ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ

Ανάπτυξη μεθόδων καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών με
RNA σίγηση (πειράματα με αλευρώδη και σίγηση μονοπατιού για
αποτοξικοποίηση)

ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο
Μοριακής Εντομολογίας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην
πραγματοποίησή της συνέβαλε μια σειρά ανθρώπων τους οποίους θα ήθελα να
ευχαριστήσω. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα Αναπληρωτή
καθηγητή του εργαστηρίου Μοριακής Εντομολογίας κ. Ιωάννη Βόντα για την
εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου αναθέτοντάς μου το συγκεκριμένο θέμα
καθώς επίσης και για την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και
συγγραφής της διατριβής αυτής.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ.Καλαντίδη Κρίτων και την
κ.Τσαγκαράκου Αναστασία που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην εξεταστική
επιτροπή και να αφιερώσουν χρόνο για τη μελέτη αυτής της διατριβής, καθώς και για
τα χρήσιμα και εποικοδομητικά τους σχόλια.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Άρη Ηλία για την άψογη συνεργασία μας και την
Ευαγγελία Μώρου για τις συμβουλές της τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε
προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστώ και τους δύο για τη βοήθεια, τη συμπαράσταση, τις
γνώσεις και το χρόνο τους, καθώς και την τεράστια υπομονή που υπέδειξαν στις
απορίες και δυσκολίες που μου δημιουργήθηκαν κατά την πορεία των πειραμάτων.
Οφείλω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του εργαστηρίου της
Μοριακής Βιολογίας Φυτών και κυρίως τη Ρίτα, τη Νικολέτα, τη Νάντια και το
Γιάννη για τις πολύτιμες συμβουλές τους και την υπομονή που έδειξαν στις
ατελείωτες ερωτήσεις μου καθώς επίσης και για το ευχάριστο κλίμα που
δημιούργησαν.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω στους φίλους και συναδέλφους μου. Την
Κωνσταντίνα, την Αναστασία, τον Αλέξη, το Νίκο, το Φώτη, τη Νατάσα, το
Μανώλη, τη Σάσα, την Εριέττα, την Αγγελική και το Δημήτρη. Μαζί τους έχω
μοιραστεί τις πιο δυνατές στιγμές αυτά τα δύο χρόνια.
Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του εργαστηρίου που με την
παρουσία τους δημιούργησαν ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και την απέραντη
ευγνωμοσύνη μου στην οικογένειά μου οι οποίοι αποτέλεσαν τους στυλοβάτες όλης
1

αυτής της προσπάθειας. Τους ευχαριστώ για την συμπαράσταση, την ενθάρρυνση και
την υποστήριξη τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

2

Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................................................. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................. 6
Καταπολέμηση αγροτικών παρασίτων .................................................................. 6

1.1

1.2. RNA σίγηση: Βιολογία, μηχανισμός, εφαρμογές........................................................... 6
1.2.1. RNAi σαν μέθοδος καταπολέμησης παρασίτων ..................................................... 8
1.3

Bemisia tabaci ......................................................................................................... 12

1.4

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση του αλευρώδη ................................................... 14

1.4.1

Βιολογικές μέθοδοι.......................................................................................... 14

1.4.2.

Χρήση παγίδων: .............................................................................................. 15

1.4.3.

Χρήση βιολογικών σκευασμάτων ................................................................... 15

1.4.4.

Καλλιεργητικές μέθοδοι .................................................................................. 16

1.4.5.

Χημικές μέθοδοι καταπολέμησης ................................................................... 16

1.5.

Ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα ........................................................................... 18

1.6.

Μηχανισμοί αποτοξικοποίησης στον αλευρώδη ................................................. 19

1.6.1. P450 εξαρτώμενες μονοοξυγενάσες ...................................................................... 19
1.6.2. Ο ρόλος των P450s στην αλληλεπίδραση φυτών-εντόμων ................................... 20
ΣΚΟΠΟΣ ................................................................................................................................... 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ......................................................................................... 23
2.1 Στελέχη B.tabaci .......................................................................................................... 23
2.2

Σίγηση του μονοπατιού των οξειδασών με RNAi μέσω της τροφής ................. 23

2.2.1
Μελέτη των επιπέδων έκφρασης της CYP6CM1 σε ανθεκτικούς πληθυσμούς
B.tabaci στο Imidacloprid και στο Acetamiprid με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qRT-PCR) ............................................................. 23
RNA σίγηση μέσω τεχνητής τροφής ............................................................... 26

2.2.2

2.3 Σίγηση του μονοπατιού των οξειδασών με διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν
dsRNA για τη CPR ............................................................................................................ 29
2.3.1 Πλασμιδιακές κατασκευές..................................................................................... 31
2.3.2

Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών ................................................................... 36

2.3.3. Απομόνωση γενωμικού DNA από φυτικό ιστό με το αντιδραστήριο cTAB (cetylTrimethylammonium Bromide) -Έλεγχος ενσωμάτωσης της ένθεσης στο φυτικό
γονιδίωμα με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ......................................................... 37
KEΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ................................................................................... 39
3.1

Σίγηση του μονοπατιού των οξειδασών με RNAi μέσω τροφής........................ 39
3

3.1.1 Μελέτη των επιπέδων έκφρασης της CYP6CM1 σε στελέχη ανθεκτικά στο
Imidacloprid και στο Acetamiprid με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
πραγματικού χρόνου (qRT-PCR) .................................................................................... 39
3.1.2

RNA σίγηση των γονιδίων CYP6CM1 και CPR μέσω τεχνητής τροφής ....... 42

3.2 Σίγηση του μονοπατιού οξειδασών με διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν dsRNA
για τη CPR ......................................................................................................................... 45
3.2.1

Πλασμιδιακές κατασκευές............................................................................... 45

3.2.2

Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών ................................................................... 46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ.......................................................................................................... 48
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................................... 51
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ............................................................................................................................ 55

4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο μηχανισμός της RNA σίγησης είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός
συντηρημένος στους ευκαριωτικούς οργανισμούς. Ο βασικός του ρόλος είναι η
ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων μέσω της δράσης μικρών μη κωδικών RNA
μήκους 18-24 νουκλεοτιδίων που οδηγούν σε καταστολή των συμπληρωματικών τους
αλληλουχιών. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει σε μεταγραφικό επίπεδο ή σε μεταμεταγραφικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια μελετάται η χρήση της RNA σίγησης ως
εργαλείο για την καταπολέμηση εχθρών των καλλιεργειών στοχεύοντας γονίδια του
εντόμου τα οποία είναι βιολογικά σημαντικά. Η κύρια μέθοδος χορήγησης του
dsRNA είναι μέσω ψεκασμών κατάλληλων σκευασμάτων, είτε μέσω διαγονιδιακών
φυτών που εκφράζουν dsRNA. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια εφαρμογής
της RNA σίγησης στο B.tabaci που αποτελεί σημαντικό εχθρό των καλλιεργειών.
Στοχεύσαμε το μονοπάτι των οξειδασών και συγκεκριμένα της CYP6CM1 και της
CPR, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτοξικοποίηση ξενοβιοτικών ενώσεων
όπως οι φυτοτοξίνες και τα εντομοκτόνα. Εφαρμόσαμε δύο τεχνικές, α) τη σύνθεση
dsRNA για τις πρωτεΐνες CYP6CM1 και CPR in vitro και χορήγησή τους στον
αλευρώδη με τη βοήθεια τεχνητής δίαιτας και β) την κατασκευή διαγονιδιακών
φυτών που εκφράζουν dsRNA για τη CPR.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Καταπολέμηση αγροτικών παρασίτων
Τεράστιες καταστροφές προκαλούνται στις καλλιέργειες από τα έντομα-παράσιτα
είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω των ασθενειών που μεταφέρουν, με αποτέλεσμα η
οικονομική καταστροφή που προκαλούν ετησίως στους καλλιεργητές να είναι
μεγάλη. Για τον λόγο αυτό αναζητούνται συνέχεια νέα μέτρα καταπολέμησής τους.
Πολλές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση όπως βιολογικές (όπως είναι
η χρήση φυσικών εχθρών), η χρήση παγίδων, η χρήση φυσικών σκευασμάτων,
γενετικές, καλλιεργητικές (όπως η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών) και χημικές μέθοδοι,
δηλαδή

η

χρήση

χημικών

σκευασμάτων

όπως

ενώσεις

πυρεθροειδείς,

οργανοφωσφορικές, καρβαμιδικές και νικοτινοειδείς. Οι χημικές μέθοδοι είναι ο
κύριος

τρόπος

καταπολέμησης

σήμερα.

Η

εκτεταμένη όμως

χρήση των

εντομοκτόνων οδήγησε σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόμων. Λόγω της
ανθεκτικότητας αυτής, απαραίτητη είναι η αναζήτηση νέων μεθόδων καταπολέμησής
τους. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί
και στο μηχανισμό του RNAi ως μια εναλλακτική μέθοδος καταπολέμησης. Στην
παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια ανάπτυξης μεθόδου RNA σίγησης για την
καταπολέμηση του αλευρώδη B.tabaci.

1.2. RNA σίγηση: Βιολογία, μηχανισμός, εφαρμογές
Η RNA σίγηση είναι ένας μηχανισμός που ελέγχει την έκφραση των γονιδίων
μέσω της δράσης μικρών μη κωδικών RNA μήκους 21-28 νουκλεοτιδίων. Η ρύθμιση
αυτή μπορεί να γίνεται σε μεταγραφικό (Transcriptional Gene Silencing – TGS) ή
μετα-μεταγραφικό επίπεδο (Post Transcriptional Gene Silencing – PTGS). Πρώτα
ανακαλύφθηκε στα φυτά όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι ένας θεμελιώδης
μηχανισμός συντηρημένος στους περισσότερους ευκαρυώτες. Στα φυτά συνηθίζεται
να χρησιμοποιείται ο όρος RNA σίγηση (RNA silencing), στα ζώα συναντάται ως
RNA interference (RNAi) ενώ στους μύκητες λέγεται Quelling (Agrawal et al., 2003).
Ο ρόλος του πρέπει να είναι καθοριστικός για την προστασία ενάντια σε
εισβολές ξένου γενετικού υλικού όπως ιοί, ή ακόμη ενάντια σε μεταθετά στοιχεία.
Σημαντικό ρόλο έχει, επίσης, στη ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων που συμμετέχουν
σε αναπτυξιακά μονοπάτια, σε μηχανισμούς κυτταρικής διαφοροποίησης και
μορφογένεσης. Πυροδοτείται από πρόδρομα μόρια δίκλωνου RNA (dsRNA) τα οποία

6

ποικίλουν στο μήκος τους και στην προέλευσή τους. Αυτά τα dsRNAs μετατρέπονται
σε μικρά δίκλωνα μόρια RNA μήκους 21 με 28 νουκλεοτίδια τα οποία στη συνέχεια
οδηγούν στην αναγνώριση και κατά συνέπεια την αποικοδόμηση ή την καταστολή
της μεταγραφής της συμπληρωματικής αλληλουχίας στόχου. Τα μικρά RNAs παίζουν
σημαντικό ρόλο επίσης σε επιγενετικές τροποποιήσεις.
Τα τρία μεγάλα μονοπάτια της RNA σίγησης είναι αυτά των short interfering
RNAs (siRNAs), των micro RNAs (miRNAs) και αυτό της DNA μεθυλίωσης. Στη
φύση τα dsRNA μπορούν να παραχθούν μέσω πολυμερισμού μονόκλωνου RNA
όπως για παράδειγμα RNA ιών, ή από υβρυδοποίηση αλληλοεπικαλυπτόμενων
μεταγραφημάτων όπως για παράδειγμα επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (μεταθετά
στοιχεία). Τέτοια dsRNA είναι πρόδρομοι των siRNA και rasiRNA τα οποία οδηγούν
σε αποικοδόμηση του mRNA στόχου και τροποποιήσεις της χρωματίνης αντίστοιχα.
Επιπλέον, ενδογενή μετάγραφα που περιέχουν εσωτερική συμπληρωματικότητα ή
μερική συμπληρωματικότητα 20-50 νουκλεοτιδίων αναδιπλώνονται σχηματίζοντας
δομή φουρκέτας (hairpin). Αυτού του τύπου δίκλωνα RNA είναι πρόδρομα μόρια των
miRNAs και είναι υπεύθυνα για την καταστολή της μετάφρασης των mRNA στόχων
καθώς επίσης σε μερικές περιπτώσεις και της αποικοδόμησης του mRNA. Στην
εικόνα 1 παρουσιάζεται σχηματικά ο μηχανισμός της RNA σίγησης. Παρακάτω
αναλύεται το μονοπάτι των siRNAs καθώς είναι αυτό που ενεργοποιείται με την
είσοδο εξωγενών RNA στο κύτταρο.
Η ωρίμανση των siRNA καταλύεται από ένα ένζυμο της οικογένειας των
RNase-III-type ενδονουκλεασών που ονομάζεται Dicer και περιέχει μια καταλυτική
υπομονάδα RNase-III και μια υπομονάδα για την πρόσδεση δίκλωνου RNA
(dsRBDs). Η επεξεργασία του dsRNA από τη Dicer οδηγεί στη δημιουργία μικρών
δίκλωνων RNA μήκους περίπου 21 νουκλεοτιδίων. Τα δίκλωνα αυτά μόρια έχουν ένα
5΄φωσφορικό άκρο και δύο 3΄προεξέχοντα νουκλεοτίδια.
Στη συνέχεια τα μικρά αυτά RNA αναγνωρίζονται και προσδένονται σε ένα
ειδικό πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο, το RNA- Induced Silencing Complex (RISC).
Κύρια πρωτεΐνη αυτού του συμπλόκου είναι η πρωτεΐνη Αργοναύτης (Ago). Η
πρωτεΐνη AGO έχει μια PIWI υπομονάδα υπεύθυνη για αναγνώριση μικρών RNA και
πρόσδεση στο 5’ άκρο τους, και μια PAZ υπομονάδα υπεύθυνη για την πρόσδεση στο
3’ άκρο μονόκλωνου RNA. Έτσι, λοιπόν, η μια αλυσίδα των μικρών RNA
ενσωματώνεται στο RISC για να λειτουργήσει σαν οδηγός προς όλες τις
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συμπληρωματικές προς αυτήν αλληλουχίες για να καταστείλει την έκφρασή τους. Η
επιλογή της αλυσίδας που θα λειτουργήσει σαν αλληλουχία οδηγός γίνεται από το
RISC με βάση τη θερμοδυναμική σταθερότητα των άκρων. Η αλυσίδα της οποίας το
5’ άκρο είναι θερμοδυναμικά ασταθέστερο φορτώνεται στο RISC, ενώ η άλλη
αποδομείται (Meister & Tuschl, 2004).

Εικόνα 1: Το μονοπάτι RNAσίγησης σε διάφορους οργανισμούς. Το μακρύ dsRNA μετατρέπεται σε μικρά RNA (siRNA και miRNA) από το
ένζυμο Dicer. Τα μικρά dsRNA στη συνέχεια προσδένονται στα σύμπλοκα RISC, RITS (RNA-induced transcriptional silencing) ή miRNP. Το
σύμπλοκο RISC μεσολαβεί στη αποικοδόμηση του mRNA στόχου, το σύμπλοκο miRNP οδηγεί στην καταστολή της μετάφρασης του
mRNA στόχου, και το σύμπλοκο RITS εμπλέκεται στην συμπύκνωση της ετεροχτωματίνης (GunterMeister&ThomasTuschl, 2004).

