοηθών ιών.
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4.2 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΕΙΔΩΝ
Τα ιοειδή ανιχνεύονται στα μολυσμένα φυτά στη μορφή του γυμνού
κυκλικού μονόκλωνου ριβονουκλεϊνικού οξέος που, όπως προαναφέραμε, δεν
κωδικοποιεί για κάποια πρωτεΐνη. Ως εκ τούτου, ανιχνεύονται στα μολυσμένα φυτά
με μεθόδους που βασίζονται στην ανίχνευση των νουκλεϊκών οξέων τους, ιδιαίτερα
της κυκλικής μορφής. (ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων με δισδιάστατη φορά σε
πηκτή πολυακρυλαμίδης,
μοριακός υβριδισμός, αντίστροφη μεταγραφήαλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
πραγματικού χρόνου (real time PCR). Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι
ανοσοχημικές, λόγω του ότι δεν έχουν καψιδιακή πρωτεΐνη. Τελευταία, έχουν
χρησιμοποιηθεί και μεταγενωμικές μέθοδοι αλληλούχισης. (πχ αλληλούχιση
μικρών RNAs, χωρίς πρωτύτερη απομόνωση η καθαρισμό) (Di Serio F et al 2007,
Verhoeven et al 2009)

4.3 ΔΟΜΗ ΙΟΕΙΔΩΝ
Το potato spindle tuber viroid (PSTVd) έχει σχήμα ράβδου με μήκος περί τα
37nm στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το συγκεκριμένο σχήμα οφείλεται στο γεγονός
ότι το ήμισυ του μορίου είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικό με το υπόλοιπο
με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια διακοπτόμενη διπλή RNA έλικα (Gross et al
1978, Gast et al 1996). Από το σχήμα της ράβδου παρεκκλίνει η αριστερή πλευρά
του μορίου, όπου η έλικα διακλαδώνεται σε δύο μικρότερες (Gast et al 1996), αλλά
αυτή η δομή είναι πολύ λιγότερο σταθερή από το πλήρες σχήμα ράβδου (Schmitz
and Steger 2007). Σε υψηλότερες θερμοκρασίες καθώς το μόριο αρχίζει να
αποδιατάσσεται, σχηματίζονται μεταβατικές δομές, των οποίων ο σχηματισμός
είναι απαραίτητος για την αντιγραφή του (Qu et al 1993).
Η πλειονότητα των ιοειδών όπως παρουσιάζεται και στο πίνακα ανήκουν
στην ομάδα των Pospiviroidae και μοιράζονται την ίδια κεντρική συντηρημένη
περιοχή. Στα Pospiviroidae παρατηρούμε κατά μήκος της διπλής έλικας τις
νουκλεοτιδικές ομοιότητες των μελών της συγκεκριμένης ομάδας και τη
ποικιλομορφία του καθενός. Το μόριο χωρίζεται σε πέντε περιοχές (εικόνα2). Αυτές
είναι με την σειρά που αναφέρονται και από αριστερά προς τα δεξιά:

Εικόνα2: Αλληλουχία και δομή του PSTVd (359nt). Σύμφωνα με τους Keese & Symons οι
πέντε δομές είναι: TL – (1-46/315-359), VM – (47-73/286-314), CCR – (74-120/240-285), Var
– (121-148/212-239), TR – (149-211). (Dingley et al 2003).

9











Έξω αριστερή περιοχή (Terminal left). Αυτή η περιοχή εμφανίζει την
ιδιαιτερότητα ότι η διπλή έλικα μπορεί να διακλαδωθεί σε δύο μικρότερες.
Η κυρίως λειτουργική πληροφορία της συγκεκριμένης περιοχής είναι η
ταύτιση της με τη παραγωγή μερικών συμπτωμάτων.
Περιοχή παθογένεσης (virulence modulating region). Η σοβαρότητα των
συμπτωμάτων ποικίλει ανάλογα με τα ιοειδή και με τα αντίστοιχα στελέχη
αυτών. Από πολλές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι αυτά οφείλονται και στις
διαφοροποιήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Λόγω αυτών των διαφορών
στις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες δόθηκε και η ονομασία ΄΄ περιοχή
παθογονικότητας ΄΄. Η παθογόνος ισχύ χιμαιρικών μορίων που
κατασκευάζονται με ανασυνδυασμό τμημάτων διαφορετικών στελεχών
καθορίζεται κυρίως από την επιλογή αυτής της περιοχής παθογένεσης (Sano
et al 1992, Gora 1996).
Κεντρική συντηρημένη περιοχή (central conserved region CCR). Είναι η
πλέον συντηρημένη στα Pospiviroidae, σημαντική για να πραγματοποιείται η
επεξεργασία των θετικών γραμμικών ολιγομερών. Τα συγκεκριμένα
εμφανίζονται ως ενδιάμεσες μορφές κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του
ιοειδούς, έτσι ώστε να επαναπροκύψει η κυκλική μονομερής μορφή. Τα
γραμμικά ολιγομερή RNA μετάγραφα του PSTVd αποτελούν υλικό υψηλής
μολυσματικότητας σε πειράματα μηχανικής μόλυνσης (Tabler et al 1985).
Την είσοδο τους στο κύτταρο ακολουθεί η επεξεργασία του ώστε τα κυκλικά
μονομερή που παράγονται να ξεκινούν τον νέο αναπαραγωγικό κύκλο
(Tsagris et al 1987). Τα γραμμικά μονομερή παρουσιάζουν μικρή
μολυσματικότητα, εκτός στη περίπτωση μικρού διπλασιασμού της κεντρικής
συντηρημένης περιοχής (μακρύτερο από τη μονάδα μονομερούς) (Tabler et
al 1992). Τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές δομές είναι δυνατόν να
σχηματιστούν στη διπλασιασμένη κεντρική περιοχή, αλλά μόνο μία
επιτρέπει την έναρξη της επεξεργασίας (Steger et al 1986, Baumstark et al
1995). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας in vitro παρουσιάζεται άλλη μια
κυκλική δομή, λίγο μεγαλύτερη (Tsagris et al 1991, Tabler et al 1992, Tabler
et al 1993). Επιπρόσθετα η διαδικασία πραγματοποιείται in vitro
αποτελεσματικά με τη συμμετοχή τουλάχιστον μίας ενδονουκλεάσης και
μόνο.
Η μεταβλητή περιοχή (variable region). Είναι η μοναδική περιοχή η οποία
σε κάθε ιοειδές έχει διαφορετική νουκλεοτιδική ακολουθία, με εξαίρεση στο
ιοειδές HSVd όπου είναι αμφιλεγόμενη η ύπαρξη της. Από μελέτες έχει
αποδειχθεί ότι η μεταβλητή περιοχή επηρεάζει την ταχύτητα και τα επίπεδα
συσσώρευσης του ιοειδούς στο φυτό, αλλά και στα συμπτώματα (Ding and
Itaya 2007).
Έξω δεξιά περιοχή (terminal right). Οι διαφορές των ιοειδών σε μέγεθος
οφείλονται κατά βάση στην ποικιλότητα του μήκους της έξω δεξιάς
περιοχής. Ο μερικός διπλασιασμός της συγκεκριμένης περιοχής στα ιοειδή
Cadang cadang viroid (CCCVd) και Citrus exocortis viroid (CEVd) είναι το
βασικό χαρακτηριστικό της. Είναι μια περιοχή στην οποία έχουν
παρουσιασθεί μεταλλαγές, οι οποίες δεν επηρεάζουν τον ενδοκυτταρικό
πολλαπλασιασμό του potato spindle tuber viroid σε πρωτοπλάστες, αλλά
όμως διαφοροποιούνται ως προς τη διασκόρπιση του στο φυτό.
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Συμπέρασμα, ότι το λειτουργικό περιεχόμενο της περιοχής πιθανότατα
αποτελεί η διακυτταρική μετακίνηση είτε κοντινή είτε μακρινή
(διασυστηματική) του εκάστοτε ιοειδούς στο φυτό, ή ακόμα και η
ενδοκυτταρική του μετακίνηση.

Εικόνα 3: Δευτεροταγείς δομές και κάποιες λειτουργικές θέσεις/περιοχές μελών από τις
δύο οικογένειες των ιοειδών. a)το ASBVd από τα Avsunviroidae , b) το PSTVd από τα
Pospiviroidae. Οι αριθμοί 1-27 στη δομή του PSTVd δείχνουν τις θηλιές (loops and bulges).
Τα βέλη δείχνουν την έναρξη της μεταγραφής και τις θέσεις κοπής. Για το PSTVd, τα
HPI΄(hairpin I), HPI΄΄, HPII΄ και HPII΄΄ δείχνουν θέσεις νουκλεοτιδικών αλληλουχιών οι οποίες
έχει προταθεί ότι σχηματίζουν τα ενδιάμεσα hairpins I και II, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο
(c). (d ) Αναπαράσταση δύο διαστάσεων των τρισδιάστατων αλληλεπιδράσεων στη θηλιά Ε
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του PSTVd (loop E or (loop 15), στην οποία επικρατούν οι μη κατά Watson-Crick
αλληλεπιδράσεις βάσεων (Ding et al 2009,Ding and Wang 2009).

4.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΟΕΙΔΩΝ

Οικογένεια Pospiviroidae







Γένος Pospiviroid, πρότυπο είδος Potato spindle tuber viroid
Γένος Pospiviroid, πρότυπο είδος Citrus exocortis
Γένος Hostuviroid, πρότυπο είδος Hop stunt viroid
Γένος Cocadviroid, πρότυπο είδος Coconut cadang – cadang viroid
Γένος Apscaviroid, πρότυπο είδος Apple scar skin viroid
Γένος Coleviroid, πρότυπο είδος Coleus blumei viroid

Οικογένεια Avsunviroidae




Γένος Avsunviroid, πρότυπο είδος Avocado sunblotch viroid
Γένος Pelamoviroid, πρότυπο είδος Peach latent mosaic viroid
Γένος Elaviroid, πρότυπο είδος Eggplant latent viroid

Αρκετά ιοειδή παρουσιάζονται ως ανασυνδυασμοί μεταξύ τους (Keese and
Symons 1985, Hammond et al 1989), αυτό δυσκολεύει κατάφορα στη ταξινόμηση
τους με βάση τα ανά ζεύγη ποσοστά ομοιότητας του συνόλου της νουκλεοτιδικής
ακολουθίας τους. Τα ποσοστά ομοιότητας κυμαίνονται ανάμεσα στο 30 με 77%.
Αποτέλεσμα αυτού ο δύσκολος διαχωρισμός των ιοειδών σε ομάδες των μελών
που ομοιάζουν μεταξύ τους, σε ένα μεγάλο ποσοστό του μήκους του μορίου. Στη
σύγκριση του ιοειδούς με κάποιο άλλο αντίστοιχο κατά μήκος της διπλής έλικας
εμφανίζεται υψηλή ομολογία σε κάποιες περιοχές και χαμηλή ομολογία σε κάποιες
άλλες. Στη συγκεκριμένη σύγκριση αν τοποθετήσουμε και τρίτο ιοειδές δύναται να
παρουσιαστούν διαφορές ακόμα και αντιστροφή της αλληλουχίας (Keese and
Symons 1985).
Ο παράγοντας που μπορεί να προσδώσει ικανοποιητικά επίπεδα
διαχωρισμού είναι στο κέντρο του μορίου, όπου η κεντρική περιοχή απαρτίζεται
από δύο τύπους, ο καθένας από τους οποίους είναι εξαιρετικά συντηρημένος. Έτσι
το εκάστοτε ιοειδές κατατάσσεται με βάση τον τύπο της κεντρικής συντηρημένης
περιοχής του (Koltunow and Rezaian 1989). Αυτός ο διαχωρισμός στις δύο ομάδες
προσδίδει στη πρώτη ομάδα ανά ζεύγη νουκλεοτιδικές ομοιότητες που κυμαίνονται
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από 33% έως 77% ενώ οι αντίστοιχες της δεύτερης στο 42 με 73% και
παρουσιάζονται κάτωθι ( Brian W. J. Mahy, Marc H. V. Van Regenmortel).

Πίνακας: Παρουσίαση ιοειδών
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/GenomesGroup.cgi?opt=viroid&taxid=12884)
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4.5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ AVSUNVIROIDAE
Τα ιοειδή της συγκεκριμένης οικογένειας αναπαράγονται μέσω ενός
συμμετρικού μηχανισμού που περιλαμβάνει δύο κυκλικά μόρια, θετικής και
αρνητικής πολικότητας. Μια DNA εξαρτώμενη RNA πολυμεράση που
κωδικοποιείται στον πυρήνα αλλά μεταφέρεται στον χλωροπλάστη όπου και δρα
είναι πιθανώς το ένζυμο στο οποίο οφείλεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα
(Navarro et al 2000).
Ο αναδιπλασιασμός του αρνητικού και θετικού RNA οφείλεται στην
αυτοδιάσπαση από τη σχετική δραστηριότητα ενός ριβοενζύμου. Η κυκλοποίηση
του RNA σχηματίζει ένα αρνητικό και ένα θετικό κυκλικό τύπο. Ενδιάμεσα
δημιουργούνται και ένας μεγάλος σε μέγεθος, ολιγομερής αρνητικός και θετικός
γραμμικός κλώνος, οι οποίοι και πάλι διασπώνται από τη ριβοενζυμική
δραστηριότητα. Το μονομερές RNA στη συνέχεια συνδέεται στη κυκλική μορφή. Η
διάσπαση του RNA πραγματοποιείται αυτοκαταλυτικά (Εικόνα 3Α,4). Τα ιοειδή της
οικογένειας Avsunviroidae στερούνται της κεντρικής διατηρημένης περιοχής (CCR)
και αναπαράγονται στους χλωροπλάστες.

Εικόνα4: Μοντέλο της αναπαραγωγής των ιοειδών. Οι θετικής πολικότητας μαύρες
εσωτερικά γραμμές απεικονίζουν το μολυσματικό μόριο και οι αρνητικές πολικότητας
λεύκες εσωτερικά γραμμές είναι οι συμπληρωματικές τους. Τα δύο μονοπάτια,
ασύμμετρο και συμμετρικό, περιλαμβάνουν έναν και δύο κυλιόμενους κύκλους
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αντιστοίχως. Στο συμμετρικό μονοπάτι, η αποκοπή των (+) και (-) πολυμερών αλυσίδων,
πραγματοποιείται από ριβοένζυμα (RZ) με δομή τύπου σφυριού, που δίδουν τελικά
γραμμικά μονομερή RNA με 5’-υδροξυλικά και 2΄,3΄-κυκλικά φωσφορικά άκρα. Οι
αιχμές των βελών προσδιορίζουν τα σημεία αποκοπής. Δεξιά αποδίδονται οι δομές
τύπου σφυριού των αλυσίδων των ASBVd και PLMVd. Τα κουτιά αποδίδουν
διατηρούμενες ακολουθίες, ενώ αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων από δύο cDNA
κλώνους του PLMVd, σημειώνονται στα σημεία που εντοπίστηκαν. Στο ασυμμετρικό
μονοπάτι, δε δημιουργούνται κυκλικά μόρια αρνητικής πολικότητας, αλλά μόνον
ολιγομερή γραμμικά, και η αποκοπή των θετικής πολικότητας πολυμερών αλυσίδων
επάγεται από κάποιον φυτικό παράγοντα, που δίδει γραμμικά μονομερή RNA με 5΄υδροξυλικά και 2΄,3΄-κυκλικά φωσφορικά άκρα και τελικά κυκλικά. (Flores et al, 2004).

4.6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ POSPIVIROIDAE
Τα ιοειδή της οικογένειας Pospiviroidae αντιγράφονται στο πυρήνα και
ορισμένα, π.χ. το Potato spindle tuber viroid, συσσωρεύονται στο πυρηνίσκο
(εικόνα 5). Αναπαράγονται μέσω ενός ασύμμετρου μηχανισμού, κατά τον οποίο δε
παράγονται κυκλικά μόρια αρνητικής πολικότητας, αλλά δημιουργούν θετικούς
κλώνους RNA από αυτά τα μακριά γραμμικά μόρια αρνητικής πολικότητας σαν
μήτρα (εικόνα 4). Μια σειρά RNAσών δραστηριοποιείται στη διάσπαση της θετικής
έλικας σε γραμμικές μονάδες ιοειδών. Οι τρεις ενζυματικές δραστηριότητες που
προκαλούν την αντιγραφή του ιοειδούς, είναι η RNA πολυμεράση, τουλάχιστον μία
RNAse και μία RNA λιγάση. . Έχει δειχθεί και ότι μία RNAse αυτόνομα είναι σε θέση
να πραγματοποιήσει και την λιγοποίηση σε κυκλικό μόριο in vitro (Tabler et al 1992,
Tsagris et al 1991). Στη νεότερη βιβλιογραφία αναφέρεται ως υπεύθυνο ένζυμο για
την λιγοποίηση η DNA λιγάση 1 που καταλύει τη κυκλοποίηση (Gas et al 2007,
Gomez and Pallas 2012).
Η πρώτη ταυτοποίηση της αλληλουχίας του ιοειδούς potato spindle tuber
viroid πραγματοποιήθηκε το 1978 από τον Gross και συνεργάτες. Στη πορεία
προέκυψαν πολλές αλληλουχίες, το εύρος εμπλουτιζόταν κατά τη διάρκεια της
ταυτοποίησης νουκλεοτιδικών αλληλουχιών από διάφορες απομονώσεις. Ανάμεσα
στα φυσικά στελέχη του PSTVd οι διαφορές μεταξύ των αλληλουχιών ποίκιλαν.
Ακόμα και στον ίδιο ξενιστή δύναται να συνυπάρχουν διαφορετικά στελέχη. Σε ένα
φυτό το οποίο έχει μολυνθεί με ένα ομοιογενές μόλυσμα, μετά από κάποιο
διάστημα, διαπιστώνεται η παρουσία σχετικά ετερογενούς πληθυσμού μορίων και
οφείλεται στην ιδιότητα της πολυμεράσης να κάνει ‘λάθη’ κατά την ανάγνωση του
template. Εφόσον οι μεταλλαγές δεν είναι σε περιοχές δομικά απαραίτητες για τον
πολλαπλασιασμό του RNA ή τη διασυστηματική κινητικότητα του ιοειδούς, αυτές
παραμένουν σαν ανομοιογενής πληθυσμός στον ξενιστή.
Τα στελέχη που παρατηρούνται σε ένα φυτό μπορεί να διαφέρουν σε
μολυσματικότητα και σοβαρότητα συμπτωμάτων (Owens et al 1996, Schnölzer et al
1985). Έχει αποδειχθεί ότι τα στελέχη που είναι γενετικώς σταθερά είναι κατά τη
πλειονότητα αυτά που προκαλούν και τα σοβαρότερα συμπτώματα. Τα στελέχη
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ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για την επικράτηση στο φυτό, σε κάποιο πολύ
πρώιμο ή πολύ κρίσιμο στάδιο σε αυτή την περίπτωση που το ένα στέλεχος
αποκλείει το άλλο. Η ανταγωνιστικότητα του στελέχους είναι ανάλογη με τη
παθογόνο ισχύ, έτσι το κρίσιμο αυτό στάδιο του ανταγωνισμού, θα πρέπει να είναι
και αυτό στο οποίο προκαλούνται τα συμπτώματα στο φυτό. Με το επιχείρημα
αυτό μπορούμε να αναλογιστούμε ότι αφού τα συμπτώματα σχετίζονται με την
ανάπτυξη του φυτού, είναι εξαιρετικά πιθανό τα προβλήματα να προέρχονται από
τους μεριστωματικούς ιστούς που επηρεάζονται ή από ιστούς πολύ κοντά τους. Το
μερίστωμα είναι το πλέον κρίσιμο σημείο στη πορεία της διασυστηματικής
μόλυνσης, ιδιαίτερα στη νεαρή ηλικία των φυτών. Το αποτέλεσμα του
ανταγωνισμού διαφορετικών στελεχών για την επικράτηση στο μερίστωμα κατά
πάσα πιθανότητα θα κρίνει πιο στέλεχος θα εξαπλωθεί στους ιστούς του ξενιστή. Τα
στελέχη που έχουν μεγάλες δυνατότητες κατάληψης των κυττάρων πλησίον του
μεριστώματος, αυτόματα αποκλείουν τα υπόλοιπα, αυτό έχει δυσμενείς συνέπειες
στο φυτό αν τα επικρατούντα στελέχη είναι πιο ισχυρά παθογόνα. Τα λιγότερο
επιτυχή στελέχη είναι και λιγότερο αποτελεσματικά στο να καταλάβουν το εκάστοτε
μερίστωμα. Συνέπεια των όλων αυτών είναι το γεγονός ότι η ποικιλομορφία είναι
αποτέλεσμα της έλλειψης ανταγωνισμού (Zhu et al 2001). Για το PSTVd έχει δειχθεί
ότι, τουλάχιστον όταν η ανίχνευση γίνεται με in situ υβριδοποίηση, ελάχιστα
πολλαπλασιάζεται στους μεριστωματικούς ιστούς. Μόνο αν το ένζυμο του ξενιστή
RNA dependent RNA polymerase 6 εxει κατασταλεί, τότε το PSTVd καταλαμβάνει
όλο το μερίστωμα, και τα συμπτώματα είναι εξαιρετικά σοβαρά (Qi et al 2002, Zhu
et al 2001).

