ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Μελέτη της λειτουργίας του µικρού ενδογενούς RNA 100 στην Arabidopsis thaliana

Επιβλέπων ερευνητής

Επιβλέπων καθηγητής

Κ. Καλαντίδης

Χ. Δελιδάκης

Αλεξιάδης Αναστάσιος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κρίτωνα Καλαντίδη για την
εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την καθοδήγηση του κατά την
διάρκεια του project. Επίσης, τον Χρήστο Δελιδάκη για τις συµβουλές
και τον χρόνο που µου αφιέρωσε.
Πολλά ευχαριστώ χρωστάω στο Μάνο, το Νίκο, το Θανάση, την
Έλενα και τη Σεργία που έδωσαν, ο καθένας µε τον δικό του τρόπο,
χρώµα στον προηγούµενο χρόνο.
Τέλος, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους γονείς µου και το Χρήστο για
χίλιους λόγους που δεν γράφονται σε χαρτί...

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περίληψη.............................................................................................................................3
Abstract................................................................................................................................4
Εισαγωγή.............................................................................................................................5
Γενικά......................................................................................................................5
siRNAs.....................................................................................................................6
miRNAs...................................................................................................................7
Μη κλασικά µικρά RNA..........................................................................................9
trans-acting siRNA (tasiRNAs).............................................................................10
natural-siRNA (nat-siRNAs).................................................................................11
Άλλες κατηγορίες µικρών ρυθµιστικών RNA.......................................................13
Το s100..................................................................................................................14
Σκοπός...................................................................................................................16
Υλικά και µέθοδοι.............................................................................................................17
Αποµόνωση RNA από φυτικό ιστό.......................................................................17
Δηµιουργία δεκτικών αγροβακτηρίων και µετασχηµατισµός...............................19
Αγροεµποτισµός....................................................................................................19
Ανάλυση κατά Northern........................................................................................20
Ανάλυση κατά Northern (για µικρά RNAs)..........................................................22
Παρασκευή ραδιενεργού ανιχνευτή.......................................................................23
Χρώση αναπτυξιακών δίσκων φτερού Δροσόφιλας..............................................24
In situ υβριδοποίηση σε αναπτυξιακούς δίσκους φτερού Δροσόφιλας.................25
Αποτελέσµατα – συζήτηση................................................................................................27
Μελέτη της έκφρασης του s100 και των CUC1 και CUC2...................................27
Έλεγχος επιπέδων s100 και CUC1 σε διάφορα µεταλλάγµατα Arabidopsis........30
Συνέκφραση s100-CUC1.......................................................................................31
Μελέτη της Eri στη Drosophila melanogaster.......................................................32
Βιβλιογραφία.....................................................................................................................37

2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα µικρά µη κωδικά RNA είναι µόρια µήκους 20-25 νουκλεοτιδίων καικ
αποτελούν ρυθµιστές σηµαντικών κυτταρικών λειτουργιών σε φυτά και ζώα.
Διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες, τα siRNA και τα miRNA, που µπορούν να
ελέγχουν τα γονίδια στόχους τους σε µεταγραφικό επίπεδο µέσω της µεθυλίωσης του
DNA και της επακόλουθης δηµιουργίας ετεροχρωµατίνης ή σε µεταµεταγραφικό επίπεδο
µέσω της κοπής των mRNA ή της αναστολής της µετάφρασής τους. Πέρα από τις
παραπάνω κατηγορίες στις οποίες η βιογένεση και η λειτουργία έχει µελετηθεί σε
σηµαντικό βαθµό, πρόσφατα έχουν βρεθεί και άλλα µικρά ρυθµιστικά RNA όπως τα
tasiRNA και τα nat-siRNA. Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη µιας νέας οµάδας
µικρών RNA που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις γνωστές κατηγορίες. Η
µελέτη επικεντρώθηκε στο smallRNA100 της Arabidopsis thaliana και στην ικανότητα
του να ρυθµίζει τον προβλεπόµενο υπολογιστικά στόχο του CUC1. Για τον σκοπό αυτό
επιχειρήθηκε η συσχέτιση των επιπέδων του smallRNA100 και του CUC1 σε διάφορους
οργανισµούς και ιστούς καθώς και σε διάφορα µεταλλάγµατα της Arabidopsis. Επιπλέον
ελέγχθηκε η ικανότητα του smallRNA100 να κόβει τον στόχο του, όταν και τα δυο µόρια
υπερεκφραστούν σε φύλλα. Επίσης µελετήθηκε το οµόλογο του

eri-1 γονίδιο στη

Drosophila melanogaster, για το οποίο έχει δειχθεί στο C.elegans ότι εµπλέκεται στην
παραγωγή των tncRNAs.
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ABSTRACT
Small non-coding RNAs 20-25nt in length are implicated in the regulation of
important cellular functions in both animals and plants. These molecules are usually
divided in two main categories, siRNAs and miRNAs, which control target genes either
at the transcriptional level through DNA methylation and heterochromatin formation, or
post-transcriptionally, through mRNA cleavage or translational inhibition. Except from
the two main categories, whose biogenesis and function have been extensively studied,
more kinds of small regulatory RNAs have been found recently, like tasiRNAs and natsiRNAs. The aim of this project is the study of a new group of endogenous small RNAs
that cannot be classified in any of the known categories. We focused on Arabidopsis
thaliana smallRNA100 and we tried to assess its ability to regulate the in-silico identified
target CUC1. Initially, we explored the correlation between smallRNA100 and CUC1
levels in various organisms and tissues. Then we studied the effect of a number of
Arabidopsis mutants known to participate in silencing pathways. SmallRNAs100 ability
to cleave CUC1 was additionally checked through overexpression of both molecules in
agroinfiltrated leaves. Finally, we analysed the non annotated Drosophila melanogaster
homologue of C.elegans eri-1, which is known to be necessary for tncRNA production.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά
Η RNA σίγηση (RNA silencing) είναι ένας εξελικτικά συντηρηµένος µηχανισµός
αρνητικής ρύθµισης γονιδίων που εµπλέκεται σε ένα πλήθος σηµαντικών βιολογικών
φαινοµένων. Ο όρος RNA σίγηση περιλαµβάνει ένα σύνολο διαφορετικών διεργασιών
που βασίζονται στην δράση µικρών µη κωδικών RNA και έχουν ως αποτέλεσµα την
καταστολή