1.2.1. RNAi σαν μέθοδος καταπολέμησης παρασίτων
O μηχανισμός του RNAi, αν και ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα έχει
κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στον τομέα της εντομολογίας ως εργαλείο
για την καταπολέμηση παρασίτων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο μεγαλύτερος
περιοριστικός παράγοντας της RNA σίγησης είναι η πρόσληψη του dsRNA μέσα στο
κύτταρο. Έχουν βρεθεί δύο πιθανοί μηχανισμοί α) πρόσληψη μέσω διαμεμβρανικών
διαύλων και β) πρόσληψη μέσω ενδοκύττωσης (Huvenne & Smagghe, 2010).
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Η μεγαλύτερη πρόκληση για την χρήση της RNA σίγησης ως εργαλείο για την
καταπολέμηση εντόμων – παρασίτων είναι να βρεθούν εύκολες μέθοδοι για την
χορήγηση dsRNA. Πιο πρόσφατα μελετάται η χορήγηση dsRNA μέσω τροφής είτε
τεχνητής είτε μέσω διαγονιδιακών φυτών που εκφράζουν dsRNA. (Yu et al., 2012).
 Χορήγηση dsRNA μέσω ψεκασμού
Το 1998, οι Timmon και Fire ανέφεραν ότι νηματώδεις C.elegans οι οποίοι είχαν
τραφεί με βακτήρια E.coli που εξέφραζαν dsRNA, εμφάνισαν τον ίδιο φαινότυπο με
τα αντίστοιχα μεταλλάγματα στα όποια έχουν γίνει μεταλλάξεις παρεμπόδισης
λειτουργίας (loss-of-function mutants) (Timmon & Fire, 1998). Αυτό το εύρημα είχε
ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη μιας νέας μεθόδου εισαγωγής dsRNA στους
οργανισμούς ώστε να επαχθεί η σίγηση. Μετά την ανακάλυψη της μεθόδου στο
C.elegans, έγινε εφαρμογή της σε διάφορα έντομα όπως

Spodoptera exigua,

Diabrotica virgifera virgifera, και Epiphyas postvittana (Turner et al., 2006; Baum et
al., 2007; Tian et al., 2009; Surakasi et al., 2011).
Δύο κύριες στρατηγικές έχουν χρησιμοποιηθεί σε πειράματα χορήγησης dsRNA
μέσω τροφής: α) το dsRNA εκφράζεται σε βακτήρια ή β) συντίθεται in vitro και
χορηγείται στα έντομα αναμιγνύοντας το με τη δίαιτα. Η σύνθεση dsRNA in vitro και
χορήγησή της μέσω τροφής οδήγησε σε σίγηση του γονιδίου της E-υπομονάδας
vATPase των εντόμων T. castaneum, A. pisum, και M.sexta (Whyard et al., 2009). Το
2011 οι Upadhyay et al. κατάφεραν να σιγήσουν τα γονίδια ακτίνης, ADP/ATP
translocase, α-tubulin, ριβοσωμικής πρωτεΐνης L9 (RPL9) και της Α υπομονάδας της
V-ATPase στον αλευρώδη B.tabaci παράγοντας dsRNA και siRNA in vitro και
αναμιγνύοντάς το με τεχνητή δίαιτα (Upadhyay et al., 2011).
Σήμερα μελετάται μια νέα στρατηγική που ο Wayne Hunter (Kupferschmidt,
2013) αποκαλεί «treating plant as a patient». Στην μέθοδο αυτή το dsRNA απλά
προστίθεται στο νερό που χρησιμοποιείται για πότισμα. Τα μόρια απορροφώνται
μέσα στο αγγειακό σύστημα των φυτών και δηλητηριάζουν τα έντομα που τρέφονται
από τους χυμούς του δέντρου. Ο Wayne Hunter επίσης υποστηρίζει ότι τα μόρια του
dsRNA μπορούν επίσης να ψεκάζονται κατευθείαν πάνω στα φυτά όπως ένα
συμβατικό εντομοκτόνο(Kupferschmidt, 2013) . Αυτό θα επιτρέπει πιο γρήγορες
προσαρμογές της μεθόδου σε περίπτωση ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων
καθώς θα επιλέγεται μια καινούρια αλληλουχία RNA χωρίς να χρειάζεται να
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κατασκευαστούν νέα διαγονιδιακά φυτά. Κάποιοι άλλοι επιστήμονες, όπως ο Guy
Smagghe (Kupferschmidt, 2013) όμως είναι πιο διστακτικοί όσον αφορά τη μέθοδο
αυτή. Η σύνθεση μορίων RNA είναι μια ακριβή μέθοδος και είναι πιο βιώσιμο τα
φυτά να τα παράγουν από μόνα τους. Επιπλέον, όταν τα μόρια dsRNA διαλύονται
στο νερό ή ψεκάζονται στα φύλλα, μπορεί να αποικοδομούνται γρήγορα
(Kupferschmidt, 2013).
Η πρόσληψη dsRNA από τα έντομα μέσω τροφής παρέχει πολλά πλεονεκτήματα.
Είναι χαμηλή σε κόστος και έχει εύκολη εφαρμογή. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της
μεθόδου είναι το γεγονός ότι είναι λιγότερο επεμβατική και επίσης είναι πιο πρακτική
μέθοδος για μικρότερα έντομα όπως αφίδες και λάρβες πρώτου ή δευτέρου σταδίου ή
νύμφες (Yu et al., 2012). Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου, είναι πως δύσκολα
μπορεί να επέλθει εμφάνιση ανθεκτικότητας των παρασίτων λόγω μεταλλαγών. Πιο
συγκεκριμένα, στην περίπτωση της RNA σίγησης, πρέπει να συσσωρευτούν πάρα
πολλές μεταλλαγές στην περιοχή που στοχεύουμε ώστε κανένα από τα μικρά RNA
που προκύπτουν να μην είναι πλέον λειτουργικό. Σε αντίθεση με την περίπτωση των
μεθόδων που βασίζονται σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, μια σημειακή μεταλλαγή
θα μπορούσε να τροποποιήσει την αλληλουχία των αμινοξέων της πρωτεΐνης
αλλάζοντας την ή κάνοντάς την τελείως ανενεργή (Niu et al., 2010).
Ωστόσο, η πρόσληψη dsRNA μέσω τροφής έχει και κάποια μειονεκτήματα: η
αποτελεσματικότητα της μεθόδου ποικίλει μεταξύ διαφορετικών ειδών πιθανών λόγω
του διαφορετικού περιβάλλοντος του εντέρου. Ένας ακόμη περιορισμός της μεθόδου
είναι το γεγονός ότι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης που προσλαμβάνουν τα
έντομα είναι δύσκολος (Yu et al., 2012).

 Χορήγηση dsRNA μέσω διαγονιδιακών φυτών
Πρόσφατες έρευνες προτείνουν ότι μπορούν να κατασκευαστούν διαγονιδιακά
φυτά που θα εκφράζουν dsRNA που θα στοχεύουν γονίδια εντόμων ώστε να
αυξάνεται η ανθεκτικότητα των φυτών ενάντια στα φυτοφάγα έντομα. Μελέτες
έδειξαν ότι η πρόσληψη dsRNA με αυτή τη μέθοδο έχει οδηγήσει σε σίγηση γονιδίων
σε έντομα της οικογένειας των Λεπιδόπτερων, των Κολεόπτερων και των Ημίπτερων.
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Οι Mao et al. κατασκεύασαν φυτά καλαμποκιού, καπνού Nicotiana tabaccum και
Arabidopsis thaliana ανθεκτικά στο λεπιδόπτερο Helicoverpa armigera. Τα φυτά
αυτά εκφράζουν dsRNA για το γονίδιο CYPAE14 το οποίο έχει δειχτεί ότι συμβάλει
στην αποτοξικοποίηση της φυτοτοξίνης gossypol με αποτέλεσμα τα έντομα να είναι
ευάλωτα στην ουσία αυτή (Mao et al., 2007; Mao et al., 2011). Οι Baum et al.,
εφάρμοσαν την τεχνική της RNA σίγησης μέσω διαγονιδιακών φυτών σε κολεόπτερα
(Western corn rootworm). Στόχευσαν με δίκλωνο RNA παραγόμενο από φυτά
καλαμποκιού, μια V-ATPάση. Οι προνύμφες έδειξαν πολύ μειωμένη ανάπτυξη και
θνησιμότητα (Baum et al., 2007).
Ακολούθησε η εφαρμογή της μεθόδου σε ημίπτερα (Zha et al. 2010; Pitino et al.
2011). Οι Zha et al κατέστειλαν τρία γονίδια του εντόμου Nilaparvata lugens , το
ΝΙΗΤ1, το Nlcar και το Nltry μέσω διαγονιδιακών φυτών ρυζιού που παρήγαγαν τα
αντίστοιχα dsRNA για τα γονίδια αυτά. Οι Pitino et al, δουλεύοντας με τον
οργανισμό Myzus persicae επέλεξαν το γονίδιο Rack1 που εκφράζεται κατά κύριο
λόγο στο μεσέντερο, και το γονίδιο C002 που εκφράζεται στους σιελογόνους αδένες.
Μετασχηματίζοντας τα φυτά παροδικά με αγροεμποτισμό, είτε κατασκευάζοντας
διαγονιδιακά φυτά για την παραγωγή dsRNA των παραπάνω γονιδίων, έδειξαν μέχρι
και 60% καταστολή τους.
Ωστόσο τα κατάλληλα γονίδια για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών δεν θα
πρέπει να είναι μόνο βιολογικά σημαντικά για το έντομο στόχο αλλά επίσης θα
πρέπει να είναι ασφαλή για τα υπόλοιπα ζώα όπως και τον άνθρωπο (Yu et al., 2012).
Γενικά, πιθανά ερωτήματα που θα πρέπει να ερευνώνται πριν ένα διαγονιδιακό φυτό
που εκφράζει dsRNA βγει στον αγρό είναι τα εξής: α) είναι πιθανών να υπάρχουν
σημαντικές επιδράσεις σε οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο όπως για
παράδειγμα ωφέλημα έντομα (non-target effects); β) υπάρχει ομολογία του dsRNA με
άλλα γονίδια του φυτού ή του εντόμου-στόχου (off-target effects); γ) πόσο σταθερά
είναι τα μικρά RNA στο περιβάλλον; (Auer & Frederick, 2009).
Όμως ο μεγαλύτερος περιορισμός όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου
είναι η δυσπιστία του κόσμου απέναντι στα γενετικά τροποποιημένα φυτά.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ήδη εκφράσει τις ανησυχίες τους ότι το
ενσωματωμένο στα φυτά RNA θα έχει επιπτώσεις στους καταναλωτές.
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1.3 Bemisia tabaci
Ο αλευρώδης Bemisia tabaci (Gennadius) (Insecta: Hemiptera: Homoptera:
Sternorrhyncha: Aleyrodoidea: Aleyrodidae: Aleyrodinae) περιγράφτηκε για πρώτη
φορά το 1889 στον ελληνικό καπνό (Gennadius 1889). Αποτελεί ένα από τα πιο
επιβλαβή παράσιτα πολλών καλλιεργειών όπως ντομάτας, βαμβακιού, καπνού,
ανθοκομικών, λαχανικών, όσπριων, και καπνού και είναι η αιτία σημαντικής
απώλειας παραγωγής σε πολλές περιοχές με τροπικό, υποτροπικό, ξηρό και
μεσογειακό κλίμα (εικόνα 2) (De Barro et al. 2011).

Εικόνα 2: Παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση του Bemisia tabaci.

Προξενεί ζημιές στα φυτά άμεσα απομυζώντας χυμούς από τα φύλλα και
προκαλώντας φυσιολογικές ανωμαλίες. Έμμεσα μπορεί να επηρεάσει τα φυτά Ο
παράγοντας κολλώδεις εκκρίσεις γνωστές ως μελιτώματα. Οι εκκρίσεις αυτές
εμποδίζουν τη φυσιολογική λειτουργία των φύλλων καθώς επίσης δρουν ως
υπόστρωμα για την ανάπτυξη μυκήτων. Επίσης προξενεί ζημιές μεταδίδοντας
κάποιους ιούς των φυτών καθώς τρέφονται από αυτό. Ο αλευρώδης B.tabaci είναι
φορέας 111 ιών των φυτών οι οποίοι ανήκουν στα γένη των Begomovirus
(Geminiviridae),

Crinivirus

(Closteroviridae)

και

Carlavirus

ή

Ipomovirus

(Potyviridae). Οι begomoviruses είναι το πιο πολυπληθές γένος των φυτικών ιών που
μεταδίδονται μέσω του B.tabaci και προκαλούν μεγάλες απώλειες της σοδειάς των
καρπών που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 100%. Κάποια συμπτώματα περιλαμβάνουν
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κίτρινα μωσαϊκά, κίτρινες νευρώσεις, κύρτωμα των φύλλων, νανισμό και πάχυνση
των νευρώσεων (Jones, 2003).
Ο τρόπος αναπαραγωγής του B.tabaci είναι αρρενότοκος παρθενογένεση. Τα
αρσενικά απλοειδή άτομα προέρχονται από αγονιμοποίητα ωά, ενώ τα θηλυκά
διπλοειδή προέρχονται από γονιμοποιημένα ωά. Ο αλευρώδης είναι ημιμετάβολο,
δηλαδή έχει τέσσερα βιολογικά στάδια: το ωό, τη νύμφη (4 στάδια), την pupa(like)
και το ενήλικο. Ο κύκλος ζωής του μπορεί να διαρκεί από 2-3 βδομάδες έως και
αρκετούς μήνες ανάλογα με τον ξενιστή και τις συνθήκες θερμοκρασίας (εικόνα 3)
(Inbar & Gerling, 2008).

Εικόνα 3: Κύκλος ζωής του B.tabaci

Μεγάλος αριθμός βιοτύπων του B.tabaci έχουν ταυτοποιηθεί και είναι παρόμοια
μορφολογικά, αν όχι πανομοιότυπα. Οι διαφοροποιήσεις βασίζονται κυρίως α) στο
εύρος των ξενιστών, β) στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται στο φυτό-ξενιστή,
γ) στην ικανότητά τους να προκαλούν φυτοτοξικές αντιδράσεις, δ) στην
ανθεκτικότητά τους στα εντομοκτόνα, ε) στις διαφορές στο προφίλ των εστερασών
(different esterase profile) και τέλος στ) στην ανάλυση RAPD-PCR και AFLP. Μέχρι
σήμερα 24 ξεχωριστοί πληθυσμοί έχουν ονομαστεί ως βιότυποι (Lee et al. 2013). Οι
πληθυσμοί B.tabaci των βιότυπων B και Q θεωρούνται αυτοί με τη μεγαλύτερη
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δυναμικότητα μετάδωσης ιώσεων λόγω της ταχείας τους ανάπτυξης και του μεγάλου
εύρους ξενιστών (De Barro et al. 2011).

1.4 Ολοκληρωμένη καταπολέμηση του αλευρώδη
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αλευρώδης B.tabaci είναι ένα από τα πιο
επιβλαβή παράσιτα με παγκόσμια εξάπλωση. Είναι έντομο μεγάλης οικονομικής
σημασίας καθώς καταστρέφει τα φυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω των ιών που
μεταφέρει. Για το λόγο αυτό αναζητούνται συνέχεια αποτελεσματικά μέτρα
καταπολέμησης. Οι μέθοδοι καταπολέμησης μπορούν να χωριστούν σε βιολογικές,
χρήση παγίδων, χρήση βιολογικών σκευασμάτων, καλλιεργητικές και χημικές.
1.4.1

Βιολογικές μέθοδοι

Μια μορφή καταπολέμησης των παρασίτων είναι η βιολογική καταπολέμηση.
Σε αυτήν η καταπολέμηση γίνεται χρήση μεθόδων όπως: η χρήση φυσικών εχθρών
του αλευρώδη, χρήση φυσικών σκευασμάτων, βιοτεχνικές μέθοδοι και καλλιεργητικά
μέτρα.
 Χρήση φυσικών εχθρών: Η καταπολέμηση του B.tabaci με τη χρήση φυσικών
εχθρών περιλαμβάνει τη χρήση θηρευτών, παρασιτοειδών καθώς επίσης και
παθογόνων του αλευρώδη.
-

Η χρήση θηρευτών πραγματοποιείται με τη διατήρηση ιθαγενών
ωφέλιμων εντόµων ή με την εξαπόλυσή τους µε σκοπό την εγκατάστασή
τους σε µία καλλιέργεια ή την αύξηση του πληθυσμού των ήδη
υπαρχόντων. Τέτοιοι θηρευτές είναι σκαθάρια (Coccinellidae), ημίπτερα
(Miridae, Anthocoridae), νευρόπτερα (Chrysopidae,Coniop terygidae),
ακάρεα (Phytoseiidae) και αραχνοειδή (Araneae) (Gerling et al 2001).