Εικόνα5: Ραβδοειδή μοντέλα δομής ιοειδών στα διάφορα γένη της οικογένειας
Pospiviroidae.
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4.7 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ PSTVd
Η μόλυνση ενός φυτού με κάποιο ιοειδές περιλαμβάνει αλλεπάλληλους
μολυσματικούς κύκλους που κάθε ένας έχει δυο στάδια, αυτό του ενδοκυτταρικού
πολλαπλασιασμού και αυτό της διακυτταρικής μετακίνησης. Τα μόρια του κυκλικού
Potato spindle tuber viroid που έχουν εισέλθει σε ένα φυτικό κύτταρο από το
εξωτερικό περιβάλλον, πολλαπλασιάζονται στο πυρήνα. Αυτό έχει ως απόρροια τη
συσσώρευση 200-10000 αντιτύπων του μορίου στο πυρηνίσκο. Ο πολλαπλασιασμός
περιλαμβάνει τις φάσεις της αντιγραφής και της επεξεργασίας, κατά την
ολοκλήρωση τους σχηματίζονται γραμμικά ολιγομερή PSTVd RNA (Maniataki et al
2000).
Η λειτουργία της μόλυνσης ενός φυτού από ένα ιοειδές αποτελείται από
αλλεπάλληλους κύκλους ενδοκυτταρικού πολλαπλασιασμού και μεταφοράς του
RNA που πραγματοποιούνται διαδοχικά σε διαφορετικά κύτταρα του οργανισμού.
Η αντιγραφή πραγματοποιείται από την DNA εξαρτώμενη RNA πολυμεράση τύπου
ΙΙ, η οποία στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο φαίνεται προσδεδεμένη στις άκρες τις
ράβδου που σχηματίζει το κυκλικό μονομερές (Goodman et al 1984, Tsagris et al
2008). Από τη πλευρά της επεξεργασίας το υπεύθυνο ένζυμο του ξενιστή για το
PSTVd παραμένει άγνωστο(Tsagris et al 1987). Ιn vitro, η G specific ενδονουκλεάση
Τ1 είναι σε θέση να τέμνει κατάλληλα και να κυκλοποιεί το ολιγομερές PSTVd
(Tsagris et al 1991, Tabler et al 1992).
Στη νεότερη βιβλιογραφία όμως έχει βρεθεί ως υπεύθυνο ένζυμο η DNA
λιγάση 1 που παρουσιάζεται να καταλύει τη κυκλοποίηση (Gas et al 2007, Gomez
and Pallas 2012). Από παλαιότερες μελέτες δείχνεται ότι σε ορισμένα ιοειδή της
οικογένειας Avsunviroidae η επεξεργασία γίνεται αυτοκαταλυτικά.
Ο μολυσματικός κύκλος του ιοειδούς ολοκληρώνεται μετά τον
ενδοκυτταρικό πολλαπλασιασμό με τη μεταφορά του στα επόμενα κύτταρα. Το
ιοειδές μετακινείται μέσω των πλασμοδεσμάτων στο επόμενο κύτταρο (Ding et al
1997). Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί εκεί
νέος ενδοκυτταρικός
πολλαπλασιασμός. Τα ιοειδή εκμεταλλεύονται και ακολουθούν για τη κινητικότητα
τους σε απομακρυσμένα μέρη – κύτταρα του φυτού την ροή μεταφοράς των
φωτοσυνθετικών υλικών. Μέσω του φλοιώματος του φυτού μεταφέρονται από
τους ιστούς που πρώτη φορά μετά την είσοδο τους πολλαπλασιάζονται (τα ώριμα
φύλλα όπου πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση, source leaves), στους ιστούς
αποδέκτες (sink leaves) που είτε είναι ρίζα, είτε τα μικρά αναπτυσσόμενα φύλλα ή
και τα άνθη (σέπαλα, γύρη) (Palukaitis 1987).
Όλες αυτές οι επαλληλίες των ενδοκυτταρικών πολλαπλασιασμών και της
είτε κοντινής είτε μακρινής μετακίνησης αποτελούν τη διασυστηματική μόλυνση
του φυτού. Ύστερα από την επιμόλυνση σε κάποιο φύλλο ή στο βλαστό του φυτού
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το ιοειδές μετακινείται στους κονδύλους κοντά στη ρίζα (Francesco di Serio et al
2010). Αυτό απορρέει από τη μόλυνση των αναπτυσσόμενων φύλλων που όταν
ωριμάσουν τροφοδοτούν με μόλυσμα (ιοειδές) το εναπομείναν φυτό, το οποίο
μολύνεται σχεδόν καθολικά(Palukaitis 1987). Το συγκεκριμένο θέμα με τη
διασυστηματική κίνηση και τη σύγκριση του RNA του ιοειδούς σε επίπεδο φύλλου
και ρίζας στο ξενιστή ντομάτα θα μας απασχολήσει στη παρούσα μελέτη.(Ding et al
2009, Ding et al 2012).

4.8 ΣΥΜΠΩΜΑΤΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Η μόλυνση ενός φυτικού οργανισμού με κάποιο ιοειδές προκαλεί τις
περισσότερες φορές προβλήματα στην ανάπτυξη. Τα συμπτώματα όμως πάντα
εξαρτώνται από το στέλεχος του ιοειδούς που χρησιμοποιήθηκε, από το είδος και
την ποικιλία του φυτού, από την αναπτυξιακή κατάσταση του φυτού κατά τη
μόλυνση και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Singh et al 2003, Βογιατζάκη 2011).
Το περισσότερο κοινό χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης από τα ισχυρά
παθογόνα στελέχη είναι ο νανισμός του φυτού. Πάντως είναι μεγάλο το εύρος της
προκαλούμενης ζημιάς, με συμπτώματα όπως η τοπική νέκρωση των αγγείων, η
επιναστία, η τραχύτητα και η ατράκτωση των φύλλων. Επιπρόσθετα συμπτώματα
αποτελούν η βραχυγωνάτωση (μικρές αποστάσεις μεταξύ των γονάτων στο βλαστό)
και η παραμόρφωση του καρπού και του κονδύλου αναλόγως του ξενιστή
(Papaefthimiou et al 2011). Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο ένα ιοειδές να προκαλεί
διαφορετικά συμπτώματα σε διαφορετικές ποικιλίες του ξενιστή του. Το ίδιο συχνό
είναι και το φαινόμενο διαφορετικά στελέχη του ίδιου ιοειδούς να προκαλούν
διαφορετικά συμπτώματα στην ίδια ποικιλία ενός ξενιστή τους (Schnölzer et al
1985, Owens et al 1996, Gora et al 1996). Επιπλέον παράγοντας επίδρασης, στη
σοβαρότητα και στη ταχύτητα ανάπτυξης των συμπτωμάτων, αποτελεί η ποσότητα
του μολύσματος που χρησιμοποιείται στο εκάστοτε πείραμα επιμόλυνσης.

4.9 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΙΟΕΙΔΩΝ
Αρχικά τα ιοειδή χρησιμοποιούν για τον πολλαπλασιασμό τους στοιχειώδεις
λειτουργίες, κοινές σε διαφορετικά φυτά. Όμως δεν είναι σε θέση να
πολλαπλασιάζονται σε όλα τα φυτά. Ένα ιοειδές πρέπει να αλληλεπιδράσει με το
συγκεκριμένο βιομοριακό περιβάλλον για να εκμεταλλευτεί λειτουργικά τον φυτικό
οργανισμό. Το συγκεκριμένο περιβάλλον παρουσιάζει ποικιλομορφία η οποία
αντανακλάται και στη ποικιλομορφία των ιοειδών και την εξειδίκευση τους για
συγκεκριμένο είδος ξενιστή.
Πιθανώς υπάρχουν περισσότεροι μηχανισμοί από ένας που ευθύνονται για
τη παθογένεια των ιοειδών. Παλαιότερα δεδομένα αναφέρουν ότι ένα μονοπάτι
πιθανή αιτία της παθογένεσης των ιοειδών είναι από τη πρωτεϊνική κινάση, PKR
που ενεργοποιείται από διπλόκλωνο RNA (το ένζυμο είναι ανάλογο, με το
αντίστοιχο ένζυμο PKR που ενεργοποιείται από ιογενή διπλόκλωνα RNA στα
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κύτταρα των θηλαστικών) (Hiddinga et al 1988, Diener et al 1993). Η κινάση αυτή
μειώνει τη σύνθεση των πρωτεϊνών και αυτό προσδίδει παθογόνες επιπτώσεις. Στη
περίπτωση του potato spindle tuber viroid, υπάρχει ένας καλός συσχετισμός μεταξύ
του βαθμού παθογένειας και της ικανότητας του συγκεκριμένου στελέχους να
ενεργοποιεί τη πρωτεϊνική κινάση in vitro (Hammond et al, 2000).

4.10 ΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ RNA ΣΙΓΗΣΗ
Εκτός του μηχανισμού μέσω της PKR, στον οποίο βέβαια συμμετέχει μια
δομή RNA, υπήρχε αρκετή ασάφεια για το πώς τα ιοειδή είναι σε θέση να
προκαλέσουν συμπτώματα τόσο διαφορετικά στα φυτά χωρίς να κωδικοποιούν
καθόλου πρωτεϊνικά προϊόντα στις αλληλουχίες τους. Τα στοιχεία και οι πρόσφατες
μελέτες καταδεικνύουν ότι η RNA σίγηση εμπλέκεται στη διαδικασία.
Η γονιδιακή σίγηση είναι ένας μηχανισμός των κυττάρων που εξελίχθηκε για
να ρυθμίζει τη γονιδιακή έκφραση και την σταθερότητα του γενώματος στους
ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Σύντομα, έγινε σαφές ότι ο μηχανισμός της PTGS
(post transcriptional gene silencing) μπορεί να δράσει ενάντια σε παθογόνα όπως οι
ιοί ή τα ιοειδή (Kooter et al 1999, Voinnet et al 2001). Άλλα ενδογενή μικρά RNAs
(small interfering RNAs, siRNAs) βρέθηκαν να προέρχονται από μετάγραφα
περιοχών του γενώματος που περιέχουν επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες,
μεταθετά στοιχεία κλπ και παίζουν ρόλο την διατήρηση της μεταγραφικής σίγησης
(transcriptional gene silencing TGS) αυτών των περιοχών. Αυτό δείχθηκε πρώτη
φορά σε νηματώδεις (Sijen, 2003) αλλά και στα φυτά εν συνεχεία (Kasschau, 2007).
Τέτοια μόρια μικρών RNAs (siRNAs) από το ιοειδές μπορούν να στοχεύουν
κυτταρικά mRNAs ή να διαταράσσουν τη σταθερότητα του γενώματος μέσω siRNAs
και να προκαλούν έτσι συμπτώματα.
Σε αυτούς τους μηχανισμούς τα δίκλωνα ή σχεδόν δίκλωνα RNA μόρια είναι
τα πρόδρομα μόρια των μικρών RNAs, που αποτελούνται κυρίως από siRNAs (
κυτταρικά και ιικά) και τα miRNAs (ενδογενή). Τα πρόδρομα μετάγραφα αυτών των
RNAs αναγνωρίζονται από ένζυμα του τύπου της RNAseIII, που λέγονται ‘κόπτες’
(Dicers ή Dicer Like Proteins (DCLs)) και τέμνουν αυτά τα υποστρώματα σε μικρά
RNA μόρια μεγέθους 21-24 νουκλεοτιδίων. Αυτά τα τμήματα RNA είναι δίκλωνα
αρχικά, έχουν 2 προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3΄ άκρο τους και είναι
φωσφορυλιωμένα στο 5΄ άκρο τους. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι σήμα
κατατεθέν των προϊόντων κοπής των DCL. Τα διαφορετικού μεγέθους siRNAs
παράγονται από διαφορετικές Dicers και έχουν εντοπιστεί 4 ομόλογες Dicers στην
Arabidopsis (σε άλλα φυτά περισσότερες) (Margis, 2006).
Η κατηγορία των piwi RNAs, που είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος (30Ν) και
μέχρι τώρα έχουν βρεθεί μόνο σε γαμετικά κύτταρα ζώων, δεν παράγονται από τις
Dicers αλλά από άλλα μονοπάτια. Τα μικρά RNAs ενσωματώνονται σε σύμπλοκα με
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κατασταλτικές ιδιότητες, που αποτελούνται από πρωτεΐνες με την ονομασία
αργοναύτες (AGO) και άλλες πρωτεΐνες, και τα μεγίστης σημασίας μονόκλωνα
μόρια RNA μικρού μεγέθους (21-24 νουκλεοτίδια, αναφέρθηκαν παραπάνω) που
τους προσδίδουν την εξειδίκευση για την ανίχνευση των στόχων (ιικά RNAs,
κυτταρικά mRNAs, γενωμικά μετάγραφα). Τα σύμπλοκα αυτά ονομάζονται RNA
Induced Silencing Complex (RISC) η RNA induced transcriptional silencing complex
(RITS). Τα RISC είτε προσδένονται στα ιικά εξωγενή RNAs, και τα τέμνουν, ή στα
κυτταρικά mRNAs και τα τέμνουν ή/και παρεμποδίζουν τη μετάφραση τους.

Στα φυτά και σε ορισμένους άλλους οργανισμούς, τα short interfering RNAs
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εκκινητές με την υβριδοποίηση σε μία
συμπληρωματική αλληλουχία για τη σύνθεση διπλόκλωνων (double stranded) RNA.
Αυτό οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων siRNAs και συνεπώς στην ενίσχυση του
μηχανισμού της γονιδιακής σίγησης (Landry, Thompson et al. 2004). Οι οργανισμοί
αυτοί έχουν ενδογενή ένζυμα, τις RNA dependend RNA polymerases που
συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι της ενίσχυσης. Τα short interfering RNA που
αντιστοιχούν σε αλληλουχίες από γονιδιώματα ιοειδών έχουν δειχθεί ότι υπάρχουν
πάντα σε μολυσμένα φυτά (Papaefthimiou I et al 2001, Itaya et al 2001, Martinez et
al 2002). Επιπρόσθετα, η διαγονιδιακή έκφραση μιας κατασκευής που παράγει
διπλόκλωνο hpRNA του potato spindle tuber viroid αναπτύσσει όλα τα σχετικά όπως
στα ιοειδή συμπτώματα (Wang et al 2004) και παράγει μικρά RNAs.
Το ιοειδές, ή και τα ενδιάμεσα δίκλωνα μόρια του πολλαπλασιασμού του
φαίνεται ότι αποτελεί υπόστρωμα για τις DCLs. Τα μικρά RNAs που παράγονται
είναι βιολογικά ενεργά in trans, αλλά κατά πάσα πιθανότητα όχι ως προς το ιοειδές,
καθώς το ιοειδές διατηρεί την ικανότητα μόλυνσης, χωρίς να φαίνεται να
επηρεάζεται ιδιαίτερα ο τίτλος του. Τα πειραματικά αποτελέσματα ερευνών
δείχνουν ότι όταν τα ιοειδή αναπαράγονται μέσω ενός δίκλωνου ενδιάμεσου RNA,
αυτά στοχοποιούνται από το ένζυμο των DCL και διασπώνται σε siRNA. Στη
συνέχεια αυτά φορτώνονται στο RNA επαγόμενο σύμπλοκο σίγησης (RISC). Τα
ιοειδή siRNAs στη πραγματικότητα περιέχουν αλληλουχίες που μπορούν να
ζευγαρώσουν με κάποια αγγελιοφόρα RNA του φυτού και μετέπειτα αναστέλλουν ή
υποβαθμίζουν την μετάφραση τους. Αυτός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος
παθογένεσης που μπορεί να δικαιολογεί τα συμπτώματα που προκαλούν τα ιοειδή
(Navarro et al 2012). Μέχρι τώρα, έχει δειχθεί για το ιοειδές peach latent mosaic
viroid (PLMVd) ότι επάγει συγκεκριμένο χλωρωτικό φαινότυπο (peach calico) και ότι
αυτό οφείλεται σε μια μικρή αλληλουχία του RNA που βρίσκεται σε κάποια
παθογόνα στελέχη του PLMVd (Flores et al 2006, Di Serio 2013).
Προηγούμενες μελέτες ανέδειξαν πως οι DCL2, DCL3 και DCL4 πέπτουν το
ιοειδές προς μικρά RNA μόρια, 22-, 24- και 21 ντ αντιστοίχως. Τα μικρά RNA μόρια
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θετικής και αρνητικής πολικότητας υποδηλώνουν ότι τα ενδιάμεσα μόρια του
πολλαπλασιασμού του ιοειδούς είναι υπόστρωμα για αυτές τις DCLs. Σε
διασυστηματικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ενεργός ρόλος της DCL1 και DCL4, κάτι
που δεν παρατηρήθηκε σε κυτταρικό επίπεδο. Πρόσφατη εργασία δείχνει ότι
σημαντικό ρόλο παίζει η DCL4, γιατί, όταν μειώνεται η έκφραση της, μειώνεται και ο
πολλαπλασιασμός του υοειδούς. Αντίθετα, ρόλος της DCL1 ως προς την
επεξεργασία του ιοειδούς δεν είναι ξεκάθαρος, γιατί το ενζυμο συμμετέχει και στην
βιογένεση των μικρών RNAs (miRNAs) που ρυθμίζουν πολλά βήματα στην ανάπτυξη
του φυτού και έτσι η επιρροή της μπορεί να είναι έμμεση. Ωστόσο θεωρείτε ότι
υπάρχει επικουρικός ρόλος της RNA σίγησης στη μόλυνση του PSTVd, κάτι που
αντιβαίνει στον έως τώρα γνωστό αποκλειστικό ρόλο άμυνας της RNA σίγησης.
Αυτή η άποψη αναφέρει πως τα ιοειδή, ενώ συγχρόνως στοχεύονται από την RNA
σίγηση, έχουν εξελιχθεί έτσι, ώστε να χρησιμοποιούν παράλληλα και στοιχεία του
μηχανισμού αυτού προς όφελος τους (Kalantidis K. et al 2006, Dadami et al 2012).

Εικόνα 6: Στην αριστερή πλευρά ο άγριος τύπος του PSTVd, τα μεταλλάγματα στο δεξί άκρο
του είναι στελέχη που διαφοροποιούνται ως προς την ικανότητα του ιοειδούς να
μετακινείται διασυστηματικά.

4.11ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΟΕΙΔΩΝ
Τα ιοειδή μεταδίδονται κυρίως με δύο μεθόδους είτε με φυσική μετάδοση, η
οποία με τη σειρά της διακρίνεται στην οριζόντια και τη κάθετη, είτε με πειραματική
μετάδοση. Στη πρώτη κατηγορία της φυσικής μετάδοσης μεταδίδονται γρήγορα
ανάμεσα σε γειτνιάζοντα φυτά κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών
δραστηριοτήτων. Αυτό συμβαίνει μέσω του τραυματισμού ιστών και στη συνέχεια
μέσω της άμεσης επαφής με φύλλα και της έμμεσης μέσω του κλαδέματος
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διαφορετικών φυτών με το ίδιο μηχάνημα, όπως επίσης και με τον εμβολιασμό και
τον αγενή πολλαπλασιασμό, οι οποίες είναι και οι επί το πλείστον κυριότερες αιτίες
για την εξάπλωση των περισσότερων ιοειδών. Στη κάθετη μετάδοση είναι οι
διάφορες μέθοδοι εγγενούς αναπαραγωγής των φυτών (με τον σπόρο). Έχει
περιγραφεί στη βιβλιογραφία μετάδοση μέσω του σπόρου και της γύρης (Singh
1992, Baker et al 2011). Η μετάδοση με έντομα – φορείς συμβαίνει ελάχιστα έως
καθόλου, έχει μελετηθεί η μετάδοση μέσω των αφίδων (Lee et al 1987).
Στον αντίποδα η μόλυνση πολυάριθμων ειδών διαφορετικών οικογενειών
και ομάδων από κάποιο ιοειδές τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται και
πειραματικά. Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε τους εκάστοτε πειραματικούς ξενιστές,
αυτό όμως δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εμφάνιση συμπτωμάτων. Το εύρος
των πειραματικών ξενιστών του κάθε ιοειδούς τις περισσότερες φορές
περιλαμβάνει είδη συγγενικά με τους φυσικούς τους ξενιστές. Οι βασικότερες και
απλούστερες μέθοδοι για τη πειραματική μετάδοση των ιοειδών είναι μηχανικές. Σε
αυτό το πλαίσιο κυρίως γίνεται ελαφρύς επιφανειακός τραυματισμός του φύλλου ή
του βλαστού σε συνδυασμό με τη παρουσία μολύσματος. Τα μολύσματα μπορεί να
είναι κυτταρικό εκχύλισμα από μολυσμένα φυτά με κάποιες βοηθητικές ουσίες ή
καθαρό ιοειδές, απλά με διαφορετικό αποτέλεσμα μόλυνσης.
Η μόλυνση μέσω αγροβακτηρίου είναι μια άλλη πειραματική διαδικασία, η
οποία εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν σε σειρά πειραμάτων για τη μόλυνση της
ντομάτας με το ιοειδές potato spindle tuber viroid, κυρίως με στελέχη που για
διάφορους λόγους δεν είναι επαρκώς μολυσματικά. Κατά τη διαδικασία
πραγματοποιείται ένεση με αγροβακτήριο που έχει μετασχηματιστεί με ένα
πλασμίδιο το όποιο εκφράζει το cDNA του PSTVd. Στα κύτταρα του όγκου που
σχηματίζεται λόγω του αγροβακτηρίου, το ιοειδές παράγεται στη μορφή γραμμικών
μονομερών και ολιγομερών RNA μεταγράφων. Τα συνεχώς παραγόμενα μετάγραφα
ξεκινούν το κύκλο του ενδοκυτταρικού πολλαπλασιασμού στα κύτταρα του όγκου.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι η διασυστηματική μόλυνση του φυτού με το PSTVd
(Hammond et al 1994).
Σε αντίστοιχα πειράματα έχει δειχθεί ότι κατά τη μόλυνση με PSTVd σε
ορισμένους μη ξενιστές (πχ το ηλιοτρόπιο), πολλαπλασιάστηκε το ιοειδές στα
κύτταρα του όγκου, αλλά δεν μετακινήθηκε διασυστηματικά, με αποτέλεσμα να μη
μολυνθεί το συγκεκριμένο φυτό. Απόρροια τα πολυάριθμα μόρια που είναι
διαθέσιμα μέσα στο πυρήνα για πολλαπλασιασμό, και η αύξηση της πιθανότητας
εκκίνησης του κύκλου ανάπτυξης.
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4.12 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σε παλαιότερες μελέτες είχαν διερευνηθεί οι ποικιλομορφίες των
αλληλουχιών που βρίσκονται στους μελετημένους συνδυασμούς ιοειδών και
ξενιστών. Επιπρόσθετα έχει μελετηθεί πως επηρεάζεται η παθογένεια κατά τη
διαφοροποίηση των φυτικών κυττάρων, η επίδραση της μόλυνσης στο
φωτοσυνθετικό μηχανισμό στο κύριο ξενιστή μέσω της μόλυνσης του με το ιοειδές
PSTVd και σε εκάστοτε διακυμάνσεις στις συνθήκες φωτός και τις διαφοροποιήσεις
σε μοριακό επίπεδο που αυτές προκαλούν (Michael et al. 2008, Vogiatzaki et al.
2011).
Στη διατριβή πραγματοποιήθηκε η χρήση μοριακών τεχνικών. Αυτές ήταν, οι
δύο διαφορετικές μέθοδοι εκχύλισης, η απομόνωση του γενετικού υλικού και στη
συνέχεια η ανάλυση του με τις εκάστοτε μοριακές τεχνικές της ηλεκτροφόρησης σε
αγαρόζη, φορμαλδεΰδη και ακρυλαμίδη και τέλος ο υβριδισμός με νουκλεοτίδια
σημασμένα είτε με Digoxigenin, είτε με ραδιοισότοπα φώσφορου.
Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (PCR) για τη τελική αλληλούχιση και εν συνεχεία κλωνοποίηση και για
τη δημιουργία ανιχνευτών. Ο στόχος ήταν να μελετηθούν τυχόν διαφορές στο
πολλαπλασιασμό ή και τη μετακίνηση του ιοειδούς potato spindle tuber viroid
(εικόνα) στα φύλλα και στις ρίζες. Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθούν τρείς
διαφορετικές καλλιεργητικές τεχνικές, η πρώτη σε μίγμα άμμου και χώματος, η
δεύτερη σε περλίτη με κάποιο υποστηρικτικό στο βάθος της γλάστρας και η Τρίτη
σε ιστοκαλλιέργεια (ασηπτικές συνθήκες). Όλες οι τεχνικές επέτρεπαν τη σχετικά
εύκολη λήψη δειγμάτων από το ριζικό σύστημα.
Αρχικά και για μεγαλύτερη προσωπική μου εντρύφιση πάνω στο αντικείμενο
πραγματοποιήθηκε πείραμα με καλλιεργητικό υπόστρωμα άμμου με μείγμα τύρφης
σε αναλογία 3 προς 1. Στη πορεία έλαβαν χώρα 2 πειράματα με υπόστρωμα περλίτη
(στο πρώτο υπήρχε υπόβαθρο χώματος στο πάτο της γλάστρας) και συνεχή λίπανση
για την ομαλή ανάπτυξη της καλλιέργειας. Τέλος προέκυψαν άλλα 2 πειράματα με
ιστοκαλλιέργεια για την ακρίβεια από σποροπαραγωγή και διατήρηση των
φυταρίων σε πλαστικά δοχεία σε αποστειρωμένο θρεπτικό υλικό (Πίνακας2).