-

Χρήση παρασιτοειδών: Όσον αφορά τα παρασιτοειδή του αλευρώδη η
λίστα είναι μεγάλη όμως σχετικά λίγα χρησιμοποιούνται για την
καταπολέμησή του. Αυτό συμβαίνει λόγω της ελλιπής γνώσης μας όσον
αφορά την βιολογία τους και της οικολογίας τους. Τα πιο γνωστά
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παρασιτοειδή του αλευρώδη ανήκουν στα γένη Encarsia, Eretmocerus και
Amitus (Gerling et al., 2001).
 Χρήση μυκήτων: Οι αλευρώδεις τρέφονται τρυπώντας τους φυτικούς ιστούς και
απομυζώντας τους χυμούς κατευθείαν από τις αγγειακές δεσμίδες. Αυτό έχει ως
συνέπεια να μην είναι ευπαθή σε πολλά παθογόνα εντόμων όπως βακτήρια και
ιούς που μεταδίδονται μέσω της τροφής του ξενιστή από μολυσμένο φλοίωμα.
Αντίθετα οι μύκητες αποδείχτηκαν πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση του
αλευρώδη καθώς προσβάλουν τους ξενιστές τους διεισδύοντας κατευθείαν στον
εξωσκελετό

του

εντόμου

(body

Τα

wall).

είδη

των

μυκήτων

που

χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του αλευρώδη είναι κυρίως τα
Paecilomyces, Verticillium και Aschersonia (Faria & Wraight, 2001).
1.4.2. Χρήση παγίδων:
Είναι μέθοδοι στις οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως παγίδες εντόµων και
εκμεταλλεύονται

χαρακτηριστικά

της

συμπεριφοράς

τους.

Υπάρχουν

διαφορετικοί τύποι παγίδων που προσελκύουν τα έντοµα µε οπτικά, τροφικά ή
οσφρητικά ερεθίσματα (Foster & Harris 1997).

1.4.3. Χρήση βιολογικών σκευασμάτων
Μια ακόμη μέθοδος καταπολέμησης είναι και η χρήση βιολογικών
σκευασμάτων που προέρχονται από φυτά η μικροοργανισμούς. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι το σκεύασμα κρυστάλλων της τοξίνης Cry του Bacillus
thuringiensis (Elliott et al. 1988). Η πρωτεΐνη αυτή είναι αδιάλυτη στο νερό αλλά
ασταθής σε αλκαλικά μέσα. Έτσι, ενεργοποιείται μόνο όταν έρθει σε επαφή με τα
αλκαλικά υγρά του πεπτικού συστήματος των προνυμφών των εντόμων (Whalon
and Wingerd 2003). Εναλλακτικά των σκευασμάτων κρυστάλλων της τοξίνης Cry
κατασκευάστηκαν τα γενετικά τροποποιημένα Bt φυτά που εκφράζουν την τοξίνη
αυτή και μέσω αυτής αποκτούν ανθεκτικότητα σε προνύμφες εντόμων. Η μέθοδος
αυτή ήταν αποτελεσματική και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα (Cannon, 2000).
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1.4.4. Καλλιεργητικές μέθοδοι
Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η κλασική βελτίωση φυτών και η
καλλιέργεια ποικιλιών που είναι πιο ανθεκτικές σε παράσιτα. Οι ανθεκτικές αυτές
ποικιλίες είτε καταστέλλουν το πλήθος των παρασίτων είτε αυξάνουν τα επίπεδα
ανθεκτικότητάς τους όσον αφορά τις ζημιές που προκαλούν τα παράσιτα. Η σχέση
μεταξύ ανθεκτικών φυτών και παρασίτων μπορεί να καταταχθεί σε τρεις κατηγορίες
ανάλογα με τον τύπο της ανθεκτικότητας: antibiosis, antixenosis (non-preference) και
ανοχή (tolerance).
-

Antibiosis είναι ο τύπος της ανθεκτικότητας στην οποία το φυτό ξενιστής
επηρεάζει τη βιολογία των παρασίτων προκαλώντας τραυματισμούς,
θάνατο, μειωμένη διάρκεια ζωής ή μειωμένη αναπαραγωγή. Συχνά τόσο η
ανθεκτική ποικιλία όσο και η ευαίσθητη έχουν την ίδια βασική αντίδραση
στα παράσιτα, όμως οι αντιδράσεις της ανθεκτικής ποικιλίας είναι πιο
γρήγορες ή πιο δραστικές σε σχέση με αυτές της ευαίσθητης. Με τον
τρόπο αυτό οι ανθεκτικές ποικιλίες μειώνουν τη ζημιά που προκαλούν τα
παράσιτα.

-

Antixenosis είναι ο τύπος της ανθεκτικότητας η οποία επηρεάζει τη
συμπεριφορά των εντόμων-παρασίτων και συνήθως εκφράζεται ως μη
προτίμηση των εντόμων για τα ανθεκτικά φυτά συγκρινόμενα με τις
ευαίσθητες ποικιλίες. Οι ανθεκτικές ποικιλίες που ανήκουν σε αυτήν την
κατηγορία είτε παρέχουν ερεθίσματα τα οποία αποκρούουν τα έντομα
(όπως χρώμα, άρωμα, υφή όπως τρίχες) είτε δεν παρέχουν ερεθίσματα που
να ελκύουν τα έντομα.

-

Τα φυτά ξενιστές που ανήκουν στην τελευταία κατηγορία ανθεκτικότητας,
την ανοχή, είναι ανθεκτικά σε βλάβες που προκαλούνται από τα έντομαπαράσιτα γιατί μπορούν να ανακάμπτουν και να αποδίδουν καλά παρόλη
τη βλάβη που προκλήθηκε. (http://ipmworld.umn.edu/chapters/teetes.htm)

1.4.5. Χημικές μέθοδοι καταπολέμησης
Η

εφαρμογή

χημικών

ουσιών

για

την

καταπολέμηση

παρασίτων

χρονολογείται πολλά χρόνια πριν. Ενώσεις με εντομοκτόνο δράση απαντώνται στη
φύση, όπως για παράδειγμα οι πυρεθρίνες. Αυτές οι ενώσεις έχουν βρεθεί στα άνθη
του φυτού Tanacetum cinerariaefolium. Μια σημαντική εξέλιξη ήταν η παραγωγή
συνθετικών εντομοκτόνων. Το πρώτο συνθετικό εντομοκτόνο ήταν το DDT
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(dichloro-diphenyl-trichloroethane)

όμως

γρήγορα

αποσύρθηκε

εξαιτίας

της

λιπόφιλης φύσης του, της παραμονής του στο περιβάλλον και της συσσώρευσής του
στους λιπώδεις ιστούς ειδών που δεν αποτελούν στόχο (Davies et al. 2007). Οι Elliot
et al. συνέθεσαν τα πυρεθροειδή τα οποία έχουν υψηλή εντομοκτόνο δραστικότητα,
χαμηλή τοξικότητα σε θηλαστικά και αποικοδομούνται στο περιβάλλον (Elliot &
Janes 1978).
Εκτός από τα πυρεθροειδή, γίνεται ευρεία χρήση οργανοφωσφορικών και
καρβαμιδικών εντομοκτόνων για την καταπολέμηση του B.tabaci. Ο κύριος στόχος
των Ops και CBs είναι η ακετυλοχολινεστεράση, ένα ένζυμο του νευρικού
συστήματος. Η ακετυλοχολινεστεράση υδρολύει την ακετυλοχολίνη στις συνάψεις
των νευρώνων τερματίζοντας έτσι το νευρικό σήμα. Τα OPs και CBs εισέρχονται στο
ενεργό κέντρο του ενζύμου αναστέλλοντας έτσι τη λειτουργία του (Casida et al.,
2013).
Μια νέα κατηγορία χημικών εντομοκτόνων με νευροτοξική δράση είναι τα
νικοτινοειδή. Σχεδιάστηκαν βάση των νικοτινικών ενώσεων που απαντώνται στη
φύση και έχουν παρόμοια δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων
προκαλώντας μη αναστρέψιμο μπλοκάρισμα των μετασυναπτικών νικοτινεργικών
υποδοχέων ακετυλοχολίνης (Tomizawa & Casida 2003). Γενικά, τα νικοτινοειδή
εντομοκτόνα εμφανίζουν χαμηλή τοξικότητα στα θηλαστικά συγκριτικά με άλλες
νευροτιξικές ουσίες και είναι πολύ αποτελεσματικά ενάντια σε μεγάλο εύρος
εντόμων-παρασίτων. Αυτές οι ενώσεις έχουν υψηλή διαλυτότητα στο νερό με
αποτέλεσμα να έχουν εξαιρετικές συστηματικές ιδιότητες που τις κάνουν ιδιαίτερα
αποτελεσματικές ενάντια σε έντομα που απομυζούν χυμούς από το φλοίωμα, όπως το
B.tabaci (Palumbo et al., 2001). Το πρώτο νικοτινοειδές εντομοκτόνο το οποίο
χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση του B.tabaci από το 1991 είναι το
imidacloprid (Elbert et al., 1990). Σήμερα υπάρχουν οι νικοτινοειδείς ενώσεις
δεύτερης γενιάς

οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για την καταπολέμηση του

B.tabaci. Αυτές περιλαμβάνουν το thiamethoxam, το acetamiprid, το nitenpyram και
το thiacloprid (Palumbo et al., 2001).
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1.5. Ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα
Η επαναλαμβανόμενη χρήση εντομοκτόνων για την καταπολέμηση κάποιου
παρασίτου οδηγεί αναπόφευκτα στην εμφάνιση ανθεκτικότητας. Ως ανθεκτικότητα
ορίζεται η ανάπτυξη της ικανότητας ενός πληθυσμού εντόμων να ανέχεται την
έκθεση σε δόση εντομοκτόνου που κανονικά θα ήταν θανατηφόρα για τα
περισσότερα άτομα του πληθυσμού του ίδιου είδους. Είναι ένα καλό παράδειγμα
αντίδρασης και προσαρμογής των οργανισμών σε περιβαλλοντικό στρες (Denholm et
al. 2002). Η ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα επηρεάζεται τόσο από τη βιολογία του
εντόμου όσο και από την πίεση επιλογής που ασκείται από το εντομοκτόνο με
αποτέλεσμα η ανθεκτικότητα μπορεί να ποικίλει μεταξύ των πληθυσμών ενός είδους.
Η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα έχει μελετηθεί εκτενώς σε επίπεδο οικολογικό,
τοξικολογικό, φυσιολογικό και μοριακό. Συχνά εμπλέκονται πολλοί μηχανισμοί που
μπορεί να αλληλεπιδρούν. Γενικά υπάρχουν δύο κύριοι μηχανισμοί ανθεκτικότητας
α) η ανθεκτικότητα στόχου και β) η μεταβολική αποτοξικοποίηση. Οι δύο αυτοί τύποι
ανθεκτικότητας περιγράφονται σύντομα παρακάτω:
Η ανθεκτικότητα στόχου οφείλεται σε μεταλλαγές των γονιδίων που
κωδικοποιούν για τις πρωτεΐνες-στόχους των εντομοκτόνων. Οι μεταλλαγές αυτές
είναι σημειακές και προκαλούν αντικατάσταση ενός αμινοξέος. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την αλλαγή της δομής της πρωτεΐνης μειώνοντας έτσι ή εμποδίζοντας το
εντομοκτόνο να δράσει ή να προσδεθεί. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε διαμεμβρανικές
πρωτεΐνες ή ένζυμα του νευρικού συστήματος των εντόμων, στο οποίο στοχεύουν τα
εντομοκτόνα. Σε μερικές περιπτώσεις, στην πρωτεΐνη-στόχο μπορεί να συμβούν
περισσότερες από μία μεταλλαγές οι οποίες μπορεί να δρουν συνεργικά και να
προσδίδουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα στόχου συχνά δίνει
διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε ενώσεις με τον ίδιο τρόπο δράσης αλλά σπάνια
μεταξύ δύο κλάσεων εντομοκτόνων. Οι μεταλλαγές M918V, L925I και T929V του
γονιδίου των τασεο-εξαρτώμενων? (voltage-gated) καναλιών νατρίου (vgsc) και η
μεταλλαγή F331W του γονιδίου της ακετυλοχολινεστεράσης Ι (aceI) έχουν
συσχετιστεί με ανθεκτικότητα σε πυρεθροειδή και οργανοφωσφορικά αντίστοιχα στο
Bemisia tabaci (Chung et al., 2011).
Η μεταβολική αποτοξικοποίηση ή δέσμευση ενός εντομοκτόνου συμβαίνει όταν
υπάρχει αύξηση της παραγωγής ή της δραστικότητας συγκεκριμένων οικογενειών
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ενζύμων. Όταν ξενοβιοτικές ενώσεις εισέρχονται στο σώμα του εντόμου, ως
αντίδραση παράγεται αυξημένη ποσότητα ενζύμου το οποίο αποτοξικοποιεί ή
δεσμεύει το εντομοκτόνο εμποδίζοντάς το έτσι να φτάσει το στόχο του. Η αύξηση
των επιπέδων του ενζύμου οφείλεται α) σε αυξημένη έκφραση του γονιδίου, όπως για
παράδειγμα μέσω τροποποιήσεων της μεταγραφικής μηχανής από μεταθετά στοιχεία
ή αλλαγές στην αλληλουχία του υποκινητή είτε β) σε αύξηση του αριθμού
αντιγράφων του γονιδίου. Υπάρχουν τρεις μεγάλες οικογένειες ενζύμων που
εμπλέκονται στην αποτοξικοποίηση εντομοκτόνων πέρα από την πληθώρα
μεταβολικών λειτουργιών που πραγματοποιούν κανονικά. Αυτές οι οικογένειες είναι
α) P450- εξαρτώμενες μονοοξυγενάσες, β) οι καρβοξυλεστεράσες και γ)
τρανσφεράσες της γλουταθειώνης (GSTs).

1.6. Μηχανισμοί αποτοξικοποίησης στον αλευρώδη
1.6.1. P450 εξαρτώμενες μονοοξυγενάσες
Οι P450- εξαρτώμενες μονοοξυγενάσες (γνωστές και ως κυτοχρωμικές P450s)
ανήκουν σε μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες ενζύμων. Καταλύουν την αντίδραση
προσθήκης ενός ατόμου από το μοριακό οξυγόνο σε οργανικές ουσίες, προκαλώντας,
έτσι, την αναγωγή του δεύτερου ατόμου οξυγόνου σε νερό.
RH + O 2 + 2H+ + 2e– → ROH + H 2 O
Για την αντίδραση αυτή οι P450s αντλούν ηλεκτρόνια από διάφορους
ενεργοποιημένους φορείς ηλεκτρονίων όπως το NADPH. Παίζουν σημαντικό ρόλο
καθώς φαίνεται να εμπλέκονται σε πληθώρα μηχανισμών, τόσο σε αναπτυξιακά αλλά
και ρυθμιστικά μονοπάτια του οργανισμού. Εμπλέκονται στη βιοσύνθεση και στο
μεταβολισμό ενδογενών ουσιών όπως στεροειδείς ορμόνες και λίπη, ενώ η δράση
τους έχει συσχετιστεί έντονα με την αποτοξικοποίηση ξενοβιοτικών ουσιών,
συμπεριλαμβανομένου και των εντομοκτόνων. Οι P450s κωδικοποιούνται από ένα
μεγάλο αριθμό γoνιδίων CYP πολλά από τα οποία έχουν καταγραφεί σε ξεχωριστά
είδη εντόμων (Feyereisen 2006). Οι μεγαλύτερες ομάδες των γονιδίων CYP στα
έντομα είναι οι υποοικογένειες CYP4 και CYP6.
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Έχει μελετηθεί η σχέση διάφορων γονίδιων της οικογένειας CYP με την
ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η CYP6CM1
και η συσχέτισή της με την ανθεκτικότητα του B.tabaci στο νικοτινοειδές
imidacloprid. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η υπερέκφραση της κυτοχρωμικής
P450 CYP6CM1 σχετίζεται άμεσα με το φαινότυπο σε διάφορα εργαστηριακά
στελέχη B.tabaci βιοτύπων B και Q που είχαν επιλεγεί με imidacloprid (Karunker et
al., 2008). Επόμενη μελέτη στην οποία έγινε ανασύσταση ενός λειτουργικού
συμπλόκου μονοοξυγενάσης έδειξε ότι το ανασυνδυασμένο ένζυμο CYP6CM1vQ
έχει τη δυνατότητα να μεταβολίζει το imidacloprid με σχετικά υψηλούς ρυθμούς
(Karunker et al. 2009).
Η μεταφορά ηλεκτρονίων από το NADPH σε όλες τις μικροσωμικές
κυτοχρωμικές Ρ450s καταλύεται από ένα ένζυμο, την αναγωγάση των κυτοχρωμάτων
P450 ( NADPH- Cytochrome P450 Reductase – CPR). Η CPR είναι μία πρωτεΐνη
προσδεδεμένη στις μεμβράνες των μιτοχονδρίων η οποία περιέχει δύο προσθετικές
ομάδες FAD και FMN που μεταφέρουν τα απαραίτητα αναγωγικά φορτία
(Hannemann et al., 2006, Wang et al., 1997).