Καλλιέργεια PSTVd Minus Control ΕΠΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΜΜΟΣ
ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

21
28

6

14
7

ΠΕΡΛΙΤΗΣ

29

-

8

ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15

-

5

ΠΕΡΛΙΤΗΣ

12

-

6

Ιαν-Φεβ.
Φεβ.Μαρτ.
ΜαρΑπρ.
Απρ.Μάης
Ιουν.Ιουλ.

Tuta absoluta
5-6 φύλλα
Υπόστρωμα τύρφης

Πίνακας 2: Παρουσίαση καλλιεργειών.
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5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

5.1 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΟΕΙΔΩΝ
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν φυτά τομάτας (Lycopersicon
esculentum) της ποικιλίας Rentita, τα οποία μολύνθηκαν με το στέλεχος του
ιοειδούς PSTVd KF440.2. Διεξήχθησαν πέντε πειράματα ένα σε άμμο με χώμα (3:1),
δύο σε καλλιέργεια περλίτη και δύο πειράματα σε ιστοκαλλιέργεια από σπόρο. Η
μόλυνση με άμμο πραγματοποιήθηκε από μολυσμένο φυτό που βρισκόταν στο
θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου, οι υπόλοιπες μολύνσεις από RNA που προήλθε
από in vitro μεταγραφή.

5.2 ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
H μόλυνση των φυτών έγινε με μετάγραφο RNA (που ευγενώς μας
παραχώρησε η Δρ. Ν. Κατσαρού), το οποίο είχε προκύψει από τη μεταγραφή του
πλασμιδίου pHa106, και η μόλυνση έγινε μηχανικά, χρησιμοποιώντας πυριτιούχο
καρβίδιο (carborundum , silicum carbide(SiC)) και 10μl (50ng) μόλυσμα για κάθε
φυτό (5 μl/φύλο). Το μόλυσμα περιείχε 50ng/φυτό RNA μετάγραφο και 1% K2HPO4.
Η μεταγραφή για τη δημιουργία του μολύσματος έλαβε χώρα σε δύο
παραλλαγές στη πρώτη χρησιμοποιήθηκε η Τ7 πολυμεράση (από το Takara kit),και
το πλασμίδιο είχε κοπεί με το ένζυμο HindIII (παραγωγή minus RNA), ενώ στη
δεύτερη η SP6 RNA πολυμεράση σε πλασμίδιο pH106(template), επωασμένου με το
ένζυμο EcoRI, με SP6 RNA πολυμεράση (μετάγραφο του κλώνου PSTVd-KF440-2)
(Tsagris et al 1991)(plus RNA). Ο τελικός όγκος για την αντίδραση της πολυμεράσης
ήταν 100μl των διαλυμάτων, στη πρώτη περίπτωση έγινε επώαση στους 42οC για 2
ώρες, ενώ στη περίπτωση της SP6 στους 40οC για 2 ώρες. Στο τέλος φορτώσαμε τα
δείγματα σε πήκτωμα αγαρόζης 1% μαζί με τον marker λPStI ώστε να
διαπιστώσουμε την επιτυχία της διαδικασίας.

Template
Buffer(10X)
DTT 50mM
rNTP 10mM
RNAsin 10mM
Polymerase
H2O

T7 (Takara)
1μg
10μl
10μl
20μl (2mM)
3μl
(50u)
dd up to 100μl

SP6 (NEB)
1μg
10μl
5μl (0.5mM)
3μl
(20u)
dd up to 100μl
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5.3 ΔIAΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Όλα τα διαλύματα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) αποστειρώθηκαν στο
αυτόκαυστο μετά τη παρασκευή, ή δημιουργήθηκαν από αποστειρωμένα
συγκεντρωμένα διαλύματα (stocks) και δίπλα απιονισμένο, αποστειρωμένο νερό.
Calcium Chloride (2.5M)
36,7g από CaCl2*6H2O διαλύουμε σε τελικό όγκο 100ml απιονισμένο H2O.
Αποστειρώνουμε περνώντας το από φίλτρα 0,22mM. Αποθήκευση στους -4οC σε
aliquots.
20X SSC, pH 7.0 (1L)
175.3g NaCl
88.2g NaCitrate
5X TBE (2L) pH8.0
108g Tris/HCl (121.14 g/mol)
55g Boric Acid
40 ml EDTA (0.5 M)
Chloroform-isoamyl alcohol (24:1)
Για 200ml:
8ml isoamyl alcohol και προσθέτουμε chloroform ως τα 200ml
Το μείγμα δεν αποστειρώνεται
10X MOPS electrophoresis buffer (1L) pH6.5
41.85g MOPS
4.1g CH3COONa ή 20ml CH3COONa (1M)
3.36g EDTA ή 20ml 0.5M EDTA φιλτράρισμα pH 8
Συμπλήρωση με Η2Ο έως τελικό όγκο.

TEMS (100mL) pH 8.0, pH 7.5 (0,1M Tris, 0,1M NaCl, 0,01M EDTA)
10ml Tris (1M)
10ml EDTA pH 8.0 (0.1M)
10ml NaCl (1M)
Ρύθμιση του pH στην αντίστοιχη τιμή προσθέτοντας μικρές ποσότητες ΝαΟΗ 5Ν.
143 μL 2-μερκαπτοαιθανόλη (την προσθέτουμε λίγο πριν τη στιγμή διεξαγωγής του
πειράματος)
Extraction Phenol with TEMS buffer
100g phenol
2.5 ml chloroform 25
30ml (0.1M TEMS 1X με pH 7-7.5)
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0.1g 8-hydroxychinoline
Αναδύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί η κρυσταλλική φαινόλη. Αλλάζουμε το buffer 2
με 3 φορές, μέχρι το pH της υδάτινης φάσης να είναι σταθερό. Η φαινόλη πρέπει να
είναι άχρωμη (ελαφρό ροζ ή κόκκινο χρώμα υποδεικνύει οξείδωση και το υλικό
είναι ακατάλληλο. Μπορεί να καθαριστεί με διπλή κρυστάλλωση)
Trizol (1L)
Neutral phenol 38% (phenol equilibrated at pH7 with Tris/HCl)
Guanidine isothiocyanate 0.8M
Ammonium isothiocyanate 0.4M
Sodium acetate pH5 0.1M
Glycerol 5%
Τα διαλύματα φαινόλης και τριζόλης δεν αποστειρώνονται
2.5X Random Primer Buffer
125μl Tris/HCl pH 6.8 (1M)
12,5μl MgCl2 (1M)
1,78μl 2-Mercaptoethanol (14M)
H2O έως τo 1ml
Denhards 50Χ(100ml)
1ml 1% PVP
1ml 1% Ficoll
1ml 1% BSA
97ml νερό
SDS (10%)
Ζυγίζουμε με μάσκα 50g SDS και προσθέτουμε αργά 500 ml απιονισμένο νερό για
να μην αφρίσει. Συνήθως προσθέτουμε την σκόνη σε 80-90 ml νερό και
ογκομετρούμε μέχρι τα 500ml. Το διάλυμα αυτό φιλτράρεται και δεν
αποστειρώνεται
0.5M EDTA pH 8.0 (MW 372.2)
Διαλύουμε 93g EDTA disodium ανά 500ml ddH2O και ρυθμίζουμε το pH με διάλυμα
ισχυρής βάσης, 10Ν NaOH.

3M Na Acetate, pH 5.0 (MW 82.033)
Διαλύουμε 49,3g σε 200ml και ρυθμίζουμε το pH με οξικό οξύ (CH3COOH)
5X Loading Buffer (10ml)
100μl Bromophenol blue (1%)
80μl 500mM EDTA pH 8.0
720μl 37% Formaldehyde
2ml 100% Glycerol
3.084μl Formamide
4ml 10X MOPS pH 6.5
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H2O έως τα 10m
10% APS (10ml)
1g Ammonium per sulfate
H2O έως τα 10μl (το διάλυμα παρασκευάζονταν κάθε μήνα καινούριο) και δεν
αποστειρώνεται.
Acrylamide 38:2 (300ml)
114g Acrylamide (38%)
6g Bis: Acrylamide (2%)
Προσθέτουμε σε μικρό όγκο H2O στον απαγωγό φορώντας πάντοτε μάσκα!!! Και
συμπληρώνουμε στα 300ml, το διάλυμα φιλτράρεται και δεν αποστειρώνεται.
TBE Loading Buffer (10x) pH 8
50% glycerine
0,01M EDTA pH8
0,25% bromophenol blue
0,25% xylene cyanol
0.5ΧTBE
Formamide Loading Buffer
80% w/v double crystallized formamide
10mM EDTA pH 8.0
0.25mg/ml xylene cyanol
0.25mg/ml Bromophenol blue
10mg/ml Ethidium Bromide (EtBr)
Διαλύουμε 1g EtBr σε 100ml ddH2O (Παρασκευάζουμε 1ml και τo αποθηκεύουμε
στο ψυγείο με αλουμινόχαρτο για προστασία από το φως)
Washing Buffer (Solution for Northern, σήμανση με digoxigenin)
0,1M maleic acid
0,15M NaCl
Ρύθμιση του pH στο 7.5. Στη συνέχεια αποστείρωση στο αυτόκαυστο και πριν τη
χρήση τοποθετούμε 0,3% TWEEN20.
Detection Buffer (Solution for Northern, σήμανση με digoxigenin)
0,1M Tris/HCl
0,1M NaCl
Ρύθμιση pH στο 9.5. Στη συνέχεια αποστείρωση.

Hybridization Buffer for DNA probe (Solution for Northern, σήμανση με
digoxigenin)
5xSSC
0, 02% SDS
1x Denhardts
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Low Stringency Wash (Solution for Northern, σήμανση με digoxigenin)
2xSSC
0, 1%SDS
High Stringency Wash (Solution for Northern, σήμανση με digoxigenin)
0,1xSSC
0, 1% SDS
Αυτό το διάλυμα δε χρησιμοποιείτε για πλύσιμο των μεμβρανών για τα siRNAs
Blocking Solution (Solution for Northern, σήμανση με digoxigenin)
Washing Buffer without Tween 20
1xblocking reagent (1% milk)
Antibody solution (Solution for Northern, σήμανση με digoxigenin)
1xblocking reagent (1% milk)
1/20000 αντίσωμα (anti-digoxigenin)

5.4 ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Δύο πειράματα της συγκεκριμένης μελέτης έγιναν σε συνθήκες
ιστοκαλλιέργειας. Για την ακρίβεια έγινε αποστείρωση του σπόρου, εκβλάστηση
του φυταρίου και στη συνέχεια ανάπτυξη κοτυληδόνων και μετέπειτα του φυτού σε
αποστειρωμένες συνθήκες ιστοκαλλιέργειας. Το θρεπτικό που έγινε η διαδικασία
της ανάπτυξης αρχικά στα πλαστικά τριβλία, μετά στα γυάλινα και στη συνέχεια στα
μεγαλύτερα πλαστικά δοχεία ιστοκαλλιέργειας, βασίστηκε στο Murashige and
Skoog που αναφέρεται παρακάτω. To θρεπτικό αυτό δημιουργήθηκε σε δύο
φάσεις, στο πρώτο ήταν διαλυμένα τα ΄΄μακροθρεπτικά΄΄ του διαλύματος και στο
δεύτερο τα ΄΄μικροθρεπτικά΄΄. Δεν τοποθετήθηκε σακκχαρίτης εφόσον είχαμε από
την αρχή ολόκληρα φυτά που φωτοσυνθέτουν, ώστε να αποτρέψουμε και την
ανάπτυξη μικροοργανισμών. Σε κάθε χρήση που επιβαλλόταν να δημιουργηθεί το
εν λόγω πλήρες θρεπτικό, αναμειγνύαμε τις κατάλληλες ποσότητες και προσθέταμε
την αντίστοιχη ποσότητα άγαρ (0,8%). Τα άλατα του πλήρους θρεπτικού
παρουσιάζονται στο πίνακα (Πίνακας 3)(Trigiano et al 2010, Murashige T and Skoog
F 1962).
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Πίνακας 3: Παρουσίαση θρεπτικών κατά Murashige and Skoog (Sigma – Aldrich) στο οποίο
πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη των φυταρίων. Η πρώτη στήλη περιέχει τα θρεπτικά, η
δεύτερη τις ποσότητες σε mg του πλήρους θρεπτικού(Μ5524) και αντίστοιχα η τρίτη
(Μ0654) και η τέταρτη (Μ0529) τις ποσότητες ανά λίτρο στα μικροθρεπτικά και
μακροθρεπτικά.

5.5 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το φυτικό υλικό έπρεπε να ομογενοποιηθεί ώστε στη συνέχεια να γίνει η
εκχύλιση του RNA. Αρχικά, λαμβάνονταν φωτογραφίες είτε στα γλαστράκια για τα
φυτά του περλίτη και της άμμου, είτε στα αντίστοιχα δοχεία για τις
ιστοκαλλιέργειες. Ακολούθως, γινόταν προσεκτική απομάκρυνση της άμμου, του
περλίτη ή του θρεπτικού της ιστοκαλλιέργειας ώστε όσο το δυνατόν να μη
προκληθούν ζημιές κατά την απομόνωση του ριζικού συστήματος από το εκάστοτε
υπόστρωμα. Η διαδικασία λάμβανε χώρα κάτω από συνεχή ροή νερού και με πολύ
προσεκτικές κινήσεις, για το τελικό καθαρισμό γινόταν ήρεμη ανακίνηση σε νερό.
Στη συνέχεια φωτογραφίζονταν άνευ υποστρώματος με σκοπό τη σύγκριση κυρίως
του ριζικού συστήματος μεταξύ μολυσμένων και υγιών φυτών. Το επόμενο στάδιο
προέβλεπε απομόνωση της ρίζας και των φύλλων χωριστά, ώστε να ζυγιστούν και
να γίνει η εκχύλιση.
Απευθείας μετά το ζύγισμα τα δείγματα τοποθετούνταν στο υγρό άζωτο και
άμεσα γινόταν η μεταφορά σε βαθιά κατάψυξη στους -80οC, μέχρι την εκχύλιση
τους. Η ομογενοποίηση πραγματοποιούνταν επίσης υπό συνεχή παρουσία υγρού
αζώτου για την αποφυγή ανεπιθύμητης αποδόμησης του γενετικού υλικού. Ακριβώς
η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις ιστοκαλλιέργειες, η μόνη διαφορά ήταν
ο διαχωρισμός του ομογενοποιημένου υλικού που μοιραζόταν σε 0,1g, εν αντίθεση
με τα φυτά από τις καλλιέργειες τις άμμου και περλίτη που γινόταν διαμοιρασμός
στα 0,4g όπου αυτό ήταν δυνατό.
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5.6 ΕΚΧΥΛΙΣΕΙΣ RNA ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η εκχύληση περιλαμβάνει την προσθήκη ενός ίσου όγκου φαινόληςχλωροφορμίου σε ένα υδατικού διαλύματος εκχύλισμα κυττάρων ή
ομογενοποιημένου ιστού, με σκοπό την ταυτόχρονη ανάμιξη των δύο φάσεων και
του ιστού, και επιτρέποντας στις φάσεις να διαχωριστούν μετά με φυγοκέντρηση
(Σχήμα). Η ταυτόχρονη ανάμειξη οργανικής/υδάτινης φάσης και ιστού είναι
σημαντική, γιατί εάν ο ιστός ομογενοποιηθεί πρώτα στην υδάτινη φάση σε
θερμοκρασία δωματίου, επέρχεται αποδόμηση του RNA από τις κυτταρικές RNAses.
Η φυγοκέντρηση του μίγματος αποδίδει δύο φάσεις: η κατώτερη οργανική φάση
και η ανώτερη υδατική φάση, καθώς και ενίοτε και μια λεπτή μεσόφαση.
Η εκχύλιση των νουκλεϊκών οξέων βασίζεται στο ότι οι πρωτεΐνες ( ως επί το
πλείστον) και τα λιπίδια του κυττάρου είναι διαλυτά σε οργανικές ενώσεις όπως
(φαινόλη και χλωροφόρμιο), ενώ τα νουκλεϊνικά οξέα (αναλογως του pH και της
αλατότητας) είναι διαλυτα σε υδατινη φάση. Τα νουκλεϊκά οξέα είναι πολικά λόγω
των αρνητικά φορτισμένων φωσφορικών τους. Συνεπώς τα νουκλεϊκά οξέα είναι
διαλυτα στην υδατική φάση αντί της κατώτερης οργανικής φάσης. Αντιστρόφως , οι
πρωτεΐνες περιέχουν υδρόφοβες και υδρόφιλες περιοχές (Avison M. 2007) . Με την
παρουσία της φαινόλης , οι υδρόφοβοι πυρήνες αλληλεπιδρούν με φαινόλη,
προκαλώντας καταβύθιση των πρωτεϊνών στην οργανική φάση μεταξύ των δύο
φάσεων (συχνά ως μία λευκή επιφάνεια). Τα λιπίδια κυρίως με τη μορφή των
μεμβρανών είτε διαλύονται στην κατώτερη οργανική φάση, ή παραμένουν σαν
ίζημα (cell debris) μετά τη φυγοκέντρηση. Το ρΗ της φαινόλης και η αλατότητα
καθορίζει τη διαλυτότητα των DNA και RNA μεταξύ της οργανικής φάσεως και της
υδατικής φάσης. Σε ουδέτερο ή ελαφρώς αλκαλικό ρΗ ( ρΗ 7-8 ) , οι φωσφορικοί
διεστέρες στα νουκλεϊκά οξέα είναι αρνητικά φορτισμένοι, και ως εκ τούτου τα DNA
και RNA συγχρόνως μεταφέρονται στην υδατική φάση.
Το DNA απομακρύνεται από την υδατική στιβάδα όταν το ρΗ χαμηλώνει με
μέγιστη απόδοση σε ρΗ 4,8. Σε αυτό το όξινο ρΗ , οι περισσότερες πρωτεΐνες και
μικρά κομμάτια DNA ( < 10 kb) κλασματώνονται στην οργανική φάση και μεγάλα
κομμάτια νουκλεοτιδίων DNA και μερικές πρωτεΐνες παραμένουν στο μεσόφαση
μεταξύ των οργανικών και υδατικών φάσεων. Η όξινη φαινόλη διατηρεί το RNA
στην υδατική φάση , αλλά μετακινεί το DNA στη φαινολική φάση , διότι οι
φωσφορικές ομάδες για το DNA πιο εύκολα εξουδετερώνονται από εκείνες του
RNA.
Η φαινόλη μόνη της διατηρεί περίπου 10-15 % της υδατικής φάσης , η
οποία οδηγεί σε απώλεια RNA. Για αυτό, κάνουμε εξισορρόπηση της φαινόλης σε
buffer πριν την εκχύλιση. Σε γενικές γραμμές, μια διαλυμένη ουσία διαλύεται
καλύτερα σε ένα διαλύτη που έχει πανομοιότυπη χημική δομή για την ίδια. Η
συνολική ικανότητα ενυδάτωσης ενός διαλύτη εξαρτάται κυρίως από τη πολικότητα
της (McMurry J. 2003). H πρόσθεση χλωροφόρμιου αποτρέπει την κατακράτηση
του νερού και ως εκ τούτου βελτιώνει την απόδοση του RNA (Sambrook et al 2001).
Το χλωροφόρμιο βελτιώνει το διαχωρισμό φάσης των δύο υγρών και είναι
υδρόφοβο. Ο συνδυασμός φαινόλη-χλωροφόρμιο μειώνει τον σχηματισμό
αδιάλυτων συμπλόκων RNA πρωτεινών στη μεσόφαση (Sambrook et al 2001). Η
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Ισοαμυλική αλκοόλη προστίθεται μερικές φορές για να αποφευχθεί ο σχηματισμός
αφρού (τυπικά σε μία αναλογία, 24 μέρη χλωροφόρμιο προς 1 μέρος ισοαμυλική
αλκοόλη). Τα άλατα γουανιδίνιου χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την επίδραση
από τις νουκλεάσες και να αυξήσουν την απόδοση της εκχύλισης.