1.6.2. Ο ρόλος των P450s στην αλληλεπίδραση φυτών-εντόμων
Σήμερα, μέσω της αλληλούχισης του γονιδιώματος, είναι γνωστό ότι ο
αριθμός των P450s σε κάθε οργανισμό αντικατοπτρίζει, σε κάποιο βαθμό, τον τρόπο
διαβίωσής του και την ικανότητά του να αμύνεται ενάντια στις τοξίνες του
περιβάλλοντός του. Τα φυτά και τα φυτοφάγα έντομα αποτελούν ένα πολύ
ενδιαφέρον παράδειγμα αυτής της σχέσης αφού υπάρχει μια συνεχής «διαμάχη»
μεταξύ τους. Η επιτυχία των φυτών εξαρτάται από την παραγωγή τοξικών ενώσεων
για την άμυνά τους απωθώντας τα έντομα. Η επιτυχία των εντόμων εξαρτάται από
την αδρανοποίηση και την αποφυγή των τοξινών (Schuler, 2011).
Οι P450s των εντόμων παίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό και την
ανοχή των τοξινών των φυτών. Μεταβολίζουν όλες τις κατηγορίες των φυτοτοξινών
χάρη στην καταλυτική τους μεταβλητότητα και του μεγάλου εύρους υποστρωμάτων.
Η συμμετοχή των P450s των εντόμων στην αποτοξικοπoίηση των φυτοτοξινών έχει
προσδιοριστεί τόσο σε επίπεδο βιοχημικό όσο και σε επίπεδο μοριακό (Li et al.
2007).
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Η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών των P450s που εμπλέκονται στην
αλληλεπίδραση φυτών-εντόμων θα παρέχει απαραίτητες πληροφορίες για την
κατασκευή διαγονιδιακών φυτών με αυξημένη ανθεκτικότητα στα έντομα καθώς
επίσης και για την γενετική τροποποίηση των εντόμων με σκοπό την καταστολή του
μονοπατιού των μονοοξυγενασών επηρεάζοντας έτσι την ανθεκτικότητά τους στις
φυτοτοξίνες (Schuler, 2011).
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ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθόδων βασιζόμενοι
στην RNA σίγηση για την παρεμπόδιση του μεταβολικού μονοπατιού των P450
οξειδασών στον αλευρώδη προκειμένου για την αναστολή της ανθεκτικότητάς του
στα εντομοκτόνα και την παρεμπόδιση της ανάπτυξής του σε συγκεκριμένα φυτά. Η
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η σίγηση των πρωτεϊνών αυτών με RNAi μέσω
της τροφής. Εφαρμόσαμε δύο τεχνικές, α) τη σύνθεση dsRNA για τις πρωτεΐνες
CYP6CM1 και CPR in vitro και χορήγησή τους στον αλευρώδη με τη βοήθεια
τεχνητής δίαιτας και β) κατασκευή διαγονιδιακών φυτών Nicotiana tabacum που
εκφράζουν dsRNA για τη CPR.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Στελέχη B.tabaci
Τα στελέχη B.tabaci που χρησιμοποιήθηκαν

στην παρούσα εργασία

συλλέχθηκαν το Μάιο του 2012 από φυτά μελιτζάνας από διάφορες περιοχές της
νότιας Κρήτης. Έγινε επιλογή με δύο νεονικοτινοειδή, imidacloprid και acetamiprid,
για 6 διαδοχικές γενεές με συγκέντρωση εντομοκτόνου που σκοτώνει το 70% των
ατόμων. Οι συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 200ppm έως 1200ppm. Πιο
συγκεκριμένα τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: α) τα στελέχη 450
και 459 που επιλέχθηκαν με το εντομοκτόνο imidacloprid, β) το στέλεχος 454 που
έχει επιλεγεί με το εντομοκτόνο acetamiprid, γ) τα πατρικά στελέχη των (α) και (β) τα
οποία δεν έχουν επιλεγεί με εντομοκτόνο και δ) το ευαίσθητο εργαστηριακό
στέλεχος αναφοράς 176. Όλα τα στελέχη διατηρούνται σε φυτά βαμβακιού που
βρίσκονται σε ειδικά κλουβιά ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα έντομα μέσα
σε θάλαμο ανάπτυξης στους 25οC, 50%-60% σχετική υγρασία και φωτοπερίοδο 16:8
h φως : σκοτάδι.
2.2 Σίγηση του μονοπατιού των οξειδασών με RNAi μέσω της τροφής
2.2.1

Μελέτη των επιπέδων έκφρασης της CYP6CM1 σε ανθεκτικούς
πληθυσμούς B.tabaci στο Imidacloprid και στο Acetamiprid με ποσοτική
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qRT-PCR)
 Απομόνωση RNA

Απομόνωση ολικού RNA από ενήλικα άτομα B. tabaci των παραπάνω στελεχών
έγινε με το kit RNeasy της Qiagen. Για κάθε απομόνωση χρησιμοποιήθηκαν 300
ενήλικα άτομα αρσενικά και θηλυκά και από το κάθε στέλεχος έγιναν δύο βιολογικές
επαναλήψεις. Οι προσμίξεις DNA απομακρύνθηκαν μέσω πέψης με 27u
δεοξυριβονουκλεάσης Ι (DNaseI) χρησιμοποιώντας το kit RNase-Free DNase Set
(50) της Qiagen. Η εφαρμογή της DNάσης έγινε πάνω στην κολώνα RNeasy
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του kit. Η συγκέντρωση του RNA
μετρήθηκε φασματοφωτομετρικά με χρήση Nanodrop και η συγκέντρωσή του ήταν
της τάξης 200ng/μl-800ng/μl. Η ποιότητά του

αναλύθηκε σε 1,2% πήκτωμα

αγαρόζης.
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 Σύνθεση cDNA
Μέσω της αντίστροφης μεταγραφής, χρησιμοποιώντας ως καλούπι το RNA, η
αντίστροφη μεταγραφάση συνθέτει DNA. Το ένζυμο αυτό εκμεταλλεύεται την ουρά
πολύ-Α των mRNA που αποκτούν μετά τη φυσιολογική μεταγραφή τους στο
κύτταρο. Αυτή υβριδοποιείται με σειρά από θυμίνες που θα λειτουργήσουν σαν
εκκινητές για την αντίστροφη μεταγραφάση. Έγινε σύνθεση cDNA με το kit
SuperScript III της Invitrogen χρησιμοποιώντας ως εκκινητή oligo-dT 20 . Ως
υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε 1,5μg από το RNA που απομονώθηκε. Προστέθηκαν
1μl oligodT 20 και H 2 O μέχρι τελικού όγκου 11μl. Ακολούθησε επώαση στους 65οC
για 10min και 1min στον πάγο. Στη συνέχεια προστέθηκαν τα παρακάτω
αντιδραστήρια:
5Χ FSB

4μl

0,1M DTT

2μl

10mM DNPs

1μl

RNase OUT

1μl

- Ακολούθησε επώαση στους 50οC για 2min
- Προστέθηκε 1μl (200u) SuperScript III και ακολούθησε επώαση στους 50οC για
50min και στη συνέχεια 70οC για 15min.

 Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου
qRT-PCR για τη μελέτη της έκφρασης της CYP6CM1.
Στο συγκεκριμένο πείραμα μετρήθηκε η έκφραση του γονιδίου της CYP6CM1 σε
στελέχη ανθεκτικά στο Imidacloprid και το Acetamiprid σε σχέση με το ενδογενές
συστήματα αναφοράς, το γονίδιο RPL29. Το γονίδιο RPL29 κωδικοποιεί για την 60S
ριβοσωμική πρωτεΐνη και παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία των
ριβοσωμάτων. Η έκφραση του γονιδίου αυτού είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από
παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα.
Ως υπόστρωμα της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκαν τα cDNA δείγματα που
ετοιμάστηκαν. Έγιναν δύο βιολογικές επαναλήψεις από τον κάθε πληθυσμό και για
το κάθε δείγμα έγιναν δύο τεχνικές επαναλήψεις. Τα ζεύγη των primer που
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χρησιμοποιήθηκαν για τη CYP6CM1 ήταν οι CYP6Α14 και CYP6CM1 η
αλληλουχία των οποίων φαίνεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Αλληλουχία των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην qRT-PCR
Forward

Reverse

CYP6CM1

GTTAGGTTGGTTTCGAAATACG

CTTTTTCAGCAGGCTGTACC

CYP6A14

TCCAGCTTCTCTGGCAGATT

TATCACCGATGGCTCTCTCC

RPL26

TCGGAAAATTACCGTGAGAAAGC

GAACTTGTGATCTACTCCTCTCGTG

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής:
 Για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης ετοιμάστηκε ένα διάλυμα στο
οποίο έγινε αραίωση 1/5 όλων των cDNAs και από το οποίο προέκυψαν οι
υπόλοιπες διαδοχικές αραιώσεις 1/25, 1/125 και 1/625.
 Για την ποσοτικοποίηση των δειγμάτων άγνωστης συγκέντρωσης των cDNAs
έγινε αραίωση 1/15
 Για την προετοιμασία των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το kit KAPA SYBR®
FAST Universal 2X qPCR Master Mix.
 Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων είναι:
Primer Forward

0,2μΜ

Primer Reverse

0,2 μΜ

2Χ KAPA SYBR FAST Universal qPCR Master Mix

12,5 μl

cDNA

5μl

Τελικός όγκος αντίδρασης

25 μl

 Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: Hot start για την DNA πολυμεράση στους
95οC για 2min, αποδιάταξη των κλώνων στους 95οC για 15sec, υβριδοποίηση
των εκκινητών στους 55 οC για 30sec, πολυμερισμός στους 60 οC για 30sec,
μέτρηση του φθορισμού, επανάληψη των βημάτων 2-5 34 φορές και τέλος
ανίχνευση φθορισμού από τους 60 οC μέχρι τους 95 οC αυξάνοντας 1οC ανά
0,2sec για τον έλεγχο ύπαρξης primer dimmers και τον υπολογισμό της
αποτελεσματικότητας της αντίδρασης.
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Ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων με το πρόγραμμα Relative
Expression Software Tool- Multiple Condition Solver- REST-MCS©- version 1
(Pfaffl and Horgan 2002). Το διάγραμμα που κατασκευάστηκε για τη γραμμική
απεικόνιση των επιπέδων έκφρασης CPR παρουσιάζει το λόγο R= (E target )ΔCPtarget
(MEAN control – MEAN sample) /(E ref )ΔCPref (MEANcontrol – MEANsample),
όπου Ε η απόδοση (efficiency) της αντίδρασης για το κάθε γονίδιο και σαν ref
αναφέρεται τ γονίδιο αναφοράς RPL29.

2.2.2

RNA σίγηση μέσω τεχνητής τροφής
 Σύνθεση dsRNA
Για την RNA σίγηση των πρωτεϊνών CYP6CM1 και CPR μέσω τεχνητής

τροφής συντέθηκε δίκλωνο RNA με το kit MEGASCRIPT T7 της εταιρίας Ambion.
Για τη σύνθεση δίκλωνου RNA ενισχύθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
τμήματα των γονιδίων μεγέθους 508bp και 510bp αντίστοιχα τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν ως υπόστρωμα. Ως control χρησιμοποιήθηκε dsRNA για το
γονίδιο της πρωτεΐνης GFP μεγέθους περίπου 600 βάσεων. Ως μήτρα για την
ενίσχυση του τμήματος αυτού χρησιμοποιήθηκε φορέας κλωνοποίησης που έφερε το
γονίδιο της GFP. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να
περιέχουν στο 5΄άκρο την αλληλουχία του υποκινητή Τ7 ώστε να προσδεθεί η RNA
πολυμεράση. Η αλληλουχία των εκκινητών δίνεται στον πίνακα 2. Οι συνθήκες της
αντίδρασης ήταν στους 95 οC για 2 min, στη συνέχεια για 35 κύκλους 95 οC για 30
sec, 57 οC για 30 sec, 72 οC για 1min και ακολούθησαν 72 οC για 2 min. Ο
καθαρισμός των προϊόντων έγινε με το kit MEGACLEAR της εταιρείας Ambion.
Πίνακας 2: Αλληλουχία των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για σύνθεση dsRNA. Με κόκκινα γράμματα
δίνεται η αλληλουχία του υποκινητή Τ7.

Bt6MC1_Ri

Forward TAATACGACTCACTATAGGGAGACGAACTTGTTTTCACGGACA
Reverse

BtCPR_Ri

Forward TAATACGACTCACTATAGGGAGACAATGATCCAGCTCTGGTC
Reverse

GFP

TAATACGACTCACTATAGGGAGACACATCCATCAATGCCAGTC

TAATACGACTCACTATAGGGAGACTCAGAAGCGTTGTACACAC

Forward TAATACGACTCACTATAGGGAGAACGTAAACGGCCACAAGTTC
Reverse

TAATACGACTCACTATAGGGAGACTTGTACAGCTCGTCCATGCC
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 Επιλογή δίαιτας
Η δίαιτα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα διάλυμα 30% σακχαρόζης και 5%
μαγιάς. Στη δίαιτα προστέθηκαν αντιβιοτικά 0,1 mg/ml Nipagim και 1X Penicilin
Streptomicine. Η συγκέντρωση του δίκλωνου RNA που προστέθηκε στη δίαιτα ήταν
20ng/μl. Σε κάθε γυάλινο σωλήνα των 30ml(vial) τοποθετήθηκαν περίπου 300
ενήλικα άτομα αρσενικά και θηλυκά από τον πληθυσμό 450_IMI_SEL6 που είναι
ανθεκτικός στο imidacloprid και καλύφθηκαν με parafilm. Πάνω στο parafilm
τοποθετήθηκαν 200μl από τη δίαιτα και ξανά parafilm όπως φαίνεται στην εικόνα 4.
Η βιοδοκιμή διεξήχθη για 3 μέρες και μετρήθηκε η θνησιμότητα. Τα ζωντανά άτομα
συλλέχθηκαν για βιοδοκιμή leaf-dip με imidacloprid και για απομόνωση RNA.

Εικόνα 4: B. tabaci που τρέφονται από την τεχνητή τροφή που περιέχει dsRNA.

 Βιοδοκιμή leaf-dip
Μετά τη βιοδοκιμή με dsRNA τα ζωντανά άτομα συλλέχθηκαν και ελέγθηκαν τα
επίπεδα ανθεκτικότητάς τους στο imidacloprid με τη μέθοδο leaf-disc bioassays. Η
αποτελεσματικότητα της σίγησης ελέγχθηκε με βιοδοκιμή σε χαμηλή δόση
imidacloprid (100ppm) η οποία θανατώνει περίπου το 30% των ατόμων του
πληθυσμού. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η παρακάτω. Φυλλικοί δίσκοι από
βαμβάκι βυθίζονται για 5sec σε υδατικό διάλυμα imidacloprid που περιέχει 0.2 g/L
Triton. Αφήνονται να στεγνώσουν και τοποθετούνται σε τρυβλίο Petri που περιέχει
ένα λεπτό στρώμα άγαρ. Σε κάθε φυλλικό δίσκο τοποθετούνται 20-25 άτομα και τα
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τρυβλία αναποδογυρίζονται ώστε τα έντομα να προσανατολιστούν κανονικά. Η
θνησιμότητα μετρήθηκε μετά από 3 μέρες.
 Απομόνωση RNA και σύνθεση cDNA
Έγινε απομόνωση RNA από περίπου 100 άτομα και σύνθεση cDNA όπως
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.1.
 Έλεγχος σίγησης της CYP6CM1 και της CPR με ποσοτική
αλυσιδωτή αντίδραση πραγματικού χρόνου (qRT-PCR)
Η σίγηση των γονιδίων CYP6CM1 και CPR ελέγθηκε με QRT-PCR. Ως γονίδιο
αναφοράς χρησιμοποιήθηκε κι εδώ το RPL29. Ως υπόστρωμα της αντίδρασης
χρησιμοποιήθηκαν τα cDNA δείγματα που ετοιμάστηκαν (παράγραφος 3.1.4). Έγιναν
δύο βιολογικές επαναλήψεις από την κάθε βιοδοκιμή με dsRNA και από το κάθε
δείγμα έγιναν δύο τεχνικές επαναλήψεις. Τα ζεύγη των εκκινητών που
χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 3.
Πίνακας 3: Αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην qRT-PCT

Forward

Reverse

CYP6CM1

5΄GTTAGGTTGGTTTCGAAATACG3΄

5΄CTTTTTCAGCAGGCTGTACC3΄

Bt_qCPR1

5΄TTGACACCGTCCTATTGGC3΄

5΄CTGGCTACCGTAGAACACGAC3΄

RPL29

5΄TCGGAAAATTACCGTGAGAAAGC3΄

5΄GAACTTGTGATCTACTCCTCTCGTG3΄

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή των δειγμάτων ήταν ίδια με
αυτήν που περιγράφεται στην παράγραφο 1.3.
 Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων ήταν:
Primer Forward

0,2 μΜ

Primer Reverse

0,2 μΜ

2Χ KAPA SYBR FAST Universal qPCR Master Mix

12,5 μl

cDNA

5μl

Τελικός όγκος αντίδρασης

25 μl
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 Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 95οC για 2min, 95οC για 15sec, 57 οC για
30sec, 60 οC για 30sec, μέτρηση του φθορισμού, επανάληψη των βημάτων 25 35 φορές, ανίχνευση φθορισμού από τους 60 οC μέχρι τους 95 οC
αυξάνοντας 1οC ανά 0,2sec
Ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων με το πρόγραμμα Relative
Expression Software Tool- Multiple Condition Solver- REST-MCS©- version 1
(Pfaffl and Horgan 2002).
2.3 Σίγηση του μονοπατιού των οξειδασών με διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν
dsRNA για τη CPR
Για τη γενετική τροποποίηση των φυτών απαραίτητη ήταν η κατασκευή
πλασμιδιακών κατασκευών που οδηγούν στην παραγωγή dsRNA στο φυτικό
κύτταρο. Σχεδιάστηκαν δύο πλασμιδιακές κατασκευές οι οποίες περιείχαν κομμάτια
των γονιδίων της CPR και της CYP6CM1 του B. tabaci (hpBtCPR και
hpBtCYP6CM1) και μια που περιείχε ταυτόχρονα κομμάτια της CPR του B. tabaci
και Tetranychus urticae (hpTu,BtCPR) . Τα κομμάτια που επιλέχθηκαν είχαν μήκος
>200 βάσεις. Το dsRNA αναγνωρίζεται από το μηχανισμό της σίγησης στο φυτό
επάγοντας την δημιουργία siRNAs. Στόχος είναι μόλις αυτά τα siRNAs προσληφθούν
από τα έντομα να καταστείλουν τα γονίδια της TuCPR, της BtCPR και της
BtCYP6CM1 αντίστοιχα μέσω του μηχανισμού της RNA σίγησης των παρασίτων.
Γι’ αυτό τον σκοπό, χρησιμοποιήθηκαν δυαδικοί φορείς στους οποίους
κλωνοποιήθηκαν οι επιλεγμένες αλληλουχίες για την ενσωμάτωσή τους στο φυτικό
γονιδίωμα και την έκφρασή τους από τους κυτταρικούς μηχανισμούς του φυτού. Η
έκφρασή τους ρυθμίζεται από τον υποκινητή p35S. Οι δυαδικοί φορείς που
επιλέχτηκαν ήταν ο pENTR3C και ο pK7GWIWG2(I),0 οι οποίοι φαίνονται στην
εικόνα 5.
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Α

Β

Εικόνα 5: Δυαδικοί φορείς για τη δημιουργία πλασμιδιακών κατασκευών που παράγουν dsRNA. (Α) pENR3C
(B) pK7GWIWG2(I),0

Με

τις

τρεις

αυτές

πλασμιδιακές

κατασκευές

μετασχηματίστηκαν

αγροβακτήρια τα οποία φέρουν το πλασμίδιο Ti. Το πλασμίδιο Ti δεν μεταφέρεται
ολόκληρο στα φυτικά κύτταρα αλλά μόνο μια περιοχή του (μήκους περίπου 20 kb),
που ονομάζεται T-DNA (Transfer DNA). Η επιτυχής μεταφορά του Τ-DNA
εξασφαλίζεται από την παρουσία δύο συνοριακών αλληλουχιών που περιέχει. Η
περιοχή αυτή είναι υπεύθυνη για την δημιουργία κορονωτού κάλλου (εικόνα 6).
Επομένως το πλασμίδιο Ti μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά και έκφραση
ξένων γονιδίων σε φυτικά κύτταρα.

Εικόνα 6: Μεταφορά του T-DNA από το αγροβακτήριο στον πυρήνα του φυτικού κυττάρου.
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2.3.1 Πλασμιδιακές κατασκευές
•

hpBtCYP6CM1, hpBtCPR
Για την κλωνοποίηση του κομματιού του BtCYP6CM1 στο φορέα pENR3C

σχεδιάστηκαν εκκινητές για κομμάτι του γονιδίου μεγέθους 360 βάσεων όπως
φαίνεται παρακάτω.
Το κομμάτι αυτό ελέγχθηκε μέσω βιοπληροφορικής ανάλυσης με το
πρόγραμμα BLAST πως παρουσιάζει χαμηλή ομολογία με άλλα γονίδια του
αλευρώδη και των άλλων παρασίτων ούτε με φυτικά γονίδια ώστε να επιτευχθεί μόνο
η υπό μελέτη σίγηση.
Στα

άκρα

των

εκκινητών

προστέθηκαν

αλληλουχίες

αναγνώρισης

περιοριστικών ενζύμων, των ίδιων περιοριστικών ενζύμων με τα οποία θα κόψουμε
και το πλασμίδιο φορέα. Στον Forward εκκινητή BtCYP6CM1 προστέθηκε
αλληλουχία αναγνώρισης της BamHI ενώ στο Reverse της XhoI. Επίσης και στους
δυο primers προστέθηκε στο 5΄ άκρο, πριν από την αλληλουχία των περιοριστικών
ενζύμων, μια αλληλουχία τριών τυχαίων νουκλεοτιδίων (gga) ώστε να μπορούν να
προσδεθούν τα περιοριστικά ένζυμα. Οι αλληλουχίες των εκκινητών παρουσιάζονται
στον πίνακα 4.
Πίνακας 4: Αλληλουχίες εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου
CYP6CM1

Forward primer

GGAGGATCCAGAGCCATCGGTGATAAAG

Reverse primer

GGACTCGAGTTCAGATTTTTGGAAGTCG

Για την ενίσχυση της ένθεσης BtCYP6CM1 χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα
πλασμιδιακός φορέας που έφερε την ένθεση. Η πολυμεράση που χρησιμοποιήθηκε
ήταν η KAPA Taq DNA Polymerase της εταιρείας Kapa Biosystems. Οι
συγκεντρώσεις των αντιδρώντων που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση PCR είναι:
62,5ng πλασμιδίου, 1x polymerase buffer, 0,4mM dNTPs, 0,4μM forward primer,
0,4μM reverse primer, 0,6 units Kapa Taq Polymerase. Οι συνθήκες της αντίδρασης
ήταν στους 95 οC για 4 min, στη συνέχεια για 35 κύκλους 94 οC για 30 sec, 49 οC για
30 sec, 72 οC για 40 sec και ακολούθησαν 72 οC για 5 min. Το προϊόν της αντιδράσης
αναλύθηκε σε πηκτή αγαρόζης 1,5 % και στη συνέχεια η ζώνη του προϊόντος κόπηκε
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ώστε να καθαριστεί με το NucleoSpin Extract II της εταιρίας Macherey-Nagel. Η
επαναδιάλυση έγινε σε 30 ul ddH 2 O.
Ακολούθησε κλωνοποίησή του προϊόντος της PCR στους δυαδικούς φορείς
(ενδονουκλεοτιδική κοπή, αντιδράσεις σύνδεσης, μετασχηματισμός σε δεκτικά
κύτταρα, απομόνωση και καθαρισμός ανασυνδυασμένου πλασμιδίου).
•

Πέψη του φορέα pENTR3C και του προϊόντος BtCYP6CM1
Το τελικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε για πέψη με τα ένζυμα BamHI και XhoI,

ενώ παράλληλα, με τα ίδια ένζυμα έγινε πέψη και του φορέα pENTR3C. Οι
αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν δίνονται στους Πίνακες 8 και 9 του
παραρτήματος. Τα προϊόντα των παραπάνω πέψεων αναλύθηκαν σε πηκτή αγαρόζης
1%. Ακολούθησε κόψιμο των επιθυμητών ζωνών και καθαρισμός τους με το
NucleoSpin Extract II της εταιρίας Macherey-Nagel. Η επαναδιάλυση έγινε στα 30 μl.
Μετά τον καθαρισμό των ζωνών.
•

Αντίδραση

ενωποίησης

του

φορέα

pENTR3C

με

την

ένθεση

BtCYP6CM1
Τα

προϊόντα

που

πήραμε

μετά

τις

πέψεις

και

τον

καθαρισμό

χρησιμοποιήθηκαν μαζί σε αντίδραση λιγάσης η οποία δίνεται στον Πίνακα 10 του
παραρτήματος.
•

Μετασχηματισμός

επιδεκτικών

κυττάρων

DH5A

με

το

προϊόν

pENTR3C-BtCYP6CM1
Από την αντίδραση λιγάσης χρησιμοποήθηκαν 2,5 μl για το μετασχηματισμό
βακτηριακών κυττάρων DH5A. Οι αποικίες που αναπτύχθηκαν ελέγχτηκαν με colony
PCR. Οι συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων είναι: 1X buffer with Mg2+, dNTPs
200μM, forward primer 0,4μM, reverse primer 0,4μM, KapaTaq polymerase 1u/50μl,
ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν 10μl νερού στο οποίο είχε βυθιστεί ένα tip με
βακτήρια της κάθε αποικίας αντίστοιχα. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν οι εξής:
950C for 2 min, στη συνέχεια για 25 κύκλους 94 οC για 30 sec, 49 οC για 30 sec, 72
οC για 2min και ακολούθησαν 72 οC για 5 min. Τα προϊόντα της αντίδρασης
αναλύθηκαν σε πηκτή αγαρόζης 2%.
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Από τις θετικές αποικίες έγινε απομόνωση πλασμιδίου με το kit

QIAprep

Spin Miniprep της εταιρίας Qiagen.
•

Mεταφορά

της

ένθεσης

από

το

φορέα

pENTR3C

στον

pK7

GWIWG2(I),0
Η μεταφορά της ένθεσης από τον pENTR3C στον pK7GWIWG2(I),0 έγινε με
το kit Gateway LR Clonase II Enzyme Mix της Invitrogen που βασίζεται στην
ιδιότητα ανασυνδυασμού του βακτηριοφάγου λ. Έτσι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
αρχικά η ένθεση κλωνοποιήθηκε στο φορέα δότη pENTR3C με τα ένζυμα BamHI και
XhoI ανάμεσα στις θέσεις attL1 και attL2 για να πραγματοποιηθεί ο ανασυνδυασμός.
Σαν φορέας δέκτης με θέσεις attR1 και attR2 επιλέχθηκε ο pK7GWIWG2(I) (Karimi
et al. 2002) (βλ. εικόνα 3). Ακολούθησε μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων
MachI(ο μετασχηματισμό επιδεκτικών κυττάρων περιγράφεται παραπάνω) και οι
θετικές αποικίες ελέγχθηκαν με colony PCR όπως περιγράφεται παραπάνω. Από τις
θετικές αποικίες έγινε απομόνωση πλασμιδίου με το kit της εταιρίας Macherey-Nagel
για midiprep και στάλθηκε για αλληλούχιση στην εταιρία Macrogen.
Η πλασμιδιακή κατασκευή για την BtCPR κατασκευάστηκε με την ίδια
μεθοδολογία (Πτυχιακή εργασία Μαρίας Σαματά,

«Προς την δημιουργία

διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών στα αγροτικά παράσιτα Tetranychus urticae και
Bemisia tabaci μέσω RNAi», 2012)

•

hpTuBtCPR

 Ένθεση των τμημάτων hpBtCPR και hpTuCPR στον πλασμιδιακό φορέα
pENTR3C και μετασχηματισμός κυττάρων Stellar
Για την κλωνοποίηση των κομματιών του BtCPR και TuCPR στους δυαδικούς
φορείς χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενες πλασμιδιακές κατασκευές στις οποίες είχαν
ήδη κλωνοποιηθεί τα επιθυμητά τμήματα των γονιδίων μεγέθους 314 βάσεων για το
BtCPR και 214 βάσεων για το TuCPR, pK7BtCPR και pK7TuCPR αντίστοιχα
(Πτυχιακή εργασία Μαρίας Σαματά, «Προς την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών
ανθεκτικών στα αγροτικά παράσιτα Tetranychus urticae και Bemisia tabaci μέσω
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RNAi», 2012). Τα κομμάτια ελέγχθηκαν και αυτά μέσω βιοπληροφορικής ανάλυσης
με το πρόγραμμα BLAST πως δεν παρουσιάζει ομολογία με άλλα γονίδια των
παρασίτων ούτε με φυτικά γονίδια.
Η κλωνοποίηση των δύο αυτών κομματιών στον πλασμιδιακό φορέα
pENTR3C έγινε με το kit In-fusion της Clontech. Το ένζυμο που χρησιμοποιείται
συνδέρει γραμμικά τμήματα DNA όπως προϊόντα PCR και γραμμικούς φορείς,
αναγνωρίζοντας 15 συμπληρωματικά νουκλεοτίδια στα άκρα των τμημάτων.
Σχεδιάστηκαν κατάλληλοι εκκινητές οι οποίοι περιείχαν συμπληρωματικά άκρα 15
νουκλεοτιδίων σύμφωνα με τις οδηγίες του kit για την ενίσχυση των επιλεγμένων
αλληλουχιών. Στον forward primer I.F_TuCPR προστέθηκε η αλληλουχία του
περιοριστικού ενζύμου BamHI και στον reverse primer I.F_BtCPR προστέθηκε η
αλληλουχία του περιοριστικού ενζύμου XhoI. Οι αλληλουχίες των εκκινητών
φαίνονται στον πίνακα 5.
Πίνακας 5: Αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των κομματιών hpTuCPR και
hpBtCPR

I.F_TuCPR

I.F_BtCPR

Forward

CAGTCGACTGGATCCTTATGCAGCTTTCTCTCGT

Reverse

TACAACGCTTCTGAGCTTGACTTGTTTTGCCACT

Forward

CTCAGAAGCGTTGTACACAC

Reverse

TCTAGATATCTCGAGGAGTATGCCACGGATCCAAA

Η πολυμεράση που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση των κομματιών ήταν η
Kapa LongRange της εταιρίας Kapa Biosystems. Οι συγκεντρώσεις των
αντιδραστηρίων είναι: 1x Kapa LR buffer (χωρίς Mg2+), Mg2+ 1,75mM, dNTPs
0,3mM, forward primer 0,5μM, reverse primer 0,5μM, plasmid 4ng, Kapa Long
Range polymerase 1,25U. Οι συνθήκες της αντίδρασης για την ενίσχυση του
κομματιού BtCPR ήταν 940C for 2 min, στη συνέχεια για 25 κύκλους 94 οC για 20
sec, 52 οC για 15 sec, 72 οC για 30sec και ακολούθησαν 72 οC για 30sec. Οι συνθήκες
της αντίδρασης για την ενίσχυση του κομματιού TuCPR ήταν 940C for 2 min, στη
συνέχεια για 25 κύκλους 94 οC για 20 sec, 50 οC για 15 sec, 72 οC για 30sec και
ακολούθησαν 72 οC για 30sec. Τα προϊόντα της PCR καθαρίστηκαν με το kit
NucleoSpin Extract II της Macherey-Nagel.
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Στη συνέχεια έγινε ένθεση των δύο τμημάτων hpBtCPR και hpTuCPR στο
φορέα pENTR3C με το In-Fusion HD Cloning Kit της Clontech.
Ακολούθησε μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων Stellar με 2,5μl από
την αντίδραση. Από τις αποικίες που αναπτύχθηκαν ελέγχτηκαν οι δέκα με colony pcr
χρησιμοποιώντας τους primers I.F_TuCPR F forward primer και I.F_BtCPR R reverse
primer η αλληλουχία των οποίων δίνεται στον πίνακα 6. Η πολυμεράση που
χρησιμοποιήθηκε ήταν Kapa Taq DNA Polymerase της Kapa Biosystems. Οι
συνθήκες της αντίδρασης ήταν οι εξής: 95οC for 2 min, στη συνέχεια για 35 κύκλους
95 οC για 30 sec, 50 οC για 30 sec, 72οC για 1min και ακολούθησαν 72 οC για 2min.
Από τις θετικές αποικίες έγινε απομόνωση πλασμιδίου με το kit

QIAprep Spin

Miniprep της εταιρίας Qiagen.