5.6.1 ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕ TRIzol ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
Οι Volkin & Carter ανέφεραν την πρώτη χρήση του χλωριούχου γουανιδινίου
στην απομόνωση του RNA το 1951. Το 1953 , από τους Grassmann & Defner
περιγράφεται η αποτελεσματικότητα της φαινόλης στην εξαγωγή πρωτεϊνών από
υδατικό διάλυμα. Χρησιμοποιώντας αυτό το εύρημα ,ο Kirby κατέδειξε τη χρήση της
φαινόλης ως διαχωριστή νουκλεϊκών οξέων από τις πρωτεΐνες το 1956. Η χρήση του
χλωριούχου γουανιδίνιου επήλθε στην απομόνωση του RNA από
ριβονουκλεοπρωτεϊνες στη δεκαετία του 1960 (Cox et al 1963, Cox et al 1966, Cox et
al 1968). Από τότε και στο εξής, οι εκχυλίσεις γουανιδινίου ήταν η μέθοδος επιλογής
για το καθαρισμό του μεγαλομοριακού RNA. Η χρήση ισοθειοκυανικού
γουανιδίνιου αντί χλωριούχου γουανιδίνιου πρώτη φορά αναφέρθηκε εν συντομία
από τους Ullrich et al το 1977, και αργότερα χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία από τους
Chirgwin et αl το 1979 . Ο συνδυασμός του θειοκυανικού γουανιδίνιου και θερμής
φαινόλης για την απομόνωση RNA αναφέρθηκε από τους Feramisco et al το 1981.
Το 1987 , οι Chomczynski και Sacchi ανέδειξαν το συνδυασμό γουανιδίνιου
θειοκυανικού με εκχύλιση φαινόλης-χλωροφορμίου κάτω από όξινες συνθήκες. Η
αρχή της μεθόδου περιγράφεται από τους Chomczynski and Sacchi (1987), πρέπει
δε να σημειωθεί ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και διαλύματα είναι
αποστειρωμένα (εκτός των οργανικών διαλυτών) για να αποφευχθεί η παρουσία
ριβονουκλεασών.
Στο συγκεκριμένο πείραμα έγιναν εκχυλίσεις με Trizol αντιδραστήριο και με
εκχύλιση φαινόλης - TEMS buffer. Στη πρώτη μέθοδο στον ομογενοποιημένο ιστό,
που όπως προαναφέραμε στη πλειάδα των περιπτώσεων ζύγισε περί τα 0,4g,
προσθέταμε 6ml από το διάλυμα TRIzol (stock solution) σε κάθε δείγμα ιστού και το
τοποθετούσαμε σε υδατόλουτρο στους 60οC για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια,
αναδύουμε τον ιστό για 1 λεπτό και φυγοκέντρηση στις 5000rpm, στους 4οC για 10
λεπτά. Μεταφέρουμε σε νέα falcon και απορρίπτουμε τη πελέτα και προσθέτουμε
χλωροφόρμιο 1,2ml σε κάθε δείγμα. Τα δείγματα ύστερα τα αναδύουμε λίγο και τα
αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 2 λεπτά, φυγοκέντρηση στις 5000rpm,
στους 4οC για 15 λεπτά. Εδώ διαχωρίζονται 2 φάσεις, προσεκτικά αφαιρούμε
υδάτινη φάση που χρησιμοποιούμε στη συνέχεια, απορρίπτουμε την ενδιάμεση,
την οργανική φάση και τη πελέτα στο κάτω μέρος.

Στο επόμενο στάδιο της κατακρήμνισης του RNA, προσθέτουμε
ισοπροπανόλη και 10xSSC (stock solution) μισή και μισή ποσότητα από το τελικό
όγκο του διαλύματος μας, δηλαδή 3ml και 3ml αντίστοιχα για το υλικό που ήταν
6ml. Αναμιγνύουμε ήρεμα και τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου
10 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 5000rpm, στους 4οC για 10 λεπτά.
Ακολούθως, απορρίπτουμε υπερκείμενο και κρατάμε πελέτα, τη ξεπλένουμε σε 8
ml 75% αιθανόλη. Το μίγμα το ανακινούμε και φυγοκέντρηση στις 5000rpm, στους
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4οC για περίπου 10 λεπτά. Απορρίπτουμε το υπερκείμενο και αφήνουμε τη πελέτα
να στεγνώσει πριν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Διαλύουμε πολύ καλά τη πελέτα
σε 100μl H2O και μεταφέρουμε το διάλυμα σε eppendorfs του 1ml. Φυγοκεντρούμε
στις 14000rpm, στους 4οC για 1 λεπτό περίπου, στη περίπτωση που δεν γίνει πλήρης
διάλυση χρησιμοποιούμε επιπλέον Η2Ο (και επανάληψη του τελευταίου βήματος)
ως ότου διαλυθεί πλήρως το μείγμα. Τέλος μετράμε στο φασματοφωτόμετρο
nanodrop τη περιεκτικότητα του γενετικού υλικού και την κατάσταση του (μέσω των
τιμών 260/280, 260/230 και της μορφής της αντίστοιχης καμπύλης που απεικονίζει
τη διαύγεια του).

5.6.2 ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ
ΦΑΙΝΟΛΗ/ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ/TEMS
Αρχικά παραλαμβάναμε τα δείγματα από τη κατάψυξη των -80οC και τα
τοποθετούσαμε σε υγρό άζωτο. Όπως αναφέραμε στη παράγραφο της
ομογενοποίησης των ιστών η μάζα των δειγμάτων στις ιστοκαλλιέργειες ανερχόταν
περί τα 0,1g και αντίστοιχα στις καλλιέργειες του περλίτη και της άμμου στα 0,4g.
Στο πρώτο στάδιο τοποθετούνταν στα δείγματα 4ml extraction phenol (stock
solution) και 4ml από το TEMS buffer pH 8.0 (stock solution). Στο αρχικό διάλυμα
του TEΜS που θα χρησιμοποιούσαμε στα στάδια της διαδικασίας προσθέταμε betamercaptethanol σε τελική συγκέντρωση 10mM. Τα δείγματα άμεσα τα
ανακινούσαμε για 1 λεπτό στο vortex και τα φυγοκεντρούσαμε στις 4500rpm, στους
4οC για περίπου 15 λεπτά. Λαμβάναμε την ανώτερη φάση σε νέα falcon και το
διάλυμα της φαινόλης το διατηρούσαμε σε θερμοκρασία δωματίου. Σε αυτά τα
falcon προσθέταμε 4ml extraction phenol για επιπλέον καθαρισμό του είδη
υπάρχον υλικού. Τα ανακινούμε γρήγορα και φυγοκέντρηση στις 4500rpm, στους
4οC για περίπου 10 λεπτά. Κρατάμε την υδάτινη φάση στο πάγο και τη φαινόλη θα
τη χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο βήμα για το δεύτερο καθαρισμό. Προσθέτουμε
4ml από το TEMS buffer στην αρχική αποθηκευμένη σε θερμοκρασία δωματίου
φαινόλη για την απομόνωση τυχόν γενετικού υλικού και αντίστοιχα φυγοκεντρούμε
στις 4500rpm, στους 4οC για 15 λεπτά. Από το διάλυμα που προέκυψε
προσθέτουμε την υπερκείμενη υδάτινη φάση στη φαινόλη από το προηγούμενο
βήμα για να ξανακάνουμε ένα επιπλέον καθαρισμό και απορρίπτουμε τη κατώτερη
φάση της φαινόλης. Το διάλυμα μας το φυγοκεντρούμε στις 4500rpm, στους 4οC για
15 λεπτά.
Σε νέα falcon ενώνουμε τις δύο υπερκείμενες υδάτινες φάσεις τη πρώτη με
αυτή που προέκυψε στη τελευταία φυγοκέντρηση. Σε αυτή την ένωση προσθέτουμε
περίπου 9 ml από το διάλυμα chlorophorm : isoamyl alcohol (σε αναλογία 24:1). Το
ανακινούμε καλά και φυγοκέντρηση στις 4500rpm, στους 4οC για περίπου 15 λεπτά.
Σε νέα falcon μεταφέρουμε το υπερκείμενο και το κατώτερο μέρος του
χλωροφορμίου απορρίπτεται. Το επόμενο βήμα αφορά τη ρύθμιση της
συγκέντρωσης του Na2+, αυτό πραγματοποιούνταν με τη προσθήκη οξικού νατρίου
3M pH5.5 (stock solution) σε τελική συγκέντρωση 0.3Μ. Μετά από τη ρύθμιση των
αλάτων έπρεπε να προστεθεί καθαρή αιθανόλη σε ποσότητα 2.5-3 όγκους της
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υδάτινης φάσης (δηλαδή για π.χ. 1ml υγρού προσθέτουμε 2-5 με 3ml αιθανόλης).
Ακολουθεί ελαφριά ανακίνηση και τοποθέτηση στους -20οC για περίπου 2 ώρες.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται φυγοκέντρηση στις 4000rpm, στους 4οC για
περίπου 35 λεπτά. Απομακρύνουμε την αιθανόλη και αφήνουμε τα falcon να
αφυδατωθούν πλήρως στο πάγο. Μόλις απομακρυνθεί η υγρασία προσθέτουμε
έναν όγκο αιθανόλη από διάλυμα 70% με αποστειρωμένο νερό, ανακίνηση στο
vortex και άμεσα πάγο και φυγοκέντρηση στις 4000rpm, στους 4οC για περίπου 15
λεπτά. Η φυγοκέντρηση συνεχίζεται ως τη σταθεροποίηση του ιζήματος,
απομακρύνουμε την αιθανόλη ολοκληρωτικά και αφήνουμε τα δείγματα να
σταθεροποιηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (στη laminar). Ύστερα
πραγματοποιήθηκε διάλυση όλων των ιζημάτων σε 70 με 100μl αποστειρωμένο
H2O και μεταφορά τους σε eppendorfs του 1ml. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν στους
-80οC μέχρι τις αναλύσεις που έγιναν μετά. Τέλος μετράμε στο nanodrop τη
περιεκτικότητα του γενετικού υλικού και την κατάσταση του (μέσω των τιμών
260/280, 260/230 και της μορφής της αντίστοιχης καμπύλης που απεικονίζει την
απορρόφηση του).

5.7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ύστερα από τη περάτωση των λειτουργιών της επεξεργασίας του φυτικού
υλικού και τις απομονώσεις των γενετικών υλικών έλαβαν χώρα τα πειράματα
ανάλυσης του υλικού με ηλεκτροφόρηση και υβριδοποίηση. Οι ηλεκτροφορήσεις
που πραγματοποιήθηκαν ήταν σε αποδιατακτικό (1,2 %) πήκτωμα αγαρόζης με
0.7% φορμαλδεΰδη (Sambrook et al. 1989, Helm. 2010) για να διαπιστώσουμε αν τα
δείγματα μας είχαν μολυνθεί και να γίνει η σύγκριση πάνω στις διαφορές σε σχέση
με τη χρονική στιγμή μετά τη μόλυνση, αλλά και της ρίζας με τα φύλλα. Επιπλέον
πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτική 5% πολυακρυλαμίδη (29:1
PAA:Bis) με 7Μ ουρία για να διαπιστώσουμε τη ποσότητα τη καθαρότητα και το
διαχωρισμό του κυκλικού από το γραμμικό ιοειδές και η 15% αποδιατακτική
πολυακρυλαμίδη (38:2 PAA:Bis) με 7Μ ουρία (Hamilton and Baulcombe, 1999) ώστε
να διαπιστώσουμε τη ποσότητα και τη συχνότητα εμφάνισης των μικρών RNA
(siRNA). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και πειράματα αντίστροφης μεταγραφής και
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, για να γίνει δυνατή η αλληλούχιση των
στελεχών του ιοειδούς. Σε όλες τις ηλεκτροφορήσεις που δουλέψαμε
χρησιμοποιήσαμε έναν marker εκ των puc19DNA επωασμένο με BsiSI και Lambda
DNA επωασμένο με PstI (εικόνα 7).
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Εικόνα 7: Παρουσίαση markers Lambda DNA PstI και puc19DNA/BsiSI.

5.7.1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΩΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗΣ
Θεωρήθηκε σκόπιμο λόγω της χρήσης του πηκτώματος αγαρόζης στην
ηλεκτροφόρηση σε κάθε σχεδόν ανάλυση στη συγκεκριμένη διατριβή να
αναφερθούν επιγραμματικά δυο λόγια. Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται για
να διαχωρίσει τμήματα DNA με βάση το μέγεθος του, το οποίο όμως εξαρτάται από
τη συγκέντρωση και από τη καθαρότητα του γενετικού υλικού καθώς και από το
διάλυμα. Ως επί το πλείστον χρησιμοποιούνταν πήκτωμα συγκέντρωσης 1.2%
αγαρόζης και υπόκειται σε ηλεκτρικό πεδίο αναλόγως του μήκους του. Το DNA που
είναι αρνητικά φορτισμένο μετανάστευε στο θετικό πόλο και η κίνηση του υλικού
κυρίως ρυθμίζονταν από το μέγεθος της αλληλουχίας, δηλαδή όσο μεγαλύτερο
ήταν το κομμάτι της αλληλουχίας τόσο πιο αργά κινούνταν στο πήκτωμα. Πάντοτε
τοποθετούνταν και ένας με δύο marker, οι οποίοι ήταν στη πλειάδα των
περιπτώσεων ο pBR322 κομμένος με ΗinfΙ, o Lambda DNA κομμένος με PstI και ο
puc19 κομμένος με BsiSI. Επιπρόσθετα για να είναι ορατές οι ζώνες στο πήκτωμα
προστίθεται Ethidium Bromide (1μg/ml).
Πάνω σε αυτή τη βάση και για να διαπιστώσουμε τις δυνατότητες της
αγαρόζης στο διαχωρισμό κυκλικού και γραμμικού και των μικρών RNAs,
πραγματοποιήσαμε ένα μικρό πείραμα με διαφορετικές συγκεντρώσεις αγαρόζης
στο πήκτωμα. Σε αυτό το πείραμα χρησιμοποιήσαμε τρεις διαφορετικές
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συγκεντρώσεις 1.5%, 2% και 3% και πραγματοποιήσαμε ηλεκτροφόρηση ώστε να
συγκρίνουμε το αποτέλεσμα με ένα μολυσμένο δείγμα. Ακολούθησε η διαδικασία
του blotting κατά northern (περιγράφεται παρακάτω) αφού πρώτα φωτογραφήθηκε
και παρατηρήθηκε η δυσκολότερη ροή του δείγματος όσο πυκνότερο είναι το
πήκτωμα. Από το blotting προέκυψε η μεμβράνη η οποία με τον υβριδισμό με τον
DNA probe (DIG) μας δείχνει πιθανά τον καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ κυκλικού και
γραμμικού στη συγκέντρωση του 2 και 3%. Η διαδικασία παρουσιάζεται παρακάτω
(εικόνα 8).

Εικόνα 8: Ηλεκτροφόρηση, στύπωμα και υβριδισμός σε 3 διαφορετικές συγκεντρώσεις
αγαρόζης. Η πρώτη εικόνα είναι αμέσως μετά την ηλεκτροφόρηση των 3 πηκτωμάτων, η
δεύτερη μετά τη χρώση της μεμβράνης μετά το στύπωμα, και η τρίτη η απεικόνιση ύστερα
από τον υβριδισμό. Σε κάθε μεμβράνη m-marker puc19ΧBsiSI, c-control, p-PSTVd sample.
Επίσης από αριστερά προς τα δεξιά η συγκεντρώσεις είναι 1.5%, 2%, 3% agarose. Τα τρία
blots έχουν τοποθετηθεί το ένα δίπλα στο άλλο για τη φωτογράφηση.
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5.7.2 ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΙ
Ο μοριακός υβριδισμός είναι μέθοδος ανίχνευσης νουκλεοξέων που
στηρίζεται στην αρχή της συμπληρωματικότητας πουρινικών και πυριμιδινικών
βάσεων. Πραγματοποιήθηκε μόνο ο κατά Northern υβριδισμός. Η υβριδοποίηση
είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των ειδικών θραυσμάτων
DNA ή RNA σε μίγματα ή εκχυλίσματα. Χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι η χρήση
ραδιενεργού ή άλλου είδους σημασμένου νουκλεοτιδίου για τη κατασκευή μιας
γνωστής αλληλουχίας DNA ή RNA σαν ιχνηλάτη (probe). Για τον υβριδισμό
χρησιμοποιείται η συμπληρωματικής αλληλουχίας RNA ή DNA ή διπλόκλωνο DNA.
Με αυτή την προϋπόθεση μπορεί να ανιχνευθεί μια ζώνη από το εκχύλισμα
νουκλεϊνικών οξέων. Αρχικά κατασκευάζεται συμπληρωματικό μόριο του προς
ανίχνευση νουκλεοξέος δηλαδή ο ανιχνευτής (probe), και σημαδεύεται με
ραδιενέργεια (p32) ή με άλλως σημασμένα νουκλεοτίδια. Ακολουθεί εξειδικευμένη
υβριδοποίηση σε στερεά φάση όπου ο ανιχνευτής προσδένεται στο προς ανίχνευση
μόριο. Η εξειδικευμένη αντίδραση γίνεται ορατή σε φωτογραφικό φιλμ ή
κατάλληλο Phosphorimager screen ύστερα από έκθεση της με τη μεμβράνη
προσηλώσεως(Joseph Sambrook and David W. Russell 2001).
Ανάλογα με το είδος του σημαντή διαφοροποιείται και το είδος της
αντίδρασης ανίχνευσης (ραδιενεργός ανιχνευτής, έκθεση σε φωτογραφικό φιλμ)
(χημειοφωταύγειας, ανίχνευση σημασμένου νουκλεοτιδίου με κατάλληλο
αντίσωμα/conjugate/υπόστρωμα, χρωματική) (ανίχνευση με φθορισμό όταν το
νουκλεοτίδιο είναι φθορίζον). Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις
χρησιμοποιείται η σήμανση με μη ραδιενεργούς σημαντές όπως η διγοξυγενίνη
(Digoxigenin). Στο εμπόριο υπάρχουν δεσοξύ- ή και RNA νουκλεοτίδια χημικά
σημασμένα με διγοξυγενίνη. Η τελευταία μπορεί να ανιχνευτεί επί μεμβράνης με
την χρήση εξειδικευμένων αντισωμάτων της και αντισωμάτων συνδεδεμένων με
αλκαλική φωσφατάση και αντίδραση χημειοφωταύγειας ή χρωματική
(Κυριακοπούλου, 1995).

5.7.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DNA PROBE ΜΕ DIGOXIGENIN
Για την ολοκλήρωση των πειραμάτων των υβριδισμών χρειάστηκε να
δημιουργηθεί DNA probe. Ως template για τη παρασκευή του ανιχνευτή
χρησιμοποιήθηκε πλασμίδιο pH106 κομμένο με BamHI και καθαρισμένο από γέλη,
με μήκος 359 νουκλεοτίδια. Αυτό το υλικό χρησιμοποιήθηκε ως template για PCR
αντίδραση με σημασμένο Dig-dNTP. Στο κιτ του DIG labeling, υπήρχε και ένα control
ώστε να παρατηρήσουμε την επιτυχία ή μη της αντίδρασης. Δημιουργήθηκαν σε
δύο διαφορετικές ποσότητες DNA probe στα 35μΜ και στα 17,5μΜ Dig-dNTP.
Επιπρόσθετα ως υποκινητές χρησιμοποιήθηκαν οι PSTVd BamH Forward και PSTVd
BamH Reverse (αναφέρονται παρακάτω). Ο συνολικός όγκος της αντίδρασης
ανέρχεται στα 50μl και τα συστατικά παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω
πίνακα.
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Template
PCR buffer with MgCl2 (10X)
PCR DIG probe synthesis mix
dNTP stock solution
Bam Forward (10μΜ)
Bam Reverse (10μΜ)
Control template
Control PCR primer mix
Enzyme mix (5u/μl)
H2O

35μM DIG
5μl
5μl
2.5μl
2.5μl
5μl
5μl
0.75μl
24.25μl

17,5μM DIG
5μl
5μl
1.25μl
3.75μl
5μl
5μl
0.75μl
24.25μl

Control
5μl
5μl
5μl
5μl
0.75μl
30.25μl

Τα στάδια της PCR και του annealing (bold) πραγματοποιήθηκαν σε 35
κύκλους, όπως ακολουθεί:







2min → 94oC
30sec → 94oC
30sec → 60oC
40sec → 72oC
7min → 72oC
∞ → 4oC

Στη συνέχεια για την εξακρίβωση της επιτυχίας της διαδικασίας τα δείγματα
έτρεξαν σε πήκτωμα αγαρόζης (εικόνα9) ώστε αφενός να επιβεβαιώσουμε το
αποτέλεσμα και αφετέρου να παρουσιασθεί καθαρό το αρνητικό control.

Εικόνα 9: Παρουσίαση ηλεκτροφόρησης των δειγμάτων της PCR, 1.pBR322/HinfI,
2.pUC10/BsiSI, 3.pHa106 cut with BamHI (30/11/12), 4.PCR1 21/3/13 Dig dna probe, 5.PCR2
21/3/12 Dig dna probe, 6.PCR3 21/3/12 Dig tPA control (Ευγενική βοήθεια της Ειρήνης
Ρούπου)
37

5.7.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
Χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα ραδιοσήμανσης το ένθεμα (PSTVdX BamHI) του
πλασμιδίου pH106 όπως περιγράφηκε παρά πάνω. Τα ραδιοϊσότοπα
προμηθεύτηκαν από την NEN, και ήταν το εξής νουκλεοτίδιο (Deoxycitidine [a,c32P] triphosphate (3000ci/mmol)).Ως template για την παρασκευή του ανιχνευτή
χρησιμοποιήθηκε πλασμίδιο pH106 κομμένο με BamHI, και καθαρισμένο από τζελ,
με μήκος 359 νουκλεοτίδια. Αυτό το υλικό χρησιμοποιήθηκε για μια αντίδραση
random priming με DNA polymerase Μετά την αντίδραση σήμανσης,
κατασκευάστηκαν στήλες καθαρισμού από 10% Biogel typeA0.5 Agarose Beads
(Βiorad). Έτσι με χρωματογραφία διήθησης διαχωρίστηκαν τα μη ενσωματωμένα
νουκλεοτίδια από τον ραδιενεργό ανιχνευτή. Για την περάτωση της μελέτης
πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περίοδοι ραδιενεργοί ανιχνευτές
ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκάστοτε υβριδισμοί. Το συγκεκριμένο ένθεμα είχε
απομονωθεί από το αντίστοιχο πλασμίδιο με τη βοήθεια αλυσιδωτής αντίδρασης
της πολυμεράσης με τους ακόλουθους primers (Levy et al 1994, Weidmann and
Buchta 1998):
WEID FW: 5΄-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GA-3΄
WEID REV: 5΄-CCC TGA AGC GCT CCT CCG AG-3΄
Η διαδικασία που ακολούθησε περιγράφεται επιγραμματικά παρακάτω,
αρχικά τοποθετήθηκαν σε eppendorf:
 10 μL template DNA
 2μL random primer (3μg/μL)
 6μL H2O
Το μίγμα έβρασε για δύο λεπτά ώστε να γίνει η αποδιάταξη (για να προσδεθούν οι
primers στο DNA template) και άμεσα στο πάγο. Προσθέσαμε κατά σειρά:
 20μL 2,5 x buffer (1Μ Tris/HCl pH=6.8, 1M MgCl2, 14M 2Μερκαπτοαιθανόλη)
 5 μL από 1mM (TTP, GTP, CTP)
 2 μL από 10 μΜ ATP
 5 μL α32 (ATP)
 2 μL Klenow enzyme
Το τελικό αυτό διάλυμα των 50μL έμεινε μία ώρα στους 37 οC. Κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του ενζύμου ετοιμάστηκε η κολώνα διήθησης (1 x TE, 10%
Biorad Α0,5 agarose beads) που έγινε ο διαχωρισμός των ραδιενεργών
νουκλεοτιδίων. Αφού περατώθηκε η αντίδραση το διάλυμα τοποθετήθηκε στη
κολώνα και στη συνέχεια με ξεπλύσεις με TE buffer (1η 500μL, 2η – τέλος100μL)
έγινε ο διαμερισμός στα eppendorfs μέχρι να απομακρυνθεί η χρωστική του
διαλύματος από τη κολώνα. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν έλεγχος για την
απόδοση και την επιλογή του τελικού probe μέσω της ενεργότητας (μονάδα
μέτρησης counts per minute, cpm) στο ειδικό μηχάνημα Beckman LS1701 Analyzer
και αναλόγως τις μετρήσεις της ενεργότητας ενώναμε τις αντιδράσεις για τον τελικό
ραδιενεργό ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής αποθηκευόταν στους -20ο C μέχρι τη χρήση.

38

5.7.5 BLOTTING ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στη μελέτη χρησιμοποιήσαμε και τις δύο μεθόδους υβριδισμού, απλώς τη
μέθοδο του ραδιενεργού ισοτόπου τη χρειαστήκαμε κυρίως για την ανίχνευση των
short interfering RNA. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε διαφέρει ανάλογα το
σημαντή και τον εκάστοτε στόχο. Όπως προαναφέραμε οι αναλύσεις κατά northern
που έγιναν ήταν μετά από ηλεκτροφόρηση της αγαρόζης με 0,7% φορμαλδεΰδη και
των αποδιατακτικών 5% και 15% πολυακρυλαμίδης με ουρία.
Στη μέθοδο ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη ακολουθήθηκε η διαδικασία:




Ηλεκτροφόρηση πηκτώματος αγαρόζης 1.2% (w/v), το οποίο περιείχε 0,7%
φορμαλδεΰδη, 1xMOPS και 0,1μg/ml βρωμιούχο αιθίδιο. Τα δείγματα που
φορτώνονταν σε κάθε διαδικασία ανέρχονταν περίπου στα 5μg συνολικό
RNA. Το buffer ηλεκτροφόρησης αποτελούνταν από 1xMOPS με 1.2%
φορμαλδεΰδη. Η ηλεκτροφόρηση διαρκούσε περίπου 2 ώρες και
πραγματοποιούνταν στα 110v.
To gel μετά τοποθετήθηκε σε ddH2O για 10 λεπτά με ανάδευση και στη
συνέχεια σε διάλυμα 10x SSC για άλλα 10-15 min. Ακολούθησε τοποθέτηση
σε συσκευή για τριχοειδή μεταφορά των μορίων RNA σε νάιλον μεμβράνη
(Nytran-N, 0.2μm). Το πήκτωμα τοποθετήθηκε με τη κάτω του μεριά σε
επαφή με τη μεμβράνη στη γέφυρα μεταφοράς (capillary transfer) και από
πάνω της διαδοχικά 3 απορροφητικά χαρτιά Whatman, με προσοχή ώστε να
αποφευχθεί η δημιουργία κενών ή φυσαλίδων, διαβρεγμένα με 2x SSC. Στο
τέλος προστέθηκαν στεγνές χαρτοπετσέτες και κάποιο επιπρόσθετο βάρος
πάνω από 1 κιλό. Το διάλυμα μεταφοράς ήταν 10x SSC και η διαδικασία
μεταφοράς πραγματοποιήθηκε για 16-20 ώρες (εικόνα 10).

Εικόνα 10: Αναπαράσταση διαδικασίας blotting από αποδιατακτική γέλη
φορμαλδεΰδης.
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Μετά το πέρας της διαδικασίας (12-16 ώρες) η μεμβράνη εκπλύθηκε με 2x
SSC και τοποθετήθηκε σε απορροφητικό χαρτί στον απαγωγό για να
στεγνώσει. Για τη μονιμοποίηση του μεταφερόμενου RNA πάνω στην
μεμβράνη (cross-linking) αυτή τοποθετήθηκε σε συσκευή με UV ακτινοβολία
(Stratalinker, Stratagene, USA) και εφαρμόστηκε συνολική ενέργεια 1200
μJ/cm2. Τέλος, το πήκτωμα βάφτηκε με διάλυμα βρωμιούχου εθιδίου και
φωτογραφήθηκε κάτω από UV ακτινοβολία για να εκτιμηθεί η απόδοση της
μεταφοράς.

Στη μέθοδο της μεταχείρισης της 15% πολυακρυλαμίδης για να μπορέσουμε
να ανιχνεύσουμε την ποσότητα siRNAs που παράχθηκαν στα μολυσμένα με το
ιοειδές φυτά ,ακολουθήθηκε η διαδικασία:








Φορτώσαμε από 10μg περίπου εκχυλισμένου RNA με TEMS σε 15% γέλη
πολυακρυλαμίδης-ουρίας. Για την παρασκευή της γέλης τελικού όγκου 75ml
χρησιμοποιήθηκαν: 36g ουρία, 7.5ml από 10ΧTBE, 38:2 Ακρυλαμίδη: Bis
Ακρυλαμίδη, 250μl 10% APS και 56μl TEMED (ύστερα από τη διάλυση της
πολυακρυλαμίδης με την ουρία και άμεση τοποθέτηση στη συσκευή για να
προληφθεί το πήξιμο). Η ηλεκτροφόρηση της γέλης διήρκησε περίπου 3
ώρες στα 30mA σε διάλυμα 1x TBE. Αρχικά πραγματοποιούνταν
προηλεκτροφόρηση γύρω στα 20 λεπτά της γέλης και τοποθέτηση λίγου TBE
στα πηγάδια για να απομακρυνθεί η ουρία και στη συνέχεια το φόρτωμα
των δειγμάτων και η συνέχεια της ηλεκτροφόρησης μέχρι ο Bromophenol
blue να φθάσει στο τέλος της γέλης. Τα δείγματα αποδιατάσσονται
βράζοντας τα για 2 λεπτά πριν φορτωθούν. Το διάλυμα φόρτωσης ήταν με
φορμαμίδη (Formamide Loading Buffer).
Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, ο εκάστοτε marker κόβονταν από τη
γέλη, βάφονταν με αιθίδιο και φωτογραφίζονταν με χάρακα. Η υπόλοιπη
γέλη τοποθετούνταν στη συσκευή semidry blotter της εταιρίας Thermo και
πραγματοποιούνταν ηλεκτρομεταφορά των δειγμάτων σε μεμβράνη
Nytran®N, 0.2μm (Schleicher & Schuell) σύμφωνα με τις οδηγίες της
συσκευής για 25-30 λεπτά στα 2mA/cm2 x το εμβαδόν της μεμβράνης.
Ύστερα αφού περατώθηκε η ηλεκτρομεταφορά, η μεμβράνη αφήνονταν να
στεγνώσει και τοποθετούνταν σε UV ακτινοβολία συνολικής ενέργειας 1200
μJ/cm2 (συσκευή Stratalinker, Stratagene, USA), για 1,2 λεπτά, έτσι ώστε να
μονιμοποιηθούν τα δείγματα πάνω σε αυτή (RNA cross-linking).
Τέλος, το πήκτωμα βάφονταν με βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογραφίζονταν
κάτω από UV ακτινοβολία για να εκτιμηθεί η απόδοση της μεταφοράς των
δειγμάτων.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθούνταν και στη μεταχείριση της 5%
πολυακρυλαμίδης που πραγματοποιούνταν για τον ευκρινέστερο διαχωρισμό του
κυκλικού από το γραμμικό μονομερές. Η διεργασία περιγράφεται παρακάτω:


Φορτώσαμε από 5μg περίπου εκχυλισμένου RNA με TEMS σε 5% γέλη
πολυακρυλαμίδης. Για την παρασκευή της γέλης χρησιμοποιήθηκαν: 7Μ
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ουρία, 25mM TBE, 30:0.75 Ακρυλαμίδη: Bis Ακρυλαμίδη, 76μl 10% APS και
7,33μL TEMED στα 10ml(ύστερα από τη διάλυση της πολυακρυλαμίδης με
την ουρία και άμεση τοποθέτηση στη συσκευή για να προληφθεί το πήξιμο).
Η ηλεκτροφόρηση της γέλης διήρκησε περίπου 2 ώρες στα 30mA σε διάλυμα
22.5mM TBE. Αρχικά πραγματοποιούνταν ένα τρέξιμο γύρω στα 20 λεπτά
της γέλης (πριν το φόρτωμα των δειγμάτων) και στη συνέχεια η τοποθέτηση
των δειγμάτων για το πέρας της ηλεκτροφόρηση. Τα δείγματα
αποδιατάσσονται βράζοντας τα για 2 λεπτά πριν φορτωθούν. Το διάλυμα
φόρτωσης ήταν με φορμαμίδη (Formamide Loading Buffer).
Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, ο εκάστοτε marker κόβονταν από τη
γέλη και φωτογραφίζονταν με χάρακα. Η υπόλοιπη γέλη τοποθετούνταν στη
συσκευή semidry blotter της εταιρίας Thermo και πραγματοποιούνταν
ηλεκτρομεταφορά των δειγμάτων σε μεμβράνη Nytran®N, 0.2μm (Schleicher
& Schuell) σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής για 30 λεπτά στα 2mA/cm2
από το εμβαδόν του gel.
Ύστερα από τη περάτωση της ηλεκτρομεταφοράς, η μεμβράνη αφήνονταν
να στεγνώσει για περίπου 1 ώρα και τοποθετούνταν σε UV ακτινοβολία
συνολικής ενέργειας 1200 μJ/cm2 (συσκευή Stratalinker, Stratagene, USA),
για 1,2 λεπτά, έτσι ώστε να μονιμοποιηθούν τα δείγματα πάνω σε αυτή (RNA
cross-linking).
Τέλος, το πήκτωμα βάφονταν με βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογραφίζονταν
κάτω από UV ακτινοβολία για να εκτιμηθεί η απόδοση της μεταφοράς των
δειγμάτων.

Στα πηκτώματα αποδιάταξης αγαρόζης-φορμαλδεΰδης και 5% πολυακρυλαμίδης
έγινε υβριδισμός με τον DNA probe με Digoxigenin. Ενώ στο πήκτωμα αποδιάταξης
της 15% πολυακρυλαμίδης ακολουθούσαμε τον υβριδισμό με το ραδιενεργό
ανιχνευτή. Η διαδικασία που ακολουθούνταν με τον DNA-Dig probe ήταν η
ακόλουθη:








Αρχικά, προθερμάναμε το διάλυμα προϋβριδοποίησης (το οποίο
αποτελούνταν από 2,5 ml 20x SSC, 200μl διάλυμα 50x Denhardt’s, 0,5ml
20% SDS και ddH2O) τελικού όγκου 10ml (συνήθως) στη θερμοκρασία των
63οC.
Οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν σε γυάλινο κύλινδρο που περιείχε το διάλυμα
προϋβριδοποίησης τελικού όγκου 10 ml, και επωάστηκε στους 63οC, υπό
συνεχή ανάδευση για 60 λεπτά.
Ακολούθως, προστέθηκε ο DIG probe με νέο διάλυμα υβριδοποίησης και η
υβριδοποίηση πραγματοποιήθηκε για 16 - 20 ώρες στους 63οC.
Μετά τις 16 ώρες πραγματοποιήθηκε έκπλυση των μεμβρανών 2 φορές σε
low stringency 50ml (5ml από 20xSSC και 250μl από 20% SDS) για 5 λεπτά σε
θερμοκρασία δωματίου. Άμεσα γίνεται ξέπλυμα 2 φόρες και σε high
stringency buffer (250μl 20xSSC και 250μl 20% SDS) για 15 λεπτά στους
63οC.
Στη συνέχεια, κάθε μεμβράνη τοποθετήθηκε σε 40 ml washing buffer για 3-4
λεπτά και επωάστηκε σε 10 ml blocking solution (για blocking
χρησιμοποιήθηκε σκόνη γάλακτος 1% σε washing buffer) για 30λεπτά.
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Ακολούθησε επώαση για 30 λεπτά σε 10ml antibody solution (antidigoxigenin σε blocking solution).
Το επόμενο στάδιο αποτελούσαν τα ξεπλύματα πριν την εμφάνιση, τα
οποία ήταν τρία. Δύο φορές σε 40ml washing buffer για 15 λεπτά, μία φορά
σε 40ml washing buffer χωρίς
Tween 20. Το τελευταίο πλύσιμο
αποτελούνταν από 20ml detection buffer για 2 με 3 λεπτά.
Μετά τα ξεπλύματα τοποθετούμε το CDP-star (Roche) (περίπου 10
σταγόνες) για την εμφάνιση και μετά από 5 λεπτά σφραγίζαμε τις
μεμβράνες, ωθούμε το διάλυμα του υποστρώματος να καλύψει όλη τη
μεμβράνη και προχωρούσαμε σε έκθεση σε φιλμ. Πραγματοποιούνταν
εμφάνιση και στο Las 3000 (Fujifilm, ψυχόμενη ηλεκτρονική φωτογραφική
μηχανή για μέτρηση χημειοφωταύγειας), στο Ινστιτούτο Μοριακής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ).

Στο πηκτώματα αποδιάταξης 15% πολυακρυλαμίδης πραγματοποιούνταν
υβριδισμός με ραδιενεργό ανιχνευτή. Η διαδικασία που ακολουθούνταν με τον
ραδιενεργό ανιχνευτή ήταν η ακόλουθη:








Αρχικά, προθερμάναμε το διάλυμα προϋβριδοποίησης (το οποίο
αποτελούνταν από 7,5 ml 20x SSC, 600μl διάλυμα 50x Denhardts, 10,5ml
20% SDS, 250μL από 1Μ Να2HPO4 pH 7,2 και ddH2O, (5XSSC 7%SDS 25mM
Na2HPO4) τελικού όγκου 30ml στη θερμοκρασία των 52οC.
Οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν σε γυάλινο κύλινδρο που περιείχε το διάλυμα
προϋβριδοποίησης τελικού όγκου 30 ml, και επωάστηκε στους 52οC, υπό
συνεχή ανάδευση για 60 λεπτά.
Ακολούθως, προστέθηκαν 150μL ραδιενεργού ανιχνευτή και η υβριδοποίηση
πραγματοποιήθηκε για 16 - 20 ώρες στους 52οC.
Με την περάτωση της υβριδοποίησης πραγματοποιήθηκαν δύο ξεπλύματα
low stringency για να μην απομακρυνθούν τα short interfering RNAs. Τα δύο
ξεπλύματα έγιναν στους 50οC καθένα για 30 λεπτά σε 25ml (2 x SSC και 0,1%
SDS).
Τέλος, η μεμβράνη εκτέθηκε σε Kodak X-Ray Film ή στο STORM 840
Phosphorimager, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
(ΙΜΒΒ).

5.7.6 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ
Η αντίστροφη μεταγραφάση (RT,reverse transriptase-RNAseH) είναι το
ένζυμο που χρησιμοποιείται για τη παραγωγή συμπληρωματικού DNA από ένα
πρότυπο RNA. Η αντίστροφη μεταγραφάση είναι απαραίτητη για την αντιγραφή των
ρετροϊών και χρησιμοποιείται ως στόχος για αναστολείς στα αντιρετροϊκά φάρμακα
(Benek K., Kunkel AT., 1993, Bio-medicine 2009). Επίσης, παρόμοια ενεργότητα στο
κύτταρο χρησιμοποιείται στην αντιγραφή των άκρων των χρωμοσωμάτων (η
τελομεράση) και ορισμένων μεταθετών στοιχείων. Στο ερευνητικό εργαστήριο είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο ένζυμο, με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε σχεδόν
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οποιοδήποτε RNA στο αντίστοιχο cDNA του, όπως επίσης το χρησιμοποιούμε για τη
δημιουργία cDNA βιβλιοθηκών από τα mRNA ενός ιστού (Krieger M. et al 2004).
Επίσης χρησιμοποιείται συνήθως για να εφαρμοστεί η τεχνική της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης σε RNA. Η διαδικασία λαμβάνει την ονομασία reverse
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) (εικόνα 11). Η κλασσική τεχνική
της PCR μπορεί να εφαρμοστεί κατά βάση μόνο σε DNA κλώνους, όμως με τη
συμβολή της RT-PCR μπορεί να μεταγράφει το RNA σε DNA, που μπορεί να είναι
υπόστρωμα της θερμοσταθερής DNA πολυμεράσης, καθιστώντας έτσι εφικτή την
κλασσική πολύτιμη τεχνική της PCR και για RNA δείγματα(Sambrook et al 2001,
Krieger et al 2004). Τη μέθοδο τη χρησιμοποιήσαμε στη συγκεκριμένη μελέτη, με τη
βοήθεια του kit της εταιρίας Takara.

Εικόνα 11: Αναπαράσταση αντίστροφης μεταγραφής.

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από τις δύο πειραματικές
μεταχειρίσεις του περλίτη, αντίστοιχα η μία αφορούσε δείγμα 28 μέρες από τη
μόλυνση, ενώ η άλλη 35 μέρες από τη μόλυνση. Επίσης σε κάθε ημερομηνία
επεξεργαστήκαμε δείγμα από φύλλο και από την αντίστοιχη ρίζα. Οι εναρκτές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη διαδικασία ήταν PSTVd-Weidfor και PSTVd-Weidrev
(εικόνα12), η αλληλουχία τους δίδεται παρακάτω. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε
περιγράφεται παρακάτω (όγκος 10μl):

1. 0,2μl primer PSTVd weid rev
1μl dNTP mixture (10mM each)
2μl Template RNA(RP3)(2μg)
6,8μl H2O
2. 0,2μl primer PSTVd weid rev
1μl dNTP mixture (10mM each)
1μl Template RNA(LP3) (2μg)
7,8μl H2O
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3. 0,2μl primer PSTVd weid rev
1μl dNTP mixture (10mM each)
0,5μl Template RNA(RP3) (2μg)
8,3μl H2O
4. 0,2μl primer PSTVd weid rev
1μl dNTP mixture (10mM each)
0.5μl Template RNA(LP3) (3μg)
8.3μl H2O
Στα δείγματα ακολούθησε θέρμανση στους 65ο C για 5 λεπτά και
τοποθετήθηκαν άμεσα στο πάγο. Μετά προστέθηκε το μείγμα του ενζύμου
ώστε να προστεθούν 10μL σε κάθε αρχικό δείγμα του primer, με τελικό όγκο
20μL. Ακολούθησε η διαδικασία της αντίστροφης μεταγραφής όπου οι
συνθήκες αναφέρονται παρακάτω:
(make mixture reaction 4x
16μl (5x) Prime script buffer
2μl Rnase inhibitor
3.2μl Enzyme reverse transcriptase (100-200U)
18.8μl H2O)
Continuity PCR in conditions:
30C-10min
50C-50min
70C-15min
15C-∞

Εικόνα 12:Α. Αλληλουχία και δευτερογενής δομή του PSTVd στέλεχος KF440-2. Β. Γραμμική
αναπαράσταση του RNA μετάγραφου Ηα106. Primers Weidemann and Buchta 1998:
WeidFW:
ATCCCCGGGGAAACCTGGAGCGA,
WeidREV:
CCCTGAAGCGCTCCTCCGAG.
(Υποδεικνύεται ο αύξων αριθμός των νουκλεοτιδίων στη περιοχή πρόσδεσης των primers).

44

5.7.7 ΑΛΙΣΥΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction, PCR)
χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό του cDNA του
ιοειδούς PSTVd. Αυτό διενεργείται μέσω της ενζυμικής αναπαραγωγής του DNA
χωρίς την ενδιάμεση χρήση ζωντανών μικροοργανισμών όπως βακτήρια ή ζύμες.
Είναι in vitro μέθοδος που μπορεί να πραγματοποιηθεί (σχεδόν) χωρίς
περιορισμούς στη μορφή του χρησιμοποιούμενου DNA. Μια συγκεκριμένη
αλληλουχία του γονιδιώματος δύναται να πολλαπλασιαστεί μέχρι και μερικά
εκατομμύρια φορές (αναλόγως τους κύκλους που ρυθμίζουμε στην αντίδραση), με
τη προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η νουκλεοτιδική του αλληλουχία. Η αλληλουχία
του γονιδίου-στόχου είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό των συνθετικών DNA
ολιγονουκλεοτιδίων εναρκτών, από τα οποία το καθένα είναι συμπληρωματικό με
μία από τις αλυσίδες του δίκλωνου DNA (Joseph Sambrook and David W. Russel
2001). Τα ολιγονουκλεοτίδια που θα χρησιμοποιηθούν ως εναρκτές (primers)
πρέπει να δεσμεύονται σε θέσεις που περιλαμβάνουν (Forward, Reverse) την
αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί. Αυτοί οι primers καθορίζουν τα άκρα και
το μέγεθος της αλληλουχίας που θα αναπαραχθεί. Ένας πλήρης κύκλος της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντικατοπτρίζεται σε τρία στάδια:





Αποδιάταξη του DNA (denaturation)
Προσαρμογή των primers στο DNA υλικό (annealing)
Επιμήκυνση των primers (extension)
Το βασικό χαρακτηριστικό της αντίδρασης είναι η χρήση της
θερμοσταθερής DNA πολυμεράσης (από Thermophilus aquaticus ή
παρόμοια μικρόβια), που επιτρέπει πολλαπλασιασμό με αλλεπάλληλους
κύκλους χωρίς τη καταστροφή του ενζύμου από την υψηλή
θερμοκρασία.