 Κλωνοποίηση της ένθεσης hpTu,BtCPR από τον φορέα PENTR3C στον
pK7GWIWG2(I),0
Η μεταφορά της ένθεσης από τον pENTR3C στον pK7GWIWG2(I),0 έγινε
με το kit Gateway LR Clonase II Enzyme Mix της Invitrogen που βασίζεται στην
ιδιότητα ανασυνδυασμού του βακτηριοφάγου λ όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.
Ακολούθησε μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων MachI με 3μl από την
αντίδραση και οι θετικές αποικίες ελέγχτηκαν με colony PCR. Οι συνθήκες της
αντίδρασης ήταν οι εξής: 95οC for 2 min, στη συνέχεια για 35 κύκλους 95 οC για 30
sec, 50 οC για 30 sec, 72οC για 1min και ακολούθησαν 72 οC για 2min. Από τις
θετικές αποικίες έγινε απομόνωση πλασμιδίου με το kit της εταιρίας Macherey-Nagel
για midiprep και στάλθηκε για αλληλούχιση στην εταιρία Macrogen.

•

Μετασχηματισμός αγροβακτηρίων
Χρησιμοποιώντας τις 3 αυτές πλασμιδιακές κατασκευές μετασχηματίστηκαν

αγροβακτήρια στελέχους C58CI για τις κατασκευές hpBtCPR και hpBtCYP6CM1 και
αγροβακτήρια στελέχους LB4404 για την κατασκευή hpTu,BtCPR.
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2.3.2

Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών
Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, κατασκευή διαγονιδιακών φυτών καπνού

(Nicotiana tabaccum) που εξέφραζαν την hpBtCPR. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
για την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών είναι ο μετασχηματισμός φυλλικών δίσκων
μέσω αγροβακτηρίων. Τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυτά καπνού ποικιλίας
Ξάνθη. Για το μετασχηματισμό τους χρησιμοποιήθηκαν τροποποιημένα δεκτικά
αγροβακτήρια στελέχους C58CI τα οποία περιείχαν τμήματα του γονιδίου της BtCPR
σε φορέα pK7GWIWG2(I). Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε είναι το εξής:
•

Καλλιέργιες μετασχηματισμένων αγροβακτηρίων επωάζονται σε θρεπτικό
LB παρουσία ριφαμπικίνης και σπεκτινομυκίνης για τον pK7GWIWG2(I)
στους 28οC υπό ανάδευση για 24 ώρες περίπου.

•

Όταν η OD ισούται περίπου με 1, οι καλλιέργειες φυγοκεντρούνται στις 2700
στροφές στους 4οC για 10 λεπτά

•

Το ίζημα επαναδιαλύεται σε 20ml MinA

•

Επιλέγονται νεαρά φύλλα από νεαρά φυτά και ξεπλένονται σε διάλυμα 10%
χλωρίνης και 200μΜ Tween-20 για 10 λεπτά

Σε αποστειρωμένη εστία:
•

Τα φύλλα ξεπλένονται 3 φορές με απιονισμένο νερό

•

Στην καλλιέργεια των αγροβακτηρίων προστίθεται ακετοσυριγκόνη 200μΜ
και η καλλιέργεια τοποθετείται σε τρυβλίο.

•

Μέσα στο τρυβλίο με την καλλιέργεια κόβονται φυλλικοί δίσκοι με
αποστειρωμένο φυλλοτρυπητή

•

Οι φυλλικοί δίσκοι επωάζονται με τα αγροβακτήρια για 20 λεπτά υπό ήπια
ανάδευση

•

Μεταφέρονται σε τρυβλία με στερεό υπόστρωμα MS (το οποίο περιέχει
ορμόνες ΒΑΡ (6-Benzylaminopurine) και NAA (α- Naphtalene Acetic Acid))
χωρίς αντιβιοτικό και διατηρούνται σε θάλαμο ανάπτυξης στους 24οC για 4
μέρες
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•

Μετά από τις 4 μέρες μεταφέρονται σε θρεπτικά MS που περιέχουν
αντιβιοτικά επιλογής (Carbenicillin 300μg/ml και Kanamycin 100μg/ml για
την επιλογή των μετασχηματισμένων φυτών)

•

Σαν θετικό control λειτουργούν μη μετασχηματισμένοι φυλλικοί δίσκοι σε MS
medium χωρίς αντιβιοτικά

•

Σαν αρνητικό control λειτουργούν μη μετασχηματισμένοι φυλλικοί δίσκοι σε
MS medium με αντιβιοτικά

•

Οι φυλλικοί δίσκοι μεταφέρονται σε φρέσκο θρεπτικό ανά 7 μέρες μέχρι να
επέλθει καλλογένεση μετά από περίπου 3 εβδομάδες οπότε και μεταφέρονται
σε μεγαλύτερα δοχεία για να αναπτυχθεί βλαστός.

•

Μόλις αναπτυχθεί βλαστός (περίπου 5 εβδομάδες μετά το μετασχηματισμό
των φυλλικών δίσκων) τότε αυτός κόβεται και μεταφέρεται σε θρεπτικό MS
για

ριζοβόληση

το

οποίο

δεν

περιέχει

τις

ορμόνες

BAP

(6-

Benzylaminopurine) και NAA (α- Naphtalene Acetic Acid)
•

Μόλις αναπτυχθούν ρίζες (περίπου 7 εβδομάδες μετά το μετασχηματισμό) το
φυτό μεταφέρεται σε χώμα στο θερμοκήπιο. Επειδή οι συνθήκες υγρασίας του
θερμοκηπίου είναι διαφορετικές από αυτές που έχει αναπτυχθεί το φυτό,
καλύπτονται με μεμβράνες ώστε να προσαρμοστούν ομαλά στις συνθήκες του
θερμοκηπίου.

2.3.3. Απομόνωση γενωμικού DNA από φυτικό ιστό με το αντιδραστήριο cTAB
(cetyl-Trimethylammonium Bromide) -Έλεγχος ενσωμάτωσης της ένθεσης
στο φυτικό γονιδίωμα με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Μετά τη μεταφορά τους στο χώμα στο θερμοκήπιο τα φυτά ελέγχτηκαν αν
είναι διαγονιδιακά με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.
Αρχικά έγινε απομόνωση DNA από κάθε φυτό με το αντιδραστήριο cTAB. Το
C

D

πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε ήταν το εξής:
•

Παίρνεις φυλλικό δίσκο και το λιοτριβείς σε ένα tube προσθέτοντας 100150μl από το buffer cTAB

•

Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 10min σε μέγιστες στροφές και το υπερκείμενο
μεταφέρεται σε καθαρό tube.
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•

Προσθέτεται ισοπροπανόλη όγκου 0,8 φορές ο όγκος του δείγματος και
φυγοκεντρείται για 20-30min σε μέγιστες στροφές.

•

Αφαιρείται το υπερκείμενο και το ίζημα ξεπλένεται με 70% αιθανόλη

•

Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5min

•

Αφαιρείται το υπερκείμενο και αφήνεται να εξατμιστεί η αιθανόλη από το
δείγμα για περίπου 5min

•

Το DNA επαναδυαλύεται σε 30μl ddH 2 O

•

Η συγκέντρωση του DNA μετρήθηκε στο Nanodrop

Το DNA που απομονώθηκε από το κάθε φυτό χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα
της PCR. Το ζεύγος των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι hpBtCPR η
αλληλουχία των οποίων δίνεται στον πίνακα 6. Το τμήμα του γονιδίου που ενισχύουν
είναι 314bp. Η πολυμεράση που χρησιμοποιήθηκε ήταν Kapa Taq DNA Polymerase
της Kapa Biosystems. Οι συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων είναι: 1x buffer with
Mg2+, dNTPs 200μM, forward primer 0,4μM, reverse primer 0,4μM, KapaTaq
polymerase 1/50μl, γενωμικό DNA περίπου 50 ng. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν
οι εξής: 95οC for 2 min, στη συνέχεια για 30 κύκλους 95 οC για 30 sec, 50 οC για 30
sec, 72οC για 30sec και ακολούθησαν 72 οC για 2min. Τα προϊόντα της αντίδρασης
αναλύθηκαν σε 1,2% gel αγαρόζης.
Πίνακας 6: Αλληλουχία εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση του τμήματος hpBtCPR

hpBtCPR Forward
TCGAATTCCTCAGAAGCGTTGTACACAC

hpBtCPR Reverse
CTCTCGAGGAGTATGCCACGGATCCAAA

38

KEΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Σίγηση του μονοπατιού των οξειδασών με RNAi μέσω τροφής

3.1.1 Μελέτη των επιπέδων έκφρασης της CYP6CM1 σε στελέχη ανθεκτικά στο
Imidacloprid και στο Acetamiprid με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qRT-PCR)
Προηγούμενη μελέτη έδειξε υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας των στελεχών
B.tabaci σε 3 νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα (πίνακας 7) (Ilias et al. 2013,). Για το
λόγο αυτό επιλέχτηκε να μελετηθούν τα επίπεδα έκφρασης της CYP6CM1στα
στελέχη αυτά καθώς εμπλέκεται στο μηχανισμό αποτοξικοποίησης νικοτινοειδών
εντομοκτόνων.
Πίνακας 7: Αποτελέσματα βιοδοκιμών με νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα στο ευαίσθητο στέλεχος GR176 και
στα 3 στελέχη που επιλέχθηκαν. n: αριθμός ατόμων που ελέγχθηκαν, LC: Lethal Concentration, RR: Resistance
Ratio .

Strain

n

LC50 (95%CI)

RR (95%CI)

GR176

580

7.5 (5.4 – 10)

-

Bt_450_IMI_SEL6

451

177 (55 – 336)

24 (14 – 39)

Bt_454_ACE_SEL6

479

423 (258 – 657)

56 (36 – 87)

Bt_459_IMI_SEL6

479

301 (186 – 443)

40 (28 – 58)

IMIDACLOPRID

ACETAMIPRID
GR176

503

7.9 (5.1 – 11)

-

Bt_450_IMI_SEL6

460

71 (42 – 105)

9.0 (5.3 – 15)

Bt_454_ACE_SEL6

539

128 (54 – 205)

16. (9.2 – 29)

Bt_459_IMI_SEL6

535

137 (110 – 163)

17 (11 – 26)

GR176

517

11 (4.2 – 22)

-

Bt_450_IMI_SEL6

281

10477 (3373 – 21100)

994 (457 – 2161)

THIACLOPRID

39

Bt_454_ACE_SEL6

300

9740 (835 – 27145)

924 (378 – 2259)

Bt_459_IMI_SEL6

320

13061 (5253 – 25522)

1239 (720 – 2134)

Η μελέτη των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου CYP6CM1 έγινε με
ποσοτικοποίηση του cDNA ανθεκτικών και ευαίσθητων στελεχών στα
εντομοκτόνα imidacloprid και acetamiprid σε σχέση με το γονίδιο αναφοράς το
οποίο είναι το RPL29. Για την ποσοτικοποίηση της έκφρασης του γονιδίου
CYP6CM1 χρησιμοποιήθηκαν δύο ζεύγη εκκινητών οι CYP6CM1 και οι
CYP6A14 από τους οποίους βγήκε ο μέσος όρος (εικόνα 10).
Στις εικόνες 7,8 και 9 φαίνονται οι καμπύλες αποδιάταξης του γονιδίου
στόχου καθώς και του γονιδίου αναφοράς. Οι καμπύλες αποδιάταξης
επιβεβαιώνουν την ειδικότητα των εκκινητών καθώς δεν ενισχύθηκε κάποιο μη
ειδικό προϊόν, όπως δείχνεται από τη μονή κορυφή σε κάθε καμπύλη. Όπως
φαίνεται και στις εικόνες 7, 8 και 9 η θερμοκρασία αποδιάταξης των προϊόντων
είναι Tm=78οC για το γονίδιο RPL29, Tm=78οC για το γονίδιο CYP6CM1 που
ενισχύθηκε με το ζεύγος των εκκινητών CYP6CM1 και Tm=84οC για το τμήμα
του γονιδίου CYP6CM1 που ενισχύθηκε με το ζεύγος των εκκινητών CYP6A14.

Εικόνα 7: Καμπύλη αποδιάταξης για το RPL29
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Εικόνα 8: Καμπύλη αποδιάταξης του CYP6CM1 που ενισχύθηκε με το ζεύγος των εκκινητών CYP6CM1

Εικόνα 9: Καμπύλη αποδιάταξης του CYP6CM1 που ενισχύθηκε με το ζεύγος των εκκινητών CYP6A14

Έπειτα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Relative Expression Software ToolMultiple Condition Solver- REST-MCS©- version 1 (Pfaffl and Horgan 2002) για την
επεξεργασία των δεδομένων, υπολογίστηκε η διαφορική έκφραση του γονιδίου
CYP6CM1 στα ανθεκτικά και ευαίσθητα στελέχη. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως
τα επίπεδα της έκφρασης ελέγχθηκαν με 2 ζεύγη εκκινητών από τους οποίους βγήκε ο
μέσος όρος. Στο ραβδόγραμμα της εικόνας 10 βλέπουμε ότι το γονίδιο της
CYP6CM1 εκφράζεται περισσότερο στα ανθεκτικά στο imidacloprid στελέχη
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450_ΙΜΙ_SEL6 και 459_IMI_SEL6 κατά 39 φορές και 30 φορές αντίστοιχα σε σχέση
με το ευαίσθητο. Στο στέλεχος 454_ACE_SEL6 που είναι ανθεκτικό στο
εντομοκτόνο acetamiprid, το γονίδιο της CYP6CM1 εκφράζεται 18 φορές
περισσότερο από το ευαίσθητο. Παρατηρούμε ότι στα πατρικά στελέχη 450_parental
και 459_parental η έκφραση του γονιδίου της CYP6CM1 είναι χαμηλότερη σε σχέση
με τα στελέχη που έχουν επιλεγεί για 6 διαδοχικές γενεές με imidacloprid. Για το
450_parental και 459_parental η έκφραση του γονιδίου είναι κατά 12 φορές 20 φορές
αντίστοιχα μεγαλύτερη από αυτήν του ευαίσθητου στελέχους. Για τον πληθυσμό
454_parental η έκφραση του γονιδίου είναι 9,5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του

CYP6CM1 FOLD UP-REGULATION VS GR176

ευαίσθητου.