Ένας πλήρης κύκλος περιλαμβάνει επώαση των δειγμάτων σε διαφορετικές
θερμοκρασίες αντίστοιχα σε κάθε στάδιο από τα παραπάνω (Bartlett, J. M. S. and
Stirling, D. 2003). Στις αντιδράσει μας το δίκλωνο DNA αποδιατάσσεται με θέρμανση
στους 94-95οC. Στο επόμενο στάδιο οι εναρκτές (σε περίσσεια) προσαρμόζονται με
υβριδισμό στις συμπληρωματικές αλληλουχίες του DNA εκμαγείου με τη σύγχρονη
μείωση της θερμοκρασίας του δείγματος στους 58-60οC. Ακολουθεί επώαση στους
72οC για την επιμήκυνση των εναρκτών από τη πολυμεράση (Taq) με τη παρουσία
των τεσσάρων νουκλεοτιδίων (dNTPs). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται (αποδιάταξη
της διπλόκλωνης αλυσίδας του DNA, πρόσδεση των εναρκτών και επιμήκυνση νέας
αλυσίδας) και οι νεοσύστατοι κλώνοι με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται ως
εκμαγεία για την εκ νέου in vitro σύνθεση του DNA. Έτσι έχουμε εκθετικό
πολλαπλασιασμό του εκμαγείου. Στο πέρας των κύκλων το προϊόν ήταν θραύσμα
DNA του οποίου το μέγεθος αντιστοιχεί στη μεταξύ των δύο εναρκτών (primers)
απόσταση που χαρακτηρίζει το αρχικό template. Σε όλες τις αντιδράσεις που
πραγματοποιήθηκαν επιλέχθηκαν 35 κύκλοι για την αποτελεσματική ενίσχυση της
DNA αλληλουχίας και τον εκάστοτε πολλαπλασιασμό της ποσότητας του DNA. Το
πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η πολύ μεγάλη ευαισθησία της αλλά και η ταχύτητα
της. Ένα μόριο DNA στο υπό διερεύνηση υλικό αρκεί για να πραγματοποιηθεί η
δοκιμασία. Αυτό το πλεονέκτημα αποτελεί και το βασικό μειονέκτημα της
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διαδικασίας καθώς η παρουσία στο νερό ή τα διαλύματα ελάχιστης ποσότητας
προσμίξεων είναι αρκετό για να δώσει η δοκιμασία ψευδές αποτέλεσμα
(contamination)(Joseph Sambrook and David W. Russel 2001).

5.7.8 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ
Για την αλληλούχιση έπρεπε να απομονωθεί η ποσότητα του cDNA του
ιοειδούς από το πήκτωμα αγαρόζης που είχε προκύψει από την ηλεκτροφόρηση
των δειγμάτων της PCR. Τα δείγματα εστάλησαν για αλληλούχιση. Η απομόνωση
από το πήκτωμα αγαρόζης έλαβε χώρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του NucleoSpin
Gel and PCR Clean-up (Macherey and Nagel). Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε αφού
πρώτα έτρεξαν τα δείγματα μας σε πήκτωμα αγαρόζης 1.2% και ως ότου διακριθεί
χαρακτηριστικά η ζητούμενη ζώνη στο σωστό μέγεθος, στη προκειμένη περίπτωση
γύρω στα 360 ζεύγη βάσεων. Στη συνέχεια απομονώσαμε προσεκτικά με νυστέρι τη
ζώνη (εικόνα13) και την αποθηκεύσαμε σε eppendorfs των 2ml, μέχρι να
πραγματοποιηθεί η διαδικασία της απομόνωσης.

Εικόνα 13: απεικόνιση της διαδικασίας απομόνωση της ζητούμενης αλληλουχίας από το
πήκτωμα αγαρόζης.

Ακολούθως η διαδικασία (εικόνα14) ήταν η εξής:
1. Τα τέσσερα κομμάτια πηκτώματος ζύγιζαν περίπου 300mg οπότε
προστέθηκαν περίπου 600μl από το buffer NTI του kit. Τα eppendorfs
τοποθετήθηκαν για περίπου 7 λεπτά σε θερμοκρασία 50οC, ενδιάμεσα
χρειάστηκε να ανακινηθούν λίγο τα δείγματα ώστε να διαλυθεί εντελώς
το πήκτωμα.
2. Σε αυτό το στάδιο λάβαμε τις ειδικές στήλες (NucleoSpin® Gel and PCR
Clean-up Column) και τις τοποθετήσαμε σε eppendorfs 2ml. Στις στήλες
φορτώσαμε το παραπάνω διάλυμα, κάναμε φυγοκέντρηση για 30
δευτερόλεπτα στα 11000g. Απορρίψαμε το διάλυμα και κρατήσαμε τη
στήλη.
3. Στο επόμενο στάδιο προσθέσαμε 700μl Buffer NT3 στη στήλη και
φυγοκεντρούσαμε για 30 δευτερόλεπτα στα 11000g. Απορρίψαμε το
διάλυμα και επανατοποθετήσαμε τη κολώνα πίσω στο eppendorf. Η
46

διαδικασία επαναλήφθηκε και δεύτερη φορά για μεγαλύτερη
καθαρότητα.
4. Ύστερα, φυγοκεντρούσαμε για 1λεπτό στις 11000g για την ολοκληρωτική
απομάκρυνση του buffer NT3. Σε συνδυασμό με τοποθέτηση στου 70οC
για 2 λεπτά για πλήρες στέγνωμα.
5. Τέλος, η στήλη τοποθετήθηκε σε νέο eppendorf 1.5ml, προσθέσαμε 20μl
Buffer NE (διάλυμα έκλουσης) και έμεινε σε θερμοκρασία δωματίου για
1 λεπτό. Φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στα 11000g. Η διαδικασία σε αυτό το
στάδιο επαναλήφθηκε επιπλέον μία φορά για καλύτερη απομόνωση από
τη στήλη. Ο συνολικός όγκος του διαλύματος DNA είναι 50μl. Από το
τελικό διάλυμα έτρεξαν 5μl σε πήκτωμα αγαρόζης 1.2% και εμφανίζεται
στην εικόνα Γ.

Εικόνα 14: Διαδικασία απομόνωσης γενετικού υλικού από πήκτωμα αγαρόζης. A: πήκτωμα
αγαρόζης για χειροκίνητη απομόνωση περιοχής της ζητούμενης αλληλουχίας, B: Εξαγωγή
ζώνης DNA μέσω διάλυσης του κομματιού αγαρόζης, C: δέσμευση DNA, D-E: πλύσιμο
στήλης, F: καθαρισμός στήλης, G: απομόνωση DNA στο Elution buffer.

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης απομόνωσης που είναι περίπου 40μl μαζί
με τους primers (Levy et al 1994, Weidmann and Buchta 1998 (με μια αλλαγή),
WEID FW: 5΄-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GA-3΄, WEID REV: 5΄-CCC TGA AGC
GCT CCT CCG AG-3΄) του πειράματος στάλθηκαν για αλληλούχιση. Οι markers ήταν
σε ποσότητα 2μl από 10pM για κάθε δείγμα που στάλθηκε για αλληλούχιση.
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στη συγκεκριμένη διατριβή επιχειρήσαμε μια μελέτη του πολλαπλασιασμού
και της διασυστηματικής πορείας του ιοειδούς potato spindle tuber viroid ( PSTVd) ,
συγκριτικά στα φύλλα και στη ρίζα. Πιο συγκεκριμένα στην επιρροή στην
δημιουργία των μονομερών (κυκλικών και γραμμικών μορφών) ολιγομερών, αλλά
και των μικρών RNAs. Όπως έχει μελετηθεί και από άλλους προηγούμενα, η
μόλυνση με το PSTVd έχει ως ακόλουθο την εμφάνιση των μικρών RNAs που
προέρχονται από την αλληλουχία του ιοειδούς (Itaya et al. 2001, Papaefthimiou et
al. 2001, Martinez de Alba 2002). Όπως όλα τα ιικά παθογόνα, και το ιοειδές έχει
την ιδιότητα να επάγει την αντίδραση άμυνας του φυτού που ο γενικός της όρος
είναι "γονιδιακή σίγηση" (gene silencing), και να αποτελεί και στόχο αυτής της
άμυνας (target and trigger). Το βιοχημικό χαρακτηριστικό της άμυνας αυτής είναι η
δημιουργία RNAs μικρού αλλά συγκεκριμένου μήκους, μεγέθους κυρίως 21-22nt
και 24nt νουκλεοτιδίων. Θελήσαμε να εξετάσουμε τις τυχόν διαφορές που
υπάρχουν στα στάδια πολλαπλασιασμού του ιοειδούς μεταξύ της ρίζας και του
φύλλου. Από προηγούμενες και παράλληλες μελέτες, μας ήταν γνωστό ότι ο όλος
μηχανισμός της σίγησης επηρεάζεται και αντιδρά διαφορετικά αναλόγως τον ιστό
και την αντίδραση του ιικού παθογόνου (Andika et al. 2006, Andika et al. 2012).
Θεωρήθηκε ορθό να πραγματοποιηθούν καλλιέργειες όπου οι ρίζες
βρίσκονται σε διαφορετικές συνθήκες στη πλειάδα των περιπτώσεων με τη
διατήρηση της καλλιέργειας μόνο με αυτό το παθογόνο (επιμολύνσεις) ή
οργανισμό. Οι συγκεκριμένες συνθήκες επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
προσιτή η συλλογή και επεξεργασία κυρίως του έκαστοτε ριζικού συστήματος. Αυτό
επιδιωκόταν ώστε να μην έχουμε όσο αυτό είναι δυνατόν κατά την αφαίρεση της
ρίζας από το υπόστρωμα καταστροφές, απώλεια του ριζικού συστήματος και
αντίστοιχα απώλεια του γενετικού υλικού του. Για αυτούς τους παράγοντες
επιλέχθηκαν να πραγματοποιηθούν δύο καλλιέργειες σε υπόστρωμα περλίτη και
δύο ιστοκαλλιέργειες σε αποστειρωμένο μέσο. Η μελέτη ξεκίνησε με καλλιέργεια σε
συνδυασμό άμμου και τύρφης, για λόγους καθαρά πρακτικούς για να γίνει η πρώτη
μου εντρύφηση στην όλη πειραματική πορεία. Παρακάτω (εικόνα15) απεικονίζεται
ενδεικτική πορεία της μόλυνσης από την βιβλιογραφία (Palukaitis P. et al. 1987). Σε
αυτή την εργασία δεν είναι διευκρινισμένο, στις πόσες μέρες μετά τη μόλυνση
εμφανίζονται τα ιοειδή στη ρίζα, ωστόσο είναι γνωστό ότι μεταφέρονται πρώτα σε
νεαρά φύλλα, ρίζες και άλλους ιστούς που δε φωτοσυνθέτουν (π.χ. πέταλα) ή δε
φωτοσυνθέτουν επαρκώς (νεαρά φύλλα). Για αυτό και επιλέχθηκε να γίνει συλλογή
δειγμάτων σε ένα πείραμα (εικόνα23) αρκετά νωρίς, πριν ακόμα εμφανιστούν
συμπτώματα (στις 7 ημέρες μετά τη μόλυνση).

48

Εικόνα 15:Ενδεικτική πορεία της μόλυνσης (Palukaitis et al 1987)

6.1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΜΙΓΜΑ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΣ
Το πρώτο πείραμα της διατριβής έγινε σε υπόστρωμα άμμου με ειδικό
μείγμα τύρφης. Σημαντικό παράγοντα αποτελούσε η εύκολη εξαγωγή της ρίζας με
την όσο το δυνατόν μικρότερη απώλεια ριζικών τριχιδίων. Η άμμος ήταν πλυμένηκαθαρισμένη προσεχτικά και περασμένη από αυτόκαυστο για την καταστροφή των
μικροοργανισμών που τυχόν περιείχε όταν αγοράστηκε. Η καλλιέργεια ξεκίνησε από
σπορόφυτα δύο εβδομάδων, τα οποία ήταν στο στάδιο των 2-4 φύλλων και
μεταφυτεύτηκε σε γλαστράκια με υπόστρωμα άμμο : τύρφη, 3:1. Επιπρόσθετα
λόγω της μεγάλης ποσότητας άμμου θεωρήθηκε σκόπιμο να τοποθετείται σταθερή
ποσότητα λιπάσματος μία φορά την εβδομάδα σε όλα τα φυτά είτε μάρτυρες είτε
μολυσμένα. Τα φυτά μεγάλωσαν και διατηρήθηκαν στο θερμοκήπιο κατά τους
χειμερινούς μήνες.
Το λίπασμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το σύνθετο κοκκώδες NPK λίπασμα
με μαγνήσιο, θείο και ιχνοστοιχεία βόριο, σίδηρο και εφαρμόστηκε 1 φορά κάθε
εβδομάδα. Η αναλυτική σύσταση του ήταν:








12%N
10%P2O5
20%K2O
2%MgO
9%S
0,02%B
0,01%Fe
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Συνολικά στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη είχαμε 35 φυτάρια
ντομάτας εκ των οποίων είχαμε μολύνει με μηχανική μόλυνση τα 21. Μολύνθηκαν
από υπάρχον μολυσμένο με PSTVd φυτό (ντομάτα) με μηχανική μόλυνση.
Πάρθηκαν φύλλα από το μολυσμένο φυτό, προσθέσαμε στο γουδί 2ml από 1%
Κ2HPO4 με pH8.5, μέχρι την πλήρη ομογενοποίηση του διαλύματος. Από αυτό το
μείγμα λαμβάνουμε 20μl τα οποία τοποθετήθηκαν σε δύο φύλλα των φυτών που
έχουμε έτοιμα προς μόλυνση. Πριν από το μόλυσμα είχαμε ρίξει σε κάθε φύλλο
λίγη ποσότητα SiC (Carborundum) και μετά το μόλυσμα έγινε μία απαλή επάλειψη
του διαλύματος με αποστειρωμένη οδοντογλυφίδα και ξέπλυμα με νερό μετά από
10 με 15 λεπτά. Οι μετρήσεις άρχισαν να λαμβάνονται από τη δεύτερη εβδομάδα
ύστερα από τη μόλυνση. Σε κάθε μέτρηση λαμβάνονταν 3 φυτά μολυσμένα και 2
φυτά control, φωτογραφίζονταν (εικόνα 16) και ακολουθούσε η ομογενοποίηση σε
υγρό άζωτο. Επομένως, σε κάθε δειγματοληψία τα φυτά ήσαν διαφορετικά, και το
δείγμα ήταν μίγμα από 3 φυτά μαζί.

Εικόνα 16: Φωτογράφηση φυτών καλλιέργειας άμμου, 3 φυτά μολυσμένα και 2 φυτά
μάρτυρα 60 μέρες από τη μόλυνση.

Η επόμενη διεργασία από την ομογενοποίηση ήταν η εκχύλιση. Συνολικά
λάβαμε 7 δείγματα δηλαδή μέχρι την 8 εβδομάδα από τη μόλυνση. Σε κάθε
εκχύλιση ακολουθούσε και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1,2% για να
διαπιστωθεί η κατάσταση του γενετικού υλικού. Για την διαπίστωση της μόλυνσης
των δειγμάτων αρχικά και περαιτέρω για την ανίχνευση του ιοειδούς,
πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα με αποδιατακτικά τζελ αγαρόζης φορμαλδεΰδης. Αρχικά ελέχθηκαν τα δείγματα της τρίτης και τέταρτης εβδομάδας
και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται το φιλμ ύστερα από υβριδισμό της
αντίστοιχης μεμβράνης με PSTVd DNA ιχνηλάτη (probe) σημασμένο με DIG. Η
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εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε Kodak X-Ray Film (εικόνα 17) και στο Las 3000
(Fuji), στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ). Η εκχύλιση
είχε γίνει με TEMS/phenol. Στο πείραμα αυτό είναι εμφανείς η μόλυνση στο ένα
φυτό στις 39 ημέρες και στις 49 ημέρες μετά τη μόλυνση. Επίσης, υπάρχει σχετικά
λιγότερο συνολικό RNA στη ρίζα. Ενδιαφέρον προκαλεί, ότι όταν το δείγμα δεν
αποδιατάσσεται με βράσιμο, το σήμα είναι ασθενέστερο και μετακινείται πολύ
γρηγορότερα, παρόλο ότι η γέλη περιέχει φορμαλδεΰδη σαν αποδιατακτικό μέσο
(σύγκριση Lb, Ln, boiled and native αντίστοιχα). Αυτό σημαίνει ότι η ικανοποιητική
θερμική αποδιάταξη είναι πολύ σημαντική (η διάρκεια εξαρτάται και από τον όγκο
του δείγματος).

Εικόνα 17: Παρουσίαση μεμβράνης ύστερα από blotting και το αντίστοιχο αποτέλεσμα από
τον υβριδισμό της. Οι αριθμοί υποδεικνύουν τις μέρες μετά τη μόλυνση (days post
infection, DPI), τα δύο πρώτα στις μέρες είναι οι μάρτυρες και τα επόμενα τα μολυσμένα.
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6.1.1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ RNAs
Όπως προαναφέραμε στα υλικά και μεθόδους στην υποενότητα των
υβριδισμών για τη παρακολούθηση των short interfering RNAs χρησιμοποιήθηκε η
αποδιατακτική γέλη πολυακρυλαμίδης 15%. Σε αυτή τοποθετήθηκαν τα δείγματα
τεσσάρων διαφορετικών ημερομηνιών ύστερα από τη μόλυνση. Οι ημερομηνίες
αυτές επιλέχθηκαν με βάση το πειραματικό αποτέλεσμα της αποδιατακτικής γέλης
αγαρόζης-φορμαλδεΰδης για την απόδειξη της μόλυνσης της καλλιέργειας. Το
αποτέλεσμα του STORM 840 Phosphorimager (εικόνα 18) παρουσίασε από τις 28
ημέρες ύστερα από τη μόλυνση σήμα στο επίπεδο των μικρών σε ορισμένα
δείγματα.

Εικόνα 18: Παρουσίαση υβριδισμού αποδιατακτικής γέλης πολυακρυλαμίδης 15%, για τα
δείγματα της άμμου.

Σε αυτό το πείραμα ανιχνεύονται μικρού μεγέθους RNA στα φύλλα ήδη στις
28dpi, δεν ανιχνεύονται καλά στις 35dpi, ανιχνεύονται στα φύλλα και στις ρίζες στις
42 και 49dpi. Οι μεγαλύτερες ζώνες ανιχνεύονται και στο μάρτυρα και ως εκ τούτου
δε μπορούν να αξιολογηθούν. Το μονομερές ιοειδές αναμένεται να είναι πολύ
ψηλά, στην αρχή της γέλης όπου και η μεταφορά (blotting) δεν είναι
αποτελεσματική (Βογιατζάκη, MS thesis 2011).
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6.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΛΙΤΗ

Σε αυτή τη πειραματική διάταξη έγιναν δύο πειράματα και στα δύο η
επιλογή του περλίτη έγινε κυρίως λόγω της εύκολης εξαγωγή της ρίζας με την όσο
το δυνατόν μικρότερη απώλεια ριζικών τριχιδίων. Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες
ήταν σε καθαρό περλίτη. Στο πρώτο πείραμα, στο κάτω μέρος της γλάστρας είχαμε
τοποθετήσει στη βάση μία επίστρωση τύρφης (1cm) ώστε να μπορεί να διατηρηθεί
ο περλίτης, ενώ στο δεύτερο πείραμα χρησιμοποιήθηκε μόνο περλίτης και στη βάση
των γλαστρών είχε τοποθετηθεί μία επίστρωση διηθητικού χαρτιού. Η καλλιέργεια
ξεκίνησε από σπορόφυτα δύο εβδομάδων, τα οποία ήταν στο στάδιο των
κοτυληδόνων με τη παρουσία 2-3 φύλλων και μεταφυτεύτηκαν σε γλαστράκια με τα
ανωτέρο υποστρώματα. Επιπρόσθετα λόγω της αποκλειστικής παρουσίας του
περλίτη και με βάση το δεδομένο ότι είναι μόνο στεγανοποιητικό υλικό και με καλές
ικανότητες αποστράγγισης, θεωρήθηκε σκόπιμο να τοποθετείται σταθερή ποσότητα
λιπάσματος μία φορά την εβδομάδα σε όλα τα φυτά είτε μάρτυρες είτε μολυσμένα
με σκοπό την ομαλή ανάπτυξη τους και να γίνεται καθημερινό πότισμα. Μια τυπική
ανάλυση περλίτη από τη βιβλιογραφία περιέχει 70-75% οξείδιο του πυριτίου (SiO2),
12-15% οξείδιο αργιλίου (Al2O3), 3-4% οξείδιο νατρίου (Na2O), 3-5% οξείδιο καλίου
(K2O), 0,5-2% οξείδια σιδήρου (Fe2O3), 0,2-0,7% οξείδιο μαγνησίου (MgO), 0,5-1,5%
οξείδιο ασβεστίου (CaO) και υγρασία.
Συνολικά στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη είχαμε 37 φυτάρια
ντομάτας εκ των οποίων είχαμε μολύνει με μηχανική μόλυνση από το τεχνητό
μόλυσμα τα 29. H μόλυνση των φυτών έγινε με μετάγραφο RNA, το οποίο είχε
προκύψει από τη μεταγραφή του πλασμιδίου pHa106, επωασμένου με το ένζυμο
EcoRI, με SP6 RNA πολυμεράση. Το μόλυσμα περιείχε 50ng/φυτό RNA μετάγραφο
και 1% Κ2HPO4, ενώ η μόλυνση έγινε μηχανικά, χρησιμοποιώντας πυριτιούχο
καρβίδιο (carborundum , silicium carbide(SiC)) και 10μl (50ng) μόλυσμα για κάθε
φυτό (5 μl/φύλο). Έγινε μία απαλή επάλειψη του διαλύματος με αποστειρωμένη
οδοντογλυφίδα και ακολούθησε πλύσιμο με νερό μετά από 10 λεπτά. Δείγματα
άρχισαν να λαμβάνονται από τη πρώτη εβδομάδα ύστερα από τη μόλυνση. Σε κάθε
μέτρηση λαμβάνονταν 3 φυτά μολυσμένα και 2 φυτά control, φωτογραφίζονταν
(εικόνα 19) και ακολουθούσε η ομογενοποίηση υπό συνεχή παρουσία υγρού
αζώτου και μεγάλη προσοχή. Ύστερα από την ομογενοποίηση πραγματοποιήθηκε η
εκχύλιση (TRIzol reagent, Extraction phenol – TEMS) και παρουσιάζεται στην εικόνα.
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Εικόνα19: Φωτογράφηση φυτών πρώτης καλλιέργειας περλίτη, τα κάθετα φυτά ήταν τα
μολυσμένα και το οριζόντιο φυτό ήταν ο μάρτυρας, 40 μέρες από τη μόλυνση.