CYP6CM1 FOLD UP-REGULATION
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Εικόνα 10: Αναλογία των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου CYP6CM1 στα ανθεκτικά στελέχη στο
imidacloprid και στο acetamiprid σε σχέση με το ευαίσθητο στέλεχος B. tabaci.

3.1.2

RNA σίγηση των γονιδίων CYP6CM1 και CPR μέσω τεχνητής
τροφής

Για τη σίγηση των γονιδίων CYP6CM1 και CPR, συντέθηκε dsRNA για τμήματα
των γονιδίων αυτών μήκους 508bp και 510bp αντίστοιχα τα οποία είναι ικανά για
καταστολή. Ως control χρησιμοποιήθηκε dsRNA για το γονίδιο της GFP καθώς δεν
έχει κάποιον ενδογενή στόχο στον αλευρώδη. Σε δίαιτα σουκρόζης και yeast
προστέθηκαν 20ng dsRNA από το κάθε γονίδιο αντίστοιχα και ενήλικα άτομα B.
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tabaci (450_ΙΜΙ_SEL6) τράφηκαν για 3 μέρες. Ακολούθησε βιοδοκιμή leaf-dip με
imidacloprid τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται στο γράφημα της εικόνας 11.

60
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Εικόνα 11: Ποσοστά θνησιμότητας μετά από βιοδοκιμή σε δόση imidacloprid για άτομα που είχαν τραφεί με
dsGFP, και με dsRNA για τα δυο γονίδια στόχους μετά από βιοδοκιμή σε δόση imidacloprid

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της εικόνας 11 δεν παρατηρήθηκε κάποια
σημαντική διαφορά μεταξύ των εντόμων που τράφηκαν με dsCYP6CM και dsCPR σε
σχέση με το control. Και στις δύο περιπτώσεις οι αλευρώδεις παρουσιάζουν παρόμοιο
ποσοστό θνησιμότητας με το control.
Για να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα αυτά ακολούθησε έλεγχος των επιπέδων
σίγησης των γονιδίων CYP6CM1 και CPR με qRT-PCR. Ως γονίδιο αναφοράς
χρησιμοποιήθηκε πάλι το RPL29. Στις εικόνες 12, 13 και 14 φαίνονται οι καμπύλες
αποδιάταξης οι οποίες επιβεβαιώνουν την ειδικότητα των αντιδράσεων για το
εκάστοτε γονίδιο στόχο.

43

Εικόνα 12: Καμπύλη αποδιάταξης του γονιδίου CYP6CM1

Εικόνα 13: Καμπύλη αποδιάταξης του γονιδίου CPR

Εικόνα 14: Καμπύλη αποδιάταξης του γονιδίου RPL29

Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
Relative Expression Software Tool- Multiple Condition Solver- REST-MCS©version 1 (Pfaffl and Horgan 2002). Υπολογίστηκε ο βαθμός έκφρασης των γονιδίων
CYP6CM1 και CPR στα άτομα που τράφηκαν με dsCYP6CM1 και dsCPR σε σχέση
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με τα άτομα που τράφηκαν με dsGFP. Στο διάγραμμα της εικόνας 15 βλέπουμε ότι
δεν υπάρχει μειωμένη έκφραση της CPR στα άτομα που τράφηκαν με dsCPR.
Παρατηρείται μια μικρή μείωση στα επίπεδα έκφρασης της CYP6CM1 στα άτομα
που τράφηκαν με dsCYP6CM1 κατά 0,2 φορές σε σχέση με τα άτομα που τράφηκαν

Fold regulation relative to dsGFP

με dsGFP (η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική).
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Εικόνα 15: Διαγραμματική απεικόνιση των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων CYP6CM1 και CPR των
εντόμων που έχουν τραφεί με dsRNA για τα αντίστοιχα γονίδια.

3.2 Σίγηση του μονοπατιού οξειδασών με διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν
dsRNA για τη CPR
3.2.1

Πλασμιδιακές κατασκευές

Για τη γενετική τροποποίηση των φυτών απαραίτητη ήταν η κατασκευή
πλασμιδιακών κατασκευών που οδηγούν στην παραγωγή dsRNA στο φυτικό
κύτταρο. Τμήμα του γονιδίου της CYP6CM1 του αλευρώδη καθώς επίσης και
κομμάτια των γονιδίων της CPR του αλευρώδη και του τετράνυχου κλωνοποιήθηκαν
αρχικά στο φορέα pENTR3C. Στη συνέχεια τα ενθέματα κλωνοποιήθηκαν στο φορέα
pK7GWIWG2(I). Στον φορέα αυτό τα γραμμικά τμήματα DNA εισάγονται δύο φορές
με

αντίθετη

πάντα

φορά.

Έτσι,

εκφράζεται

μετάγραφο

με

εσωτερική

συμπληρωματικότητα που διπλώνει σε δομή φουρκέτας (hairpin). Στην εικόνα 16
φαίνονται οι χάρτες των δύο πλασμιδιακών κατασκευών.
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Εικόνα 16: Πλασμιδιακές κατασκευές pk7_hpBtCYP6CM1 και pK7_hpTuBtCPR.

3.2.2

Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών

Για τη σίγηση της CPR κατασκευάστηκαν διαγονιδιακά φυτά καπνού με τη
μέθοδο

μετασχηματισμού

φυλλικών

δίσκων

μέσω

αγροβακτηρίων.

Τα

μετασχηματισμένα φυτά επιλέχθηκαν με αντιβιοτικό Kanamycin. Στην εικόνα 17
φαίνονται τα στάδια ανάπτυξης του διαγονιδιακού φυτού.

Εικόνα 17: Στάδια ανάπτυξης διαγονιδιακού φυτού. (Α) Φυλλικοί δίσκοι καπνού 4 μέρες μετά τον
μετασχηματισμό με αγροβακτήρια. (Β) Κάλλος που προέκυψε από μετασχηματισμένο φυλλικό δίσκο 4
βδομάδες περίπου μετά το μετασχηματισμό. (C) Βλαστός σε θρεπτικό για επαγωγή ριζοβολίας 6 βδομάδες
περίπου μετά το μετασχηματισμό. (D) Διαγονιδιακό φυτό που έχει μεταφερθεί σε χώμα στο θερμοκήπιο 8
βδομάδες περίπου μετά το μετασχηματισμό.
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Μόλις τα φυτά μεταφέρθηκαν στο θερμοκήπιο ελέγχθηκε με PCR αν
ενσωματώθηκε η ένθεση στο γoνιδίωμα τους. Στην εικόνα 18 βλέπουμε τα
αποτελέσματα της ανάλυσης των προϊόντων με ηλεκτροφόρηση σε 1,2% gel
αγαρόζης. Παρατηρούμε ότι σε όλα τα δείγματα υπάρχει η αναμενόμενη ζώνη στα
314bp που σημαίνει ότι τα φυτά είναι μετασχηματισμένα.
Gene Ruler 100bp

314bp

Εικόνα 18: Έλεγχος ενσωμάτωσης της ένθεσης στο φυτικό γονιδίωμα με PCR. Ηλεκτροφόρηση σε 1,2% gel
αγαρόζης. Στην πρώτη θέση είναι ο ladder Gene Ruller 100bp, στις θέσεις 2 έως 9 είναι ενδεικτικά 8 δείγματα
και στην 10η θέση είναι το αρνητικό control.

Φαινοτυπικά δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των διαγονιδιακών
φυτών και των φυτών αγρίου τύπου (εικόνα 19). Παρόλα αυτά, στην πρώτη γενιά των
διαγονιδιακών φυτών η ένθεση βρίσκεται σε ετερόζυγη κατάσταση. Για τον λόγο
αυτό νέοι φαινοτυπικοί έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με τις επόμενες
γενιές φυτών όπου η ένθεση θα βρίσκεται σε ομοζυγία.

Εικόνα 19: (A) Φύλλο φυτού αγρίου τύπου, (Β) Φύλλο διαγονιδιακού φυτού, (C) Φυτό αγρίου τύπου, (D)
Διαγονιδιακό φυτό
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι σύγχρονες μελέτες για την καταπολέμηση παρασίτων στρέφονται στο
μηχανισμό του RNAi. Οι Mao et al.(2007) και Baum et al. (2007) αναφέρουν ότι
χορήγηση siRNA οδήγησε σε μειωμένη ανάπτυξη λαρβών, ακόμη και σε θάνατο. Με
άλλα λόγια, στοχεύοντας με siRNA σημαντικά γονίδια του εντόμου, μπορεί να
συμβάλει στην καταπολέμηση των παρασίτων. Παρόλο που ο μηχανισμός της
σίγησης έχει μελετηθεί σε οργανισμούς μοντέλα (Huvenne & Smagghe, 2009), σε
έντομα που αποτελούν αγροτικά παράσιτα δεν έχει μελετηθεί πλήρως. Αυτό αποτελεί
εμπόδιο στη βελτιστοποίηση των μεθόδων χορήγησης του dsRNA.
Στην παρούσα εργασία στόχος μας είναι η ανάπτυξη μεθόδων βασιζόμενων
στην RNA σίγηση για την παρεμπόδιση του μεταβολικού μονοπατιού των P450s
οξειδασών του B.tabaci στοχεύοντας τις πρωτεΐνες CYP6CM1 και CPR. Μέσω της
καταστολής του γονιδίων της CYP6CM1, θα μειώνονταν η ανθεκτικότητα στα
νεονικοτινοειδή που μεταβολίζει κάνοντας έτσι τον αλευρώδη ευαίσθητο σε αυτά τα
εντομοκτόνα. Στοχεύοντας το γονίδιο της CPR που είναι η μοναδική αναγωγάση για
όλες τις πρωτεΐνες της οικογένειας των P450s, στόχος μας είναι το μπλοκάρισμα του
μονοπατιού όλων των οξειδασών με αποτέλεσμα ο αλευρώδης να γίνει ευαίσθητος
στα εντομοκτόνα καθώς επίσης και στις φυτοτοξίνες του καπνού.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη χορήγηση dsRNA είναι μέσω τροφής.
Εφαρμόσαμε δύο τεχνικές, α) τη σύνθεση dsRNA in vitro για τις πρωτεΐνες
CYP6CM1 και CPR και χορήγησή τους στον αλευρώδη με τη βοήθεια τεχνητής
δίαιτας και β) κατασκευή διαγονιδιακών φυτών Nicotiana tabacum που εκφράζουν
dsRNA για τη CPR. Για τα πειράματα σίγησης του μονοπατιού των οξειδασών
επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το στέλεχος B.tabaci 450_IMI_SEL6 καθώς είναι
αυτό που εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης της CYP6CM1.
Αναλυτικότερα για την πρώτη τεχνική, συντέθηκαν dsRNA για τα γονίδια των
πρωτεϊνών CYP6CM1 και CPR και προστέθηκαν στην τεχνητή δίαιτα. Ως control
χρησιμοποιήθηκε dsRNA για το γονίδιο της GFP. Ενήλικα άτομα B.tabaci τράφηκαν
για τρεις μέρες και ακολούθησε βιοδοκιμή leaf-dip με imidacloprid. Και στις δύο
περιπτώσεις οι αλευρώδεις παρουσιάζουν παρόμοιο ποσοστό θνησιμότητας με το
control. Για να εξηγηθούν τα αποτελέσματα αυτά ακολούθησε ποσοτικοποίηση της
έκφρασης των γονιδίων της CYP6CM1 και της CPR με qRT-PCR. Στην περίπτωση
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της CPR δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα έκφρασης. Στην περίπτωση της
CYP6CM1 παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση που όμως δεν είναι στατιστικά
σημαντική. Δεδομένου ότι σε προηγούμενες μελέτες έχει επιτευχθεί η σίγηση των
γονιδίων actin ortholog, ADP/ATP translocase, α-tubulin, ribosomal protein L9
(RPL9) και V-ATPase A subunit στο B.tabaci μέσω τεχνητής δίαιτας (Upadhyay et
al. 2011), τα αποτελέσματά μας πιθανών οφείλονται στο γεγονός ότι το χρονικό
διάστημα της χορήγησης του dsRNA ήταν μικρό.
Η χορήγηση dsRNA για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα γίνει μέσω
διαγονιδιακών φυτών. Η μέθοδος αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε ημίπτερα
από τους Zha et al. το 2010 και από τους Pitino et al. το 2011. Έχουν κατασκευαστεί
διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν dsRNA για το γονίδιο της CPR με τη μέθοδο
μετασχηματισμού φυλλικών δίσκων μέσω αγροβακτηρίων. Μόλις τα φυτά
μεταφέρθηκαν στο θερμοκήπιο ελέγχτηκε με PCR αν ενσωματώθηκε η ένθεση στο
γονιδίωμα τους και τα φυτά είναι μετασχηματισμένα. Η είσοδος όμως της ένθεσης
στο γονιδίωμα του φυτού είναι τυχαία και ο αριθμός των ενθέσεων ποικίλουν μεταξύ
των φυτών. Για το λόγο αυτό τα διαγονιδιακά φυτά της δεύτερης γενιάς πρέπει να
μελετηθούν ως προς τα επίπεδα της έκφρασης του dsRNA. Οι σειρές που θα
παρουσιάζουν παρόμοιο πρότυπο έκφρασης θα επιλεγούν για περαιτέρω πειράματα
με αλευρώδεις. Επίσης, λόγω της τυχαίας ένθεσης του Τ-DNA στο γονιδίωμα των
φυτών είναι απαραίτητος και ο φαινοτυπικός έλεγχος. Τα φυτά της πρώτης γενιάς δεν
παρουσιάζουν κάποιο διαφορετικό φαινότυπο από τα φυτά αγρίου τύπου. Όμως η
πρώτη γενιά των διαγονιδιακών φυτών βρίσκεται σε ετερόζυγη κατάσταση ως προς
της ένθεση. Νέοι φαινοτυπικοί έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιηθούν στην επόμενη
γενιά στην οποία η ένθεση θα βρίσκεται σε ομόζυγη κατάσταση.
Τέλος, αν η σίγηση του γονιδίου της CPR είναι επιτυχής και το μονοπάτι των
οξειδασών κατασταλεί με αποτέλεσμα την μείωση της ανθεκτικότητας του αλευρώδη
σε νικοτινοειδή εντομοκτόνα αλλά και σε δευτερογενείς μεταβολίτες του καπνού, η
μέθοδος αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την αναστολή ανάπτυξης του
αλευρώδη στον καπνό. Επειδή όμως τα ερωτήματα που αφορούν οικολογικούς
κινδύνους που πρέπει να απαντηθούν πριν καλλιεργηθεί ένα φυτό στον αγρό είναι
πολλά και η δυσπιστία του κόσμου όσον αφορά τους διαγονιδιακούς οργανισμούς
είναι μεγάλη, θα μπορούσε να μελετηθεί η ανάπτυξη άλλης μεθόδου χορήγησης του
dsRNA. Μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να είναι ο ψεκασμός του dsRNA για το
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γονίδιο της CPR κατευθείαν πάνω στα φύλλα του φυτού σαν ένα συμβατικό
εντομοκτόνο ή ακόμη και διάλυση του dsRNA στο νερό που χρησιμοποιείται για
πότισμα (Kupferschmidt, 2013).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Πλασμιδιακές κατασκευές
 Πέψη

του

φορέα

pENTR3C

και

του

προϊόντος

ενίσχυσης

BtCYP6CM1
Πίνακας 8: Πέψη της ένθεσης ΒtCYP6CM1 με τα περιοριστικά ένζυμα BamHI και XhoI

Αντιδραστήριο

Ποσότητα

BtCYP6CM

3 μg (28 ul)

10x buffer

1x

XhoI

20 units

BamHI

20 units

ddH 2 O

Up to 100 ul

Πίνακας 9: Πέψη του φορέα pENTR3C με τα περιοριστικά ένζυμα BamHI και XhoI

Αντιδραστήριο

Ποσότητα

pENTR3C

5 ul (5 μg)

10x buffer

1x

XhoI

~20 units

BamHI

~20 units

ddH 2 O

Up to 100 ul

 Αντίδραση λιγάσης του φορέα pENTR3C με την ένθεση BtCYP6CM1
Πίνακας 10: Αντίδραση λιγάσης του πλασμιδίου pENTR3C με την ένθεση BtCYP6CM1

Αντιδραστήριο

Ποσότητα

pENTR3C

~50 ng (1 ul)

BtCYP6CM1

~12 ng (2 ul)

10x ligase buffer

1x

T4 DNA ligase
(P
ddH 2 O )

3 units
Up to 10 ul
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2. Μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων
Το πρωτόκολο που ακολουθήθηκε για το μετασχηματισμό των επιδεκτικών
κυττάρων ήταν:
•

Τα κύτταρα ξεπαγώνονται στον πάγο

•

Σε 50-100μl κυττάρων προστίθενται 2,5μl από την παραπάνω
αντίδραση και επωάζονται στον πάγο για 30min.