Στην επόμενη πειραματική διάταξη του περλίτη είχαμε 18 φυτάρια ντομάτας
εκ των οποίων είχαμε μολύνει με μηχανική μόλυνση από το τεχνητό μόλυσμα τα 12.
H μόλυνση των φυτών έγινε με μετάγραφο RNA, το οποίο είχε προκύψει από τη
μεταγραφή του πλασμιδίου pHa106, επωασμένου με το ένζυμο EcoRI, με SP6 RNA
πολυμεράση. Το μόλυσμα περιείχε 50ng/φυτό RNA μετάγραφο και 1% Κ2HPO4, ενώ
η μόλυνση έγινε μηχανικά, χρησιμοποιώντας πυριτιούχο καρβίδιο (carborundum ,
silicium carbide(SiC)) και 10μl (50ng) μόλυσμα για κάθε φυτό (5 μl/φύλο). Μετά το
μόλυσμα έγινε μία απαλή επάλειψη του διαλύματος με αποστειρωμένη
οδοντογλυφίδα. Οι μετρήσεις άρχισαν να λαμβάνονται από τη πρώτη εβδομάδα
ύστερα από τη μόλυνση. Σε κάθε μέτρηση λαμβάνονταν 2 φυτά μολυσμένα και 1
φυτό control, φωτογραφίζονταν (εικόνα 20, εικόνα 21) και ακολουθούσε η
ομογενοποίηση υπό συνεχή ροή αζώτου και μεγάλη προσοχή. Ύστερα από την
ομογενοποίηση πραγματοποιήθηκε η εκχύλιση (TRIzol reagent και Extraction phenol
– TEMS) και παρουσιάζεται στην εικόνα 22(TEMS).

54

Εικόνα 20: Φωτογράφηση φυτών δεύτερης καλλιέργειας περλίτη, τα δύο αριστερά φυτά
ήταν τα μολυσμένα και το φυτό δεξιά ήταν ο μάρτυρας, 43 μέρες από τη μόλυνση.

Εικόνα 21: Φωτογράφηση φυτών δεύτερης καλλιέργειας περλίτη γυμνά, τα δύο αριστερά
φυτά ήταν τα μολυσμένα και το φυτό δεξιά ήταν ο μάρτυρας, 43 μέρες από τη μόλυνση.
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Εικόνα 22: Ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων της δεύτερης κατά σειρά καλλιέργειας περλίτη
για τις 3 (R,L,RP,LP),4(R,L,RP,LP),5 (RP,LP) και 6 (R,L,RP,LP) εβδομάδα από τη μόλυνση. R ρίζα, L - φύλλο, RP – ρίζα PSTVd, LP – φύλλο PSTVd, εκχύλιση με TEMS, m – marker-λPStI pucBsiSI.

Συνολικά σε αυτό το πείραμα λάβαμε 6 δείγματα δηλαδή μέχρι την 7
εβδομάδα από τη μόλυνση. Σε κάθε εκχύλιση ακολουθούσε και ηλεκτροφόρηση σε
πήκτωμα αγαρόζης 1,2% για να διαπιστωθεί η κατάσταση του γενετικού υλικού. Για
την εξασφάλιση της μόλυνσης των δειγμάτων αρχικά και περαιτέρω για τη μελέτη
του ιοειδούς, πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα με αποδιατακτικά γέλη αγαρόζης φορμαλδεΰδης. Σε αυτήν φορτώθηκαν δείγματα όλων των εβδομάδων του
πειραματικού μέρους και ένα δείγμα μάρτυρας. Στις παρακάτω εικόνες
παρουσιάζεται το φιλμ ύστερα από υβριδισμό της αντίστοιχης μεμβράνης με DNA
probe DIG. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε με Kodak X-Ray Film και στο Las 3000,
στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) (εικόνα 23) (εικόνα
24).
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Εικόνα 23: Παρουσίαση μεμβράνης αποδιατακτικής γέλης 2% αγαρόζης-φορμαλδεΰδης
ύστερα από blotting και το αντίστοιχο αποτέλεσμα από τον υβριδισμό της για όλες τις
δειγματοληψίες που ακολουθήθηκαν στη πρώτη καλλιέργεια περλίτη R - ρίζα, L - φύλλο, m
– marker-pucBsiSI.
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Εικόνα 24: Παρουσίαση μεμβράνης ύστερα από blotting και το αντίστοιχο αποτέλεσμα από
τον υβριδισμό της για όλες τις δειγματοληψίες που ακολουθήθηκαν στη δεύτερη
καλλιέργεια περλίτη R - ρίζα, L - φύλλο, RP – ρίζα PSTVd, LP – φύλλο PSTVd, m – markerpucBsiSI. Η διαφορά στην ταχύτητα μετακίνησης κατά την ηλεκτροφόρηση είναι πιθανό να
οφείλεται στο συγκεκριμένο πείραμα σε τεχνικό πρόβλημα (ανόμοιο πεδίο καθέτως της
κατεύθυνσης ηλεκτροφόρησης). Επίσης η χρώση με εθίδιο δεν είναι ομοιογενής, ίσως γιατί
το αρχικό μείγμα της γέλης δεν είχε αναμειχθεί καλά με το αιθίδιο. Η ποσότητα των
δειγμάτων φαίνεται καλύτερα στη χρώση της μεμβράνης με methylene blue. Η εκχύληση
έχει γίνει με TEMS και η ανάλυση είναι σε 1,5% αγαρόζη.

6.2.1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ
Επιπροσθέτως για να ελέγξουμε τη ποσότητα και το διαχωρισμό του
κυκλικού από το γραμμικό ιοειδές, πραγματοποιήσαμε την αποδιατακτική γέλη
πολυακρυλαμίδης 5% με ουρία (εικόνα 25). Η συγκεκριμένη πειραματική
διαδικασία απεικονίζεται για τη πρώτη καλλιέργεια περλίτη στην εικόνα Α και στην
εικόνα Β για τη δεύτερη κατά σειρά όπου υπήρξε τεχνικό πρόβλημα.
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Εικόνα 25: Παρουσίαση μεμβράνης από αποδιατακτική γέλη πολυακρυλαμίδης 5% ύστερα
από blotting και το αντίστοιχο αποτέλεσμα από τον υβριδισμό της για όλες τις
μεταχειρίσεις που ακολουθήθηκαν στη δεύτερη καλλιέργεια περλίτη R - ρίζα, L - φύλλο, RP
– ρίζα PSTVd, LP – φύλλο PSTVd, m – marker- pucBsiSI. Α: πρώτη καλλιέργεια περλίτη.

Τα βέλη υποδεικνύουν τα μήκη του DNA Marker με μέγεθος 501, 404, 331
και 242 νουκλεοτίδια αντίστοιχα. Σήμα υπάρχει στο μήκος του γραμμικού
μονομερούς και ασθενές σήμα στη θέση του κυκλικού μονομερούς στην αρχή της
μεμβράνης, κυρίως στα φύλλα. Το κυκλικό μονομερές είναι πολύ ασθενές έως
ανύπαρκτο στις ρίζες. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε επόμενα
πειράματα, κυρίως γιατί στη βιβλιογραφία δεν έχει περιγραφεί κάποια διαφορά σε
σχέση με το κυκλικό και γραμμικό μονομερές στη ρίζα (Hammond et al 1994).

6.2.2 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ RNAs
Επιπρόσθετα, για τη απεικόνιση και τη σύγκριση των short interfering RNAs
χρησιμοποιήθηκε η αποδιατακτική γέλη πολυακρυλαμίδης 15%. Σε αυτή
τοποθετήθηκαν τα δείγματα πέντε διαφορετικών ημερομηνιών ύστερα από τη
μόλυνση. Οι ημερομηνίες αυτές επιλέχθηκαν με βάση το πειραματικό αποτέλεσμα
της αποδιατακτικής γέλης φορμαλδεΰδης για την απόδειξη της μόλυνσης της
καλλιέργειας και αναφέρονται στους μήνες της άνοιξης. Το αποτέλεσμα του STORM
840 Phosphorimager (εικόνα 26) παρουσίασε στις 28 ημέρες μετά τη μόλυνση
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σήμα, όπως και στο αντίστοιχο της άμμου, ύστερα από τη μόλυνση σήμα και στο
επίπεδο των μικρών. Στα δείγματα του μάρτυρα δεν εμφανίζεται κανένα σήμα
(εικόνα 26).

Εικόνα 26: Παρουσίαση υβριδισμού αποδιατακτικής γέλης πολυακρυλαμίδης 15%, για τα
δείγματα της πρώτης καλλιέργειας του περλίτη. Εκχύληση με TEMS (7, 14, 28, 35 ημέρες)
και Trizol (21 ημέρες).

Στο συγκεκριμένο πείραμα είναι εντυπωσιακή η απότομη εμφάνιση των
μικρών RNAs μετά τις 28 μέρες, καθώς και των μεγαλύτερων ζωνών που είναι
χαρακτηριστικές σε φυτά είτε μεγάλης ηλικίας, είτε (στη προκειμένη περίπτωση),
ίσως κάτω από κάποιο στρες.
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Εικόνα 27: Παρουσίαση υβριδισμού αποδιατακτικής γέλης πολυακρυλαμίδης 15%, για τα
δείγματα της δεύτερης καλλιέργειας του περλίτη κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο. Εκχύληση
με TEMS.

6.3 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
(IN VITRO)
Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από τη πολύ πλούσια
υγρασία στο ριζικό σύστημα, την ύπαρξη απαραίτητων μίκρο και μακροστοιχείων,
αλλά την πλήρη ανυπαρξία συμβιωτικών ή και παθογόνων μικροοργανισμών που
συνήθως βρίσκονται στις ρίζες σε μη αποστειρωμένες συνθήκες σε χώμα ή και
περλίτη. Επίσης είναι εύκολη η απομόνωση του ριζικού συστήματος χωρίς ιδιαίτερο
τραυματισμό. Η ιστοκαλλιέργεια πραγματοποιήθηκε από σπόρο ντοματιάς, ο
οποίος αποστειρώθηκε, τα φυτάρια τοποθετήθηκαν στα δοχεία με θρεπτικό για την
ανάπτυξη. Η διαδικασία της αποστείρωσης του σπόρου πραγματοποιήθηκε και στις
δύο ιστοκαλλιέργειες και ήταν η εξής:
 Πλύναμε τους σπόρους με άφθονο νερό και τους τοποθετήσαμε σε 70%
αιθανόλη για 5 λεπτά.
 Τοποθέτηση των σπόρων σε διάλυμα 1%NaOCl με 0,1%Tween20 για 15
λεπτά με ελαφριά ανάδευση.
 Τοποθέτηση σε 0,01Ν HCl και αποστειρωμένο νερό για 5 λεπτά πάλι με
ανάδευση.
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Ξέπλυμα των σπόρων με αποστειρωμένο νερό 5 με 6 φορές και τοποθέτηση
τους στα αποστειρωμένα πιατάκια με το διηθητικό χαρτί διαβρεγμένο με το
τροποποιημένο Murashige and Skoog και στα πιατάκια με τροποποιημένο
μείγμα Murashige and Skoog με 0,8%άγαρ, όπως περιγράφεται στα υλικά
και μέθοδοι.
Τα τοποθετήσαμε στο σκοτάδι για μία μέρα και στη πορεία σε θερμοκρασία
δωματίου στο φώς της ημέρας μέχρι τη ριζοβολία. Η βλάστηση στο θρεπτικό
προηγήθηκε χρονικά αυτής σε διηθητικό χαρτί, και τα ποσοστά βλάστησης
ήταν 90% και 70% αντίστοιχα.

Δημιουργήσαμε το θρεπτικό ανάπτυξης Murashige and Skoog σε δύο βασικά
διαλύματα (stock solution), στο πρώτο ήταν διαλυμένα τα μακροθρεπτικά
(macronutrients) του διαλύματος και στο δεύτερο τα μικροθρεπτικά
(micronutrients). Σε κανένα δεν τοποθετήθηκε γλυκόζη ή άλλως σακκχαρίτης (ούτε
και βιταμίνες) ώστε να αποτρέψουμε την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Σε κάθε
χρήση που επιβαλλόταν να δημιουργηθεί το εν λόγο πλήρες θρεπτικό, λάμβανε
χώρα μείξη των δύο stocks και τοποθετούνταν η αντίστοιχη ποσότητα άγαρ. Ύστερα
από διάστημα περίπου μίας εβδομάδας οι σπόροι ντομάτας είχαν ριζοβολήσει στα
πιατάκια με το θρεπτικό και λίγο αργότερα στο διηθητικό χαρτί. Το επόμενο στάδιο
προέβλεπε για την ομαλή ανάπτυξη τους τη μεταφορά τους από τα πιατάκια στα
τελικά δοχεία ανάπτυξης των φυτών.
Τα συγκεκριμένα βαζάκια ήταν μεσαίων διαστάσεων και απεικονίζονται
στην εικόνα. Αρχικά έπρεπε να αποστειρωθούν ώστε να μην υπάρχουν εξωγενείς
παράγοντες και στη συνέχεια να μεταφερθούν οι ριζοβολημένοι ιστοί σε αυτά. Η
αποστείρωση έλαβε χώρα στο αυτόκαυστο του εργαστηρίου, όπως και το θρεπτικό
MS (Murashige and Skoog) που θα προσθέτονταν στο βαζάκι. Σε κάθε
αποστειρωμένο δοχείο προστέθηκε ποσότητα περίπου ίση με 10ml και αφέθηκε
λίγη ώρα ώστε να σταθεροποιηθεί το μείγμα. Από τη στιγμή της πήξης του
μείγματος τοποθετήθηκαν με ειδική αποστειρωμένη λαβίδα τα ριζοβολημένα
φυτάρια με τις κοτυληδόνες με μεγάλη προσοχή και σφραγίστηκαν τα δοχεία. Όλη
η συγκεκριμένη διεργασία έλαβε χώρα με μεγάλη προσοχή και υπό ασηπτικές
συνθήκες στη laminar. Τέλος μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο ώστε να υπάρχει
αρκετό διαθέσιμο φως και να μην πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 20οC.

62

Εικόνα 28: Απεικόνιση φυτών πρώτης ιστοκαλλιέργειας, 49 μέρες από τη μόλυνση. Τα φυτά
ήταν 80 μέρες από τη φύτευση των σπόρων.

Εικόνα 29: Απεικόνιση φυτών πρώτης ιστοκαλλιέργειας, 49 μέρες από τη μόλυνση. Δεξιά με
CM1(minus),CM2(minus), δηλαδή φυτά που είχαν επιχριστεί με μόλυσμα PSTVd RNA
αρνητικής πολικότητας. Cntrl είναι τα υγιή φυτά. Τα φυτά στο συγκεκριμένο πείραμα
μολύνθηκαν για τεχνικούς λόγους σε σχετικά μεγάλη ηλικία (5-6 φύλλα).

Συνολικά στη πρώτη πειραματική διάταξη της ιστοκαλλιέργειας είχαμε 40
φυτάρια ντομάτας τα οποία ήταν στο στάδιο 5-6 φύλλων, εκ των οποίων είχαμε
μολύνει με μηχανική μόλυνση από το τεχνητό μόλυσμα τα 28, 25 μέρες μετά τη
βλάστηση. Σε αυτό το πείραμα μολύνθηκαν 1) 14 φυτάρια με θετικής πολικότητας
RNA σε διάλυμα 1% Κ2PO4, 2) 3 φυτάρια με αρνητικής πολικότητας RNA στο ίδιο
διάλυμα, 3) 14 φυτάρια με θετικής πολικότητας RNA σε διάλυμα ( pH 7.5), 4) 3
φυτάρια με αρνητικής πολικότητας RNA στο ίδιο διάλυμα, επίσης διατηρηθήκαν 7
φυτά χωρίς μόλυνση.
H μόλυνση των φυτών έγινε με μετάγραφο RNA, το οποίο είχε προκύψει από
τη μεταγραφή του πλασμιδίου pHa106, επωασμένου με το ένζυμο EcoRI, με SP6
RNA πολυμεράση για το θετικής πολικότητας RNA που είχε προκύψει με την Τ7
63

πολυμεράση με το ίδιο πλασμίδιο αλλά επωασμένο με HindIII. Το μόλυσμα στα
μολυσμένα (PSTVd2) περιείχε 50ng/φυτό RNA και 1% Κ2HPO4, ενώ η μόλυνση έγινε
μηχανικά, χρησιμοποιώντας πυριτιούχο καρβίδιο (carborundum , silicium
carbide(SiC)) και 10μl (50ng) μόλυσμα για κάθε φυτό (5 μl/φύλλο). Αντίστοιχα οι
μάρτυρες ήταν τα φυτά μολυσμένα με το αρνητικής πολικότητας RNA και ένας
μάρτυρας με νερό.
Οι δειγματοληψίες άρχισαν να λαμβάνονται από τη πρώτη εβδομάδα
ύστερα από τη μόλυνση. Σε κάθε μέτρηση λαμβάνονταν 3 φυτά μολυσμένα και 2
φυτά control, φωτογραφίζονταν (εικόνα 28 και εικόνα 29) και ακολουθούσε η
ομογενοποίηση υπό συνεχή παρουσία αζώτου και μεγάλη προσοχή. Ύστερα από την
ομογενοποίηση πραγματοποιήθηκε η εκχύλιση (Extraction phenol – TEMS) και
παρουσιάζεται στην εικόνα 30.

Εικόνα 30: Ηλεκτροφόρηση της εκχύλισης των δειγμάτων της πρώτης ιστοκαλλιέργειας στις
42 μέρες από τη μόλυνση. R - ρίζα, L - φύλλο, RP – ρίζα PSTVd, LP – φύλλο PSTVd, m –
marker-λPstI. Εκχύλιση με TEMS.

Για τη διαδικασία της εκχύλισης συνολικά λαμβάναμε 5 δείγματα μέχρι την
6 εβδομάδα από τη μόλυνση, εκτός από τη τελευταία χρονικά δειγματοληψία
όπου λάβαμε και από τα πέντε πειραματικά κομμάτια, οπότε και είχαμε 12
δείγματα (εικόνα ). Κάθε εκχύλιση ακολουθούσε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα
αγαρόζης 1,2% για να διαπιστωθεί η κατάσταση του γενετικού υλικού. Για την
επιβεβαίωση της μόλυνσης των δειγμάτων της ιστοκαλλιέργειας αρχικά και
περαιτέρω για τη μελέτη και σύγκριση της ποσότητας
του ιοειδούς,
πραγματοποιήθηκαν
τα
πειράματα
με
αποδιατακτικά
γέλη
αγαρόζης/φορμαλδεΰδης. Σε αυτήν φορτώθηκαν δείγματα δεύτερης και τρίτης
εβδομάδας από τη μόλυνση και ένα δείγμα μάρτυρας. Στις παρακάτω εικόνες
παρουσιάζεται η συγκεκριμένη διαδικασία ύστερα από υβριδισμό της αντίστοιχης
μεμβράνης με DNA probe DIG. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε Kodak X-Ray Film
(εικόνα 31) και στο Las 3000 (Fuji), στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ).
η
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Εικόνα 31: Παρουσίαση μεμβράνης ύστερα από υβριδισμό για τα δείγματα που πάρθηκαν
στις 28, 35 και 42 μέρες ύστερα από τη μόλυνση στη πρώτη ιστοκαλλιέργεια, RM - ρίζα, LM
- φύλλο, RP – ρίζα PSTVd, LP – φύλλο PSTVd, m – marker. Η εκχύληση είχε γίνει με TEMS,
extraction phenol. Οι διαφορές στην ταχύτητα ηλεκτροφόρησης του RNA του PSTVd ίσως
οφείλεται σε διαφορά στη συγκέντρωση αλάτων στα δείγματα.

Συνολικά στη δεύτερη πειραματική ομάδα κατά χρόνο διεξαγωγής είχαμε 20
φυτάρια ντομάτας εκ των οποίων είχαμε μολύνει με μηχανική μόλυνση από το
τεχνητό μόλυσμα τα 15 όταν ήταν στην ηλικία των 30 ημερών από τη ριζοβολία των
σπόρων. H μόλυνση των φυτών έγινε με μετάγραφο RNA θετικής πολικότητας, το
οποίο είχε προκύψει από τη μεταγραφή του πλασμιδίου pHa106, επωασμένου με
το ένζυμο EcoRI, με SP6 RNA πολυμεράση. Το μόλυσμα περιείχε 50ng/φυτό RNA
μετάγραφο και 1% Κ2HPO4, ενώ η μόλυνση έγινε μηχανικά, χρησιμοποιώντας
πυριτιούχο καρβίδιο (carborundum , silicium carbide(SiC)) και 10μl (50ng) μόλυσμα
για κάθε φυτό (5 μl/φύλο). Έγινε μία απαλή επάλειψη του διαλύματος με
αποστειρωμένη οδοντογλυφίδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις in vitro συνθήκες δεν
ξεπλύθηκαν τα φυτά μετά την επάλειψη. Οι μετρήσεις άρχισαν να λαμβάνονται από
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τη πρώτη εβδομάδα ύστερα από τη μόλυνση. Σε κάθε μέτρηση λαμβάνονταν 2 φυτά
μολυσμένα και 1 φυτό control, φωτογραφίζονταν (εικόνα 32) και ακολουθούσε η
ομογενοποίηση υπό συνεχή παρουσία αζώτου και μεγάλη προσοχή. Ύστερα από την
ομογενοποίηση πραγματοποιήθηκε η εκχύλιση (Extraction phenol – TEMS) και
παρουσιάζεται στην εικόνα.

Εικόνα 32: Απεικόνιση φυτών της δεύτερης κατά σειρά ιστοκαλλιέργειας, 51 μέρες από τη
μόλυνση. Τα φυτά ήταν 81 ημερών από τη ριζοβολία.