•

Στη συνέχεια ακολουθεί heat shock βάζοντας τα κύτταρα στους 45οC
για 42sec και αμέσως στον πάγο για 1-2min.

•

Προστίθεται στη συνέχεια SOC medium μέχρι τα 500ml (το θρεπτικό
SOC πρέπει να έχει θερμανθεί στους 37οC) και επωάζουμε στους 37οC
με ταυτόχρονη ανάδευση για 1h

•

Σε τρυβλίο με θρεπτικό LB με 50μg/ml Kanamycin στρώνουμε 100μl
από τα κύτταρα.

•

Ακολούθησε επώαση περίπου 16 ώρες στους 37οC.

3. Μετασχηματισμός αγροβακτηρίων
Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε για το μετασχηματισμό των αγροβακτηρίων
ήταν:
•

Αρχικά ξεπαγώνουμε τα κύτταρα στον πάγο.

•

Στη συνέχεια προσθέτουμε 5μg πλασμιδίου και τα παγώνουμε αμέσως
σε υγρό άζωτο.

•

Eπωάζουμε για 30΄ στους 37οC.

•

Προσθέτουμε 1ml θρεπτικού LB και επωάζουμε για 2h στους 28οC με
ταυτόχρονη ανάδευση.

•

Φυγοκεντρούμε τα αγροβακτήρια και τα επαναδυαλύουμε σε 100μl
LB.

•

Τα στρώνουμε σε στερεό θρεπτικό LB με αντιβιοτικά rifampicin 100
μg/ml και spectinomycin 100μg/ml.

•

Επώαση στους 28οC για 24 έως 48 ώρες.
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4. Κατασκευή διαγονιδιακών φυτών
Διαλύματα
•

Murashige Skoog Media (MS)

Συγκέντρωση

Macroelements

4,23 g/l

Microelements

0,1 g/l

Vitamins

103,1 mg/l

Fe

0,04 g/l

Sucrose

10 g/l

hormones

BAP (6-benzylaminopurine)

1 mg/l

NAA (a-Naptalene Acetic Acid)

0,2 mg/l

Agar (για στερεό θρεπτικό MS)

7 g/l

Το pHρυθμίζεται 5,7-5,8
•

MinA-medium
Συγκέντρωση

•

K 2 HPO 4

10,05 gr/l

KH 2 PO 4

4,5 gr/l

(NH 4 ) 2 SO 4

1,0 gr/l

Na-citrate x 2H2O

0,5 gr/l

filter-sterile 20% (w/v) MgSO 4 x 7 H 2 O

1 ml/l

filter-sterile 3M Glucose

4 ml/l

cTAB extraction buffer
-

2% CTAB

-

100mM Tris pH 8.0

-

20mM EDTA

-

1,4M NaCl

-

1% PVP (Polyvinylpyrrolodone) – Mr: 40000
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5. Αλληλουχία των γονιδίων BtCYP6CM1, BtCPR και TuCPR
Bemisia tabaci CYP6CM1 (Gene of Interest)
ATGGAACTGTTGGACATTGTTAAGTCAGCCATGGACACTCACTCGGTCCTGCTGATTTTCTTGAGTGTC
ATGGTTTACCTGCTCTACGTTTACCGGGACAAATTCCACTACTGGAGCAAGCGAGGCGTCCCGTGCCAA
AGCCCCGCACAGAGCATCGTGCGCACCTTCCGGCTTGTCCTCCGAATGGACTCCTTCACCGACAACTTC
TACGGCGTGTACAAGGCCTTCGATGGACACCCCTACGTGGGCTCTTTGGAACTTACCAAGCCTATTTTG
GTCGTCCGCGACCCCGAACTTGCCAGGATCGTCCTAGTCAAGAGCTTCTCCAGCTTCTCTGGCAGATTG
AAGTCACCGGACACAACATTGGATCCCCTGTCAAACCACCTTTTCACCTTAAACGGAGAGAAATGGCGG
CAAGTACGTCACAAGACGGCGACAGcCTTCAGCACAGCCAAGCTGAAGAACATGTTCCACAGCCTGAAG
GACTGCGCCCGGGAGATGGATGCCTACATGGAGAGAGCCATCGGTGATAAAGGAGATGTTGAATTCGAT
GCGCTCAAGGTTATGTCCAACTACACTCTTGAGGTCATCGGGGCTTGTGCCATGGGCATTAAGTGCGAC
TCCATCCACGATGAGGAAACCGAGTTTAAGAGGTTCTCCAGGGATTTCTTCAGATTTGATGCGAGGCGA
ATGATCTTCACTCTTTTGGATTTACTGCACCCGAAACTTCCTGTTCTTCTTAAATGGAAAGCTGTGCGA
CCCGAAGTTGAGAACTTTTTCAGGGAGGCCATTAAAGAGGCAGCTTCACTTAAAGAAAGCGAAGcAGCT
GCCCGCACGGATTTTCTCCAAATTCTCATCGACTTCCAAAAATCTGAAAAGGCATCCAAGACTGACGCA
GGAAATGATACCGAACTTGTTTTCACGGACAATATCATCGGTGGAGTGATTGGATCATTCTTCTCGGCG
GGCTACGAACCTACCGCGGCGGCACTAACTTTCTGTCTATACGAGCTGGCGCGGCATCCTCAGGTTCAA
GCAAAACTCCACGAGGAGATTTTAGCTGTGAAAGAAAAATTGGGTGATGACATTGAATACGAAACTTTG
AAGGAATTTAAATATGCCAACCAAGTTATTGATGAGACGCTGCGACTGTACCCGGCGTCGGGGATTTTG
GTGCGGACGTGCACGGAGCCTTTCAAGTTACCAGACTCGGACGTCGTCATCGAGAAAGGGACCAAGGTC
TTCGTCTCCTCCTACGGCCTCCAAACGGACCCTCGATATTTTCCCGAGCCCGAAAAATTCGACCCGGAG
CGCTTTTCCGAAGAGAACAAGGAAAAAATCCTCCCCGGGACCTATTTGCCTTTCGGAGACGGGCCTAGA
CTTTGCATAGCGATGCGACTGGCATTGATGGATGTGAAGATGATGATGGTTAGGTTGGTTTCGAAATAC
GAAATTCATACAACCCCCAAGACACCGAAAAAGATCACATTCGACACGAACTCATTCACGGTACAGCCT
GCTGAAAAAGTATGGCYCCGCTTCCGGAGAAGGGCGTCGACGCCATGAGAATATCTCCTGTGATTATTT
TACCTTTTTAGATGTAAATTATTAACTTAGGTTAAAACAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAA
AAATCGATGTCGACTCGAGTC

- Με κόκκινο χρώμα δίνεται η αλληλουχία των εκκινητών CYP6A14F/R (208bp)
- Με πράσινο χρώμα δίνεται η αλληλουχία των εκκινητών CYP6CM1F/R (100bp)
- Με κίτρινα χρώμα δίνεται η αλληλουχία των εκκινητών Bt6MC1_Ri_F/R (508bp)
- Με έντονη γραφή και υπογραμμισμένη δίνεται η αλληλουχία των εκκινητών
hpBtCYP6CM1 (360bp)

Bemisia tabaci CPR
AGATAATTAAGTAATCGAGTATTTTCCACTAATTTGGATTTTGTGAGTCTCGTGAAGATTCCTACTCTT
TCCTTGGATTATTGCTGGTTTATGATAAGAGCTCAAGAATGGAGGCGAAGGAGGTAGTAGCGGAAAACA
TCAACGATGACGCGCCTATGTTCGGTCTTGTTGACACCGTCCTATTGGCTGCCATCGTTGGTTTCGGTG
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CCTGGTACTTCTTCTTCAACAAAAAGTCAGAGACTACAAAAAAGACATATCAAATCCAACCCACCACAC
TGAACACAACGACGACGAGCGAAGACAACTCGTTCATCAAGAAACTCAAAAGCTCCGGGCGGAGTCTGG
TCGTGTTCTACGGTAGCCAGACGGGTACCGGGGAGGAGTTCGCCGGGCGGATAGCCAAAGAAGGGCGCA
ACTATGGTATGAAAGGCATGGTCGCCGATCCCGAAGAGTACGAAATGGTAAGGGAAGAACTAGTCAATT
TGAAAGAAATACCCAACTCCTTGGCCGTTTTTTGCCTCGCCACCTATGGTGAAGGCGACCCCACCGATA
ACGCCATGGACTTCTATGAATGGCTTCAAAACGGAGATGCCAATCTCGCCGGACTGAATTATGCTGTGT
TCGGGTTGGGAAACAAAACTTATGAACACTACAACGAAGTTGGTATTTATGTAGACAGGCGTCTGGAAG
AGCTTGGCGCTACCAGAGTATGTGAACTGGGTCTTGGAGATGACGACGCGAACATCGAGGATGATTTCA
TTACTTGGAAAGACAAATTATGGCCAGCTGTCTGTGACTACTATGGAATTGAAGCAACTGGAGAGGAAG
GTAGTGTGCGTCAGTATAAGTTAACGGAACATACGGATATCTCTCCTGACAGAGTCTACACCGGAGAAG
TCGTCAGGTTGCATTCACTCATCAACCAGAGACCGCAATTTGACATGAAGAACCCTTACCTGGCGCCTA
TTCGAGTGAACAGAGAACTTCATAAAGGCGATAGTGACCGTTCCTGCATGCACATTGAATTTGATATAG
ATGGATCCAAGATGAAATATGATACAGGTGACCATTTAGGAGTCTATCCACACAATGATCCAGCTCTGG
TCCAGAAAATAGGTGATATGGTGGGTGTCAATCTAGACGTGGTGTTTACTCTTACCAACACTGATGAGG
AATCAAGTAAGAAGCACCCTTTTCCGTGCCCATGTTCTTATAGAACAGCGCTCACCCATTATCTTGATA
TTGGCTCTAATCCCCGTACTCACATTCTGAAGGAATTGGCCGAGTATGCCACGGATCCAAAGGAACAAG
AACAGTTGAGACAAATGGCCATGACCTCAGTTGAAGGAAAGCAACTGTATAACAAATGGATAATTGAAG
ACAACCGTAATATCGTTCATATTTTGGAAGATTTTTCATCCTGCAAGCCTGCAATAGACCACCTCTGTG
AACTTCTCCCACGGTTACAGGCCCGATACTATTCAATTTCATCATCACCAAAGCTGCATCCAACATCAG
TTCACATTACAGCTGTAAAAGTAGAATACACAACACCTACTAACAGAGTGAACAAGGGTGTGTGTACAA
CGCTTCTGAGTCAGAAAGTTCCATCGCCGAACCCTAATGAACCCATTCCCAGGATGCCAATCTTCGTCA
GGAAGTCGCAGTT

- Με μπλε χρώμα δίνεται η αλληλουχία των εκκιντών Bt_qCPR_F1/R1 (197bp)
- Με κίτρινο χρώμα δίνεται η αλληλουχία των εκκινητών BtCPR_Ri_F/R (510bp)
- Με έντονη γραφή και υπογράμμιση δίνεται η αλληλουχία των εκκινητών hpBtCPR
F/R (314bp)

Tetranychus urticae CPR
CCCGGGCAACATGGAAGAATCGCCTAATCAAGGATCAATTATTAGTTTTGAAGTTTTCTTAACCCTGGT
TATATGTGGTCTTGGTGCATATTATTATTTAACCAAACGTAAATCAAATGAATTTGATACTAAATCAAT
CAAGAGTTTCACCGTAGATACTCAACCCAATCGAAGTAACAGTATTAGTGATTCTGGTTTCGTTAACAA
AATGAAATCAACTGGTAGAAACATTGTTGTCTTCTATGGATCACAAACCGGTACTGCAGAGGAATTTGC
TGTTCGATTAGCTAAAGAGTCAGCTCGCTATGGGATGAAGGCCTTAGTTGCAGACCCTGAAGAATGTGA
TATTGAAGAATTGACTAACTTGAATACACTGCCGAACTCTTTGGCCATTTTCTGTGTGGCCACTTACGG
TGAAGGTGACCCTACGGATAATGCTTTAGATCTCAATGAATGGCTTCAAAATACAACTGTAGACCTCAA
TGGATTAAATTATGCCGTTTTTGGATTGGGTAACAAAACTTATGAACACTTCAATGCTTTTGGTAAATA
TATTGACAAAAGACTTGCAGAGTTAGGTGCAAATAGAGTTCATGAATTGGGCATGGGTGATGATGATGC
AAACATCGAAGAAGATTTTATCACATGGAAAGAACAGCTTTGGTCTTCTGTTTGTTCCCTTTTCAATGT
CCAATTATCTGGAGAAGACATTAATCTGCGACAATATGAATTAGAAGTGCACAATGATTTACCTAAAGA
AGCAATTTACGTTGGAGAAATCGCCAGACTTGGATCATACAGAAAGCAAAGACCACCATTTGATGCTAA
AAATCCATTCTTGGCACCTATCGTAGTGAACCGAGAACTATACAAAGGAGACCGTTCGTGTATGCATGT
TGAATTTGATCTAGTTGGCTCTAAAATAAGATATGAAGCTGGAGATCACCTTGCCATCTATCCTCAGAA
TGATTCTTCAATTGTCAACAAACTTGGAGAATTATTAAAAGTTGATTTGGATACTGTTATTTCTTTGAA
AAATGTTGACGAGGATAGTTCCAAGAAAAACCCATTCCCATGTCCTTGCAGCTATCGAACAGCGTTAAC
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TCATTACGTGGATATCTGCCATACCCCAAGAACTCACGTACTTAAAGAATTGGCAGATTATGCAACCAA
TGAAGCAGATAAAGAAATGTTGAAAAAGATGAGCAGCTCTACGGATGAAGGAAAAGCCTTGTACTCTGA
ATGGATAATAAAGAGTGCCCGTAGTATTGTTCATGTGCTTGAAGATTTACCTTCTTGTAAAATTCCATT
GGATCATCTGCTTGAATTTATGCCTCGACTTCAGCCACGTTATTATTCAATTTCATCTTCACCCAAGAT
TAATCCAGAGCGTGTTAGTATCACTGCTGTTTTAGTTGAATATAAATCATTTACCGGTCGAATTGTTCG
TGGTGTTACTACTGGTTGGCTAAAAACAATGGATCCAAATGGCAACCACGTTGCTCCTTGTTTTGTCCG
TCGATCTCAATTCAAGTTACCAACTAAATCTCAGGTTCCCATTTTGATGATTGGTCCTGGAACTGGTTT
AGCTCCGTTTATGGGTTTCATCCAAGAACGCCAATGGATGTTAGATCAAGGAAAACCTTTAGGTGAAGC
CATTCTCTATTACGGGTGTAGGAAACAAGCTGAAGATTATCTTTACGAACAAGAATTGGCTGCAAGTCT
GAAATCTGGTGCTCTCACCAAGCTTTATGCAGCTTTCTCTCGTGATCAACCCGAGAAGGTTTATGTTAC
TCACCTTCTTAAGCAGAATAAGAAAGAGCTTTGGAATCTTATCGAGGAGAAGAAAGGTCACATTTATAT
TTGCGGTGATGCCAGGAACATGGCTCGGGATGTTCGAGATATCATTCTATCTACTATTATGGAAGAAAG
TGGCAAAACAAGTCAAGAAGCTGATGCTTATATTAAGAGAATGGAAGTTCAAAGAAGATATTCTGCTGA
TGTGTGGAGTCCCGGG

- Με πράσινο χρώμα δίνεται η αλληλουχία των εκκινητών hpTuCPR_F/R (200bp)
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