Εικόνα 33: Ηλεκτροφόρηση εκχύλισης των δειγμάτων της δεύτερης ιστοκαλλιέργειας στις
21, 28 και 35 μέρες από τη μόλυνση. R - ρίζα, L - φύλλο, m – marker.
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Στη συνέχεια από την ομογενοποίηση και την εκχύλιση(Extraction phenol –
TEMS, TRIzol) που λαμβάναμε 5 δείγματα μέχρι την τελευταία δειγματοληψία από
τη μόλυνση ακολουθούσε και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1,2% (εικόνα
33) για να διαπιστωθεί η κατάσταση του γενετικού υλικού. Για την εξασφάλιση της
μόλυνσης των δειγμάτων της ιστοκαλλιέργειας αρχικά και περαιτέρω για τη μελέτη
και σύγκριση της ποσότητας του ιοειδούς, πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα με
αποδιατακτικά γέλη αγαρόζης-φορμαλδεΰδης. Σε αυτήν φορτώθηκαν δείγματα
όλων των εβδομάδων της πειραματικής μελέτης και ένα δείγμα μάρτυρας. Στις
παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η συγκεκριμένη διαδικασία μετά την εμφάνιση
του φιλμ ύστερα από υβριδισμό της αντίστοιχης μεμβράνης με DNA probe DIG. Η
εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Kodak X-Ray Film (εικόνα 34).

Εικόνα 34: Παρουσίαση μεμβράνης ύστερα από blotting και το αντίστοιχο αποτέλεσμα από
τον υβριδισμό της για όλες τις μεταχειρίσεις που ακολουθήθηκαν στη δεύτερη
ιστοκαλλιέργεια R - ρίζα, L - φύλλο, m – marker-pucBsiSI. Οι αριθμοί απεικονίζουν τις
ημέρες μετά τη μόλυνση (days post infection) της δειγματοληψίας. Η εκχύληση έγινε με
TEMS.
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6.3.1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ RNAs
Για τηv απεικόνιση και τη σύγκριση των short interfering RNAs
χρησιμοποιήθηκε η αποδιατακτική γέλη πολυακρυλαμίδης 15% με ουρία. Επειδή
δεν υπήρχε αρκετό δείγμα (λόγω ιστοκαλλιέργειας) φορτώθηκαν περίπου 5μg σε
κάθε δείγμα. Αναλύσαμε όλες τις δειγματοληψίες της ιστοκαλλιέργειας και
φορτώσαμε για ευκολότερη σύγκριση τις ίδιες δειγματοληψίες (σε DPI) μαζί (όπου
ήταν δυνατόν). Σε αυτή τοποθετήθηκαν τα δείγματα εφτά διαφορετικών
ημερομηνιών ύστερα από τη μόλυνση. Το αποτέλεσμα του STORM 840
Phosphorimager (εικόνα 35) παρουσίασε από τις πρώτες εβδομάδες σήμα. Όπως
αναμένεται, το δείγμα του μάρτυρα μετά 6 εβδομάδες δεν εμφανίζεται κανένα
σήμα.

Εικόνα 35: Παρουσίαση υβριδισμού αποδιατακτικής γέλης πολυακρυλαμίδης 15%, για τα
δείγματα της πρώτης και δεύτερης ιστοκαλλιέργειας (αριστερά πρώτης, ακολουθούν
δεύτερης). Τα μικρά RNAs εμφανίζονται στα δείγματα των φύλλων στις 42dpi και στα
αντίστοιχα φύλλα στις 21dpi της δεύτερης ιστοκαλλιέργειας.
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6.4 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΗΚΤΩΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ RNA
Ένας στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η αλληλούχιση του RNA του
ιοειδούς από την ρίζα και τα φύλλα αντίστοιχα. H διαδικασία που ακολουθήθηκε
ήταν α) εκχύλιση συνολικού RNA από μολυσμένο φυτό ρίζα και φύλλα, β)
αντίστροφη μεταγραφή με τον PSTVd Weid reverse primer που στοχεύει στο θετικής
πολικότητας RNA, γ) PCR από αυτό το υλικό ώστε να αυξηθεί η ποσότητα του cDNA
από κάθε φυτό και να είναι δυνατή η περαιτέρω διαδικασία της αλληλούχισης ή
κλωνοποίησης.
Έγιναν διάφορες αντιδράσεις RT κάποιες από αυτές δεν πέτυχαν (template
λιγότερο από 4μg ή δεν ήταν πολύ καθαρό) και δεν έδωσαν προϊόντα μετά τη PCR,
η τελευταία αντίδραση πέτυχε γιατί έδωσε προϊόν ανιχνεύσιμο (εικόνα 36Α). Η
προσπάθεια να αυξήσουμε τη ποσότητα του cDNA κάνοντας μια δεύτερη PCR στην
απομόνωση από τη πρώτη αντίδραση της PCR, δεν ήταν επιτυχής γιατί είχε πολλά
μικρότερα παραπροϊόντα σαν αποτέλεσμα (εικόνα 36Γ) πιθανώς γιατί το DNA είχε
αποδομηθεί. Το προϊόν της πρώτης PCR διαχωρίστηκε με ηλεκτροφόρηση
αποδιατακτικής γέλης αγαρόζης 1,2% και απομονώθηκε για να σταλεί για
αλληλούχιση (εικόνα 36Β).
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποια από τα πειράματα PCR παρουσιάστηκε
επιμόλυνση στον μάρτυρα. Αυτές οι αντιδράσεις δεν λήφθησαν υπ’ όψη και
πετάχτηκαν. Αποτελεί όμως σοβαρό πρόβλημα η επιμόλυνση, ίσως γιατί το
εργαστήριο ασχολείται για πολλά χρόνια με τη συγκεκριμένη αλληλουχία cDNA του
ιοειδούς και αυτή βρίσκεται στο aerosol ή και στη σκόνη του αέρα. Στις παρακάτω
εικόνες καταγράφεται η πορεία της συγκεκριμένης εργασίας μετά από ανάλυση με
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1,2%.

Α Β
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Γ
Εικόνα 36: Α. ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων της 1ης PCR με την taq πολυμεράση μετά από
αντίστροφη μεταγραφή, Β. ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων της PCR ύστερα από
απομόνωση της ζώνης των 359 νουκλεοτιδίων. Το υλικό αυτό στάλθηκε για αλληλούχιση, Γ.
ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων μιας δεύτερης συνεχόμενης PCR από τα απομονωμένα
δείγματα του Β., το υλικό αυτό δε χρησιμοποιήθηκε, διότι δείχνει μια σειρά από μη
εξειδικευμένες ζώνες. Πιθανώς υπήρξε αποδόμηση του DNA. Δείγματα από το πείραμα με
περλίτη: 1→RP4Π1, 2→LP4Π1, 3→RP5Π2, 4→LP5Π2, m→marker, 5→negative control. Στον
αρνητικό μάρτυρα εμφανίζεται μόνο μια ζώνη μικρού μοριακού μεγέθους, πιθανώς primerdimer.

Η πρώτη αλληλούχιση δεν ήταν επιτυχής, καθώς το χρωματόγραμμα έδειξε
να είναι στα όρια του "background" και η αλληλουχία που το μηχάνημα κατάφερε
να "διαβάσει" ήταν άσχετη με το ιοειδές.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των ιοειδών με διαφορετικό φάσμα
ξενιστών μέσα στο περιβάλλον. Είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς αν η κοινή
λειτουργική βάση που στα φυτά υποστηρίζει το πολλαπλασιασμό των ιοειδών
υπάρχει και σε άλλους απλούστερους οργανισμούς. Με αυτή την υπόθεση και με τη
προϋπόθεση ότι δύναται να αναγνωριστεί από το μόριο ενός ιοειδούς, σε αυτή τη
περίπτωση το φάσμα ξενιστών των ιοειδών είναι δυνατόν να επεκταθεί και εκτός
του βασιλείου των φυτών.
Πριν 12 χρόνια είχε γίνει προσπάθεια να δειχθεί η δυνατότητα
πολλαπλασιασμού του ιοειδούς PSTVd σε κύτταρα ζύμης,, αλλά δεν κατέστη
δυνατόν να αποδεδειχθεί κάτι τέτοιο (Μανιατάκη 2000). Για ένα άλλο ιοειδές, το
avocado sunblotch viroid πρόσφατα δείχτηκε ότι είναι δυνατόν να υποστηριχτούν
κάποια βήματα του πολλαπλασιασμού στην ζύμη. Επίσης έχει δηχθεί ότι και στο
φυτό Arabidopsis, που δεν είναι ένας φυσικός ξενιστής των ιοειδών, μπορούν να
γίνουν με επιτυχία όλα τα βήματα του πολλαπλασιασμού στο κύτταρο,
συμπεριλαμβανομένης και της κυκλοποίησης του PSTVd , αλλά δεν μπορούν να
υποστηριχτούν τα βήματα της διακυτταρικής και διασυστηματικής μετακίνησης.
Όπως και σε αρκετούς ιούς, φαίνεται ότι στο φυτικό τουλάχιστον βασίλειο, το
ζήτημα "επιτυχής ξενιστής η όχι" ορίζεται κυρίως από την διαδικασία της
διακυτταρικής μετακίνησης (Palukaitis et al 1987). Τελευταία έχει δηχθεί με
ακρίβεια ποιες ακριβώς δομές του PSTVd ( κυρίως κάποιες από τις θηλειές 1-17)
είναι υπεύθυνες α) για την μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών κυττάρων πχ bundle
sheath-mesophyl ( Qi et al 2004) η b) phloem companion -bundle sheath (Zhong et al
2007 ) . Τι ρόλο μπορεί να παίζει ο τροπισμός του CEVd σε συγκεκριμένα κύτταρα
στη ρίζα της ντομάτας, όπως αυτή δείχτηκε από τον Bonfiglioli (Bonfiglioli et al
1996). Εάν επιβεβαιωθεί, τι ρόλο μπορεί να παίζει η μειωμένη ύπαρξη του κυκλικού
ιοειδούς PSTVd στις ρίζες της ντομάτας? Η μετακίνηση του ιοειδούς στην ρίζα είναι
τυχαίο, παράπλευρο γεγονός η έχει κάποια λειτουργική σημασία για την
διασκόρπιση του? Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το RNA του PSTVd είναι δυνατόν να
μετακινηθεί από την ρίζα μολυσμένου φυτού στο παράσιτο της ρίζας Orobanche
ramosa (Vachev et al 2010), οπού ανιχνεύεται η κυκλική δομή, δεν είναι όμως
εξακριβωμένο ποια μορφή μετακινείται, μια ολιγομερής γραμμική ή η κυκλική, και
ποια πολικότητα η αρνητική, η θετική ή το διπλόκλωνο RNA? Το ιοειδές PSTVd
πολλαπλασιάζεται στο παρασιτικό φυτό, και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να
δειχθεί ποια μορφή εμφανίζεται επειδή μετακινείται ή επειδή πολλαπλασιάζεται.
Πάντως η μετακίνηση είναι ‘μονόπλευρη’ γιατί γίνεται μόνο από τη μολυσμένη
ντομάτα στην ramosa και όχι από την (μηχανικά μολυσμένη) ramosa στη ντομάτα
(Vachev et al 2010).
Στη προκειμένη μελέτη που ασχοληθήκαμε με τους φυτικού οργανισμούς
και συγκεκριμένα τη ντομάτα μας ενδιέφερε και σε κάθε χρονική στιγμή η ποσότητα
του ιοειδούς σε δύο κύριους ιστούς τη ρίζα και τα φύλλα, αλλά και οι τυχόν
διαφορές αυτών των ιστών στην ανίχνευση των μικρών RNAs. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο, για την ανίχνευση του PSTVd είναι ο υβριδισμός
και η RT-PCR (Di Serio F et al 2007, Verhoeven et al 2009, Mumford et al 2004).
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Όπως έχει μελετηθεί και από άλλους προηγούμενα, η μόλυνση με το PSTVd έχει ως
ακόλουθο την εμφάνιση των μικρών RNAs που προέρχονται από την αλληλουχία
του ιoειδούς (Papaefthimiou et al 2001, Martinez de Alba et al 2002). Μερικές από
τις μελέτες για ιούς αναφέρονται και στοχευμένα στον ιστό της ρίζας για την
ανάπτυξη των μικρών RNAs (Melnyk et al 2011, Andika et al 2005).
Η επιλογή του ξενιστή (ντομάτα) έγινε με βάση του ότι αποτελεί το κύριο
ξενιστή του συγκεκριμένου ιοειδούς, όπου πολλαπλασιάζεται σε πολύ καλό βαθμό,
εύκολα ανιχνεύσιμο. Επίσης, για την εξασφάλιση ασφαλών συμπερασμάτων
επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η δημιουργία διαφορετικών τρόπων ανάπτυξης των
φυτών (κυρίως όσον αφορά το υπόστρωμα). Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι
καλλιέργειες της άμμου και του περλίτη παρευρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του
πειράματος στο θερμοκήπιο του πανεπιστημίου. Πραγματοποιήθηκαν 5
διαφορετικές χρονικά καλλιέργειες ντομάτας, κατά σειρά η πρώτη που
δημιουργήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες ήταν σε υπόστρωμα άμμου με τύρφη
3:1. Ακολούθησε η καλλιέργεια σε περλίτη σχεδόν ταυτόχρονα με τη πρώτη
ιστοκαλλιέργεια κατά τους μήνες της άνοιξης. Ακολούθως πάλι σχεδόν ταυτόχρονα
δημιουργήθηκε η επόμενη καλλιέργεια του περλίτη και η δεύτερη ιστοκαλλιέργεια
κατά τους θερινούς μήνες. Σε αυτό πάνω πρέπει να διευκρινιστούν το ότι οι δύο
καλλιέργειες κατά τους μήνες της άνοιξης και λόγω τοποθέτησης γλαστρών με το
περλίτη ή άμμο στο θερμοκήπιο υπήρξαν διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασία και
στην υγρασία που πιθανώς να επηρέασαν τη μελέτη μας στην ανάπτυξη του
ιοειδούς και στη διασυστηματικότητα του. Στο θερμοκήπιο γινόταν ρύθμιση της
θερμοκρασίας μέσω κλιματισμού αλλά δε μπορούσε να επηρεαστεί η φωτεινότητα
και γίνονταν καθημερινά ποτίσματα. Είναι ήδη γνωστό ότι η ποιότητα και ένταση
του φωτός όπως και η θερμοκρασία επηρεάζει το πολλαπλασιασμό του ιοειδούς
(Stoeker et al 1993, Kotakis et al 2010, Βογιατζάκη Ms thesis 2011). Αντίθετα οι
ιστοκαλλιέργειες έλαβαν χώρα στο χώρο του εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας
Φυτών και χωρίς μεγάλες αλλαγές στις συνθήκες ανάπτυξης. Η πρώτη κατά σειρά
ιστοκαλλιέργεια μολύνθηκε όταν τα φυτάρια ήταν στο 5ο με 6ο φύλλο, ενώ στις
υπόλοιπες πειραματικές ομάδες στο 2ο με 3ο φύλλο. Από αυτή τη μελέτη της
δειγματοληψίας και στη συνέχεια της μοριακή επεξεργασίας προέκυψαν κάποια
συμπεράσματα.
Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας μελέτης συνοψίζονται παρακάτω:






Σε όλα τα πειράματα που έλαβαν χώρα εκτός στις ιστοκαλλιέργειες
παρατηρήθηκε η μόλυνση γύρω στις 21 μέρες από τη μόλυνση. Στην
ιστοκαλλιέργεια έδειξαν σήμα από την 7 ημέρα (αποδιατακτική γέλη
ακρυλαμίδης 15%, εικόνα 34), το οποίο μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες
θερμοκρασίας, φωτός, υγρασίας, ιχνοστοιχείων κλπ λόγω συνθηκών της in
vitro καλλιέργειας.
Σε όλες τις καλλιέργειες προέκυψε ότι η ποσότητα του ιοειδούς μέχρι τις 28
μέρες παρουσιάζεται αυξημένη περισσότερο στη ρίζα από τα φύλλα και στις
28 με 35 σε παρεμφερείς μεταξύ τους ποσότητες. Από εκεί και πέρα
φαίνεται η συγκέντρωση στα φύλλα να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ρίζα.
Στα πειράματα της αποδιατακτικής γέλης της πολυακρυλαμίδης προέκυψε
ότι το κυκλικό RNA του ιοειδούς παρουσιάζεται ευκρινέστερα στα φύλλα
από τις αντίστοιχες ρίζες. In situ υβριδοποίηση σε φυτά ντομάτας για το
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ιοειδές citrus exocortis viroid έδειξε ότι το ιοειδές βρίσκεται στις ρίζες σε
πολύ λιγότερα κύτταρα από ότι στα φύλλα (Bonfiglioli et al 1996), ωστόσο
άλλες εργασίες δεν περιγράφουν διαφορές στο είδος του RNA (γραμμικό ή
κυκλικό) μεταξύ φύλλων και ρίζας (αναφέρθηκε πιο πάνω), ως εκ τούτου τα
ευρήματα μας πρέπει να επιβεβαιωθούν ξανά.
Τα φυτά παρουσίασαν κανονικά τα συμπτώματα της μόλυνσης αλλά πολύ
γρηγορότερα στις καλλιέργειες κατά τους μήνες της άνοιξης και ειδικά τους
θερινούς. Το οποίο κατά βάση οφείλεται στη θερμοκρασία και στο φως
καθώς και τα δυο επιδρούν θετικά. Τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν
αποτελούνταν από καχεκτικότητα, πολλαπλές χλωρώσεις και μέχρι και
νέκρωση (μπορεί να οφείλεται συνδυαστικά και με το υπόστρωμα περλίτη).
Μια άλλη παράπλευρη αλλά ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι κατά την
πειραματική διαδικασία της άμμου υπήρξε προσβολή και από το έντομο
tuta absoluta. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποια φυτά να παρουσιάσουν
νεκρώσεις και να ξεραθούν (εικόνα 37).

73

Εικόνα 37: Απεικόνιση προσβεβλημένων φυτών από tuta absoluta σε δύο
διαφορετικές χρονικές στιγμές, από τη καλλιέργεια της άμμου/χώματος.



Κατά την διάρκεια αυτού του "ατυχήματος" παρατηρήσαμε ότι τα μεν
μολυσμένα φυτά είχαν μεγάλη προσβολή από το έντομο, ενώ οι μη
μολυσμένοι με PSTVd υγιείς μάρτυρες δεν είχαν σχεδόν καθόλου προσβολή
από το έντομο, παρόλο ότι βρίσκονταν στον ίδιο θάλαμο. Αυτό μπορεί να
οφείλεται στο ότι το μολυσμένο φυτό έχει διαφορετικό μεταβολικό προφίλ
π.χ. άλλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα στα φύλλα, πιθανά διαφορετικό
προφίλ από πτητικές η άλλες ουσίες που επηρεάζουν την προσβολή από το
έντομο. Εάν αυτή η παρατήρηση επιβεβαιωθεί, σημαίνει ότι η προσβολή με
ιοειδή μπορεί να έχει δυσμενή επίπτωση και σε δευτερογενείς προσβολές
με άλλα παράσιτα ή και παθογόνα. Ένας λόγος παραπάνω να μελετήσει
κανείς τη δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικότητας στα καλλιεργούμενα
φυτά για τα ιοειδή.
Από τις φωτογραφίσεις των φυτών σε όλα τα πειράματα προέκυψε ότι τα
μολυσμένα στο υπέργειο τμήμα είχαν έντονα τα συμπτώματα της μόλυνσης
(κυρίως από τις 21 μέρες και πέρα) αλλά στο υπόγειο τμήμα δε παρουσίαζαν
μεγάλες διαφορές στο ριζικό σύστημα και αυτό ίσχυε για όλες τις συνθήκες
καλλιέργειας. Τα μολυσμένα φυτά έχουν (αναλογικά με το υπέργειο τμήμα
και φύλλωμα τους) πλουσιότερες ρίζες. Αυτό ίσως εξηγείται γιατί, σε μια
μελέτη όπου αναλύθηκε με μικροσυστοιχίες η επιρροή της μόλυνσης στη
γονιδιακή έκφραση της ντομάτας, φάνηκε ότι επηρεάζονται πολλά γονίδια
που έχουν σχέση με τα επίπεδα των ορμονών γιββερελίνη, κυτοκινίνη, και
εθυλένιο, ωστόσο η βιοσύνθεση της αυξίνης δεν επηρεάζεται καθόλου ή
πολύ λιγότερο (Owens et al 2012). Η αλλαγή του λόγου αυξίνης/κυτοκινίνης,
που ορίζει την ανάπτυξη της ρίζας, σε μεγαλύτερες τιμές, εξηγεί τη
διατήρηση του μεγέθους της ρίζας στο ίδιο περίπου επίπεδο με τα υγιή
φυτά. Ίσως αυτό να είναι ένας λόγος για τη σχετικά ευρεία διάδοση των
ήπιων στελεχών ιοειδών σε ορισμένες καλλιέργειες στον αγρό, όπως στο
αμπέλι.
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Επιπλέον, από παλιότερες εργασίες είναι γνωστό ότι σε in vitro
κυτταροκαλλιέργειες μολυσμένες με ιοειδές PSTVd, έντονα συμπτώματα στα
κύτταρα εμφανίζονται μόνο μετά τη μετατροπή τους από ετερότροφες σε
αυτότροφες (που φωτοσυνθέτουν)(Stocker et al 1993). Όπως αναφέραμε και
παραπάνω, διαφορετικές συνθήκες φωτισμού επηρεάζουν το μεταβολισμό
του ιοειδούς και των παραγώγων του (Kotakis et al 2010, Kotakis et al 2011).
Τέλος, κάποιες ανατομικές διευκρινίσεις – συμπεράσματα πηγάζουν από τη
διαφοροποίηση της ρίζας των ιστοκαλλιεργειών από τις καλλιέργειες σε
υπόστρωμα περλίτη και άμμου. Στις πρώτες η ρίζα ήταν κυρίως επιμήκης,
ενώ στις άλλες η ρίζα ήταν κυρίως θυσανώδης. Αυτό μπορεί να οφείλεται
στα νιτρικά και φωσφορικά που περιέχονταν σε διαφορετική ποσότητα στο
λίπασμα που τοποθετούνταν μία φορά την εβδομάδα, από ότι στο θρεπτικό
της ιστοκαλλιέργειας (Murashige and Skoog), ή στη διαφορετική υγρασία
(πολύ περισσότερη, σχεδόν 100% στην in vitro καλλιέργεια), αλλά δε
φαίνεται να οφείλεται στην ύπαρξη ή όχι της μόλυνσης.
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