της

γονιδιακής

έκφρασης

αλληλουχιών

µε

πλήρη

ή

µερική

συµπληρωµατικότητα µε τα µικρά RNA.
Τα µικρά RNA έχουν µήκος 21-25 νουκλεοτίδια και διακρίνονται σε δύο κύριες
κατηγορίες τα short interfering RNA (siRNA) και τα

micro RNA (miRNA) που

διαφέρουν στον µηχανισµό δηµιουργίας τους και στον τρόπο δράσης. Παρόλο που οι
µηχανισµοί παραγωγής και δράσης των µικρών RNA είναι διαφορετικοί µοιράζονται
ορισµένα κοινά βασικά χαρακτηριστικά. Όλα τα µικρά RNA προέρχονται από δίκλωνες
περιοχές RNA οι οποίες επεξεργάζονται από RNaseIII ενδονουκλεάσες και οδηγούν
στην παραγωγή µικρών δίκλωνων RNA µε δυο προεξέχοντα 3΄νουκλεοτίδια. Μια από τις
δύο αλυσίδες των µικρών δίκλωνων RNA, αυτή µε την µικρότερη θερµοδυναµική
σταθερότητα στο 5΄άκρο, εισέρχεται σε ένα πρωτεϊνικό σύµπλοκο και το οδηγεί σε
συµπληρωµατικές αλληλουχίες προκαλώντας την καταστολή τους. Η καταστολή µπορεί
να συµβαίνει µε διάφορους τρόπους. Έτσι λοιπόν τα µικρά RNA µπορούν να µειώνουν
την µεταγραφή των γονιδίων-στόχων µέσω της µεθυλίωσης του DNA, να επιδρούν στην
σταθερότητα των mRNA προκαλώντας την κοπή τους και να αναστέλλουν την
µετάφραση των mRNA.
Ο µηχανισµός της RNA σίγησης είναι διαδεδοµένος στα ευκαρυωτικά κύτταρα
και έχει εντοπιστεί σε πρώτιστα, φυτά, ζώα και µύκητες. Πρόκειται για ένα κεντρικό
µηχανισµό ρύθµισης καθώς έχει αποδειχθεί ότι εµπλέκεται στην αντιική προστασία, στον
έλεγχο των µεταθετών στοιχείων, στη διατήρηση της ετεροχρωµατίνης, στη ρύθµιση
αναπτυξιακών προγραµµάτων και την απόκριση σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις
(Vaucheret 2006).
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siRNAs
Η παραγωγή των siRNAs επάγεται από
δίκλωνα µόρια RNA. Τα µόρια αυτά προέρχονται από
ιούς, µεταθετά στοιχεία, περιοχές που µεταγράφονται
και

από

τις

δύο

διευθύνσεις,

µετάγραφα

µε

εκτεταµένες δίκλωνες περιοχές και διαγονίδια που
υπερεκφράζονται ή παράγουν antisense µετάγραφα.
Σε πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή του δίκλωνου
RNA απαιτεί την δράση RNA εξαρτώµενων RNA
πολυµερασών

(RdRp).

Οι

πολυµεράσες

αυτές

αναγνωρίζουν ‘µη συµβατικά’ (aberrant) µόρια RNA
και συνθέτουν την συµπληρωµατική τους αλυσίδα. Η
ακριβής φύση των aberrant RNA δεν είναι απολύτως
γνωστή, αλλά γνωρίζουµε ότι µετάγραφα χωρίς 5’cap
ή

πολυαδενυλίωση

στο

3΄άκρο

αποτελούν υπόστρωµα για τις RdRp.
Τα

δίκλωνα

µόρια

RNA

αναγνωρίζονται από την Dicer, µια
τύπου III RNαση και µετατρέπονται
σε µικρά δίκλωνα µόρια µήκους περίπου 21 νουκλεοτιδίων µε δυο
προεξέχοντα νουκλεοτίδια στο 3΄άκρο. Στη συνέχεια, η αλυσίδα µε τη
µικρότερη θερµοδυναµική σταθερότητα στο 5΄ άκρο εισέρχεται στο
πρωτεϊνικό σύµπλοκο RISC

(RNA induced silencing complex) και

οδηγεί στην κοπή συµπληρωµατικών αλληλουχιών RNA ή στο
σύµπλοκο RITS (RNA-Induced Transcriptional Silencing complex) που
επάγει την µεθυλίωση συµπληρωµατικών αλληλουχιών DNA και το
σχηµατισµό

ετεροχρωµατίνης

(Vaucheret

2006,

Vasquez

2006).

Κεντρικό συστατικό των παραπάνω συµπλόκων είναι µια πρωτεΐνη της
οικογένειας Argonaute (AGO). Οι πρωτεΐνες AGO διαθέτουν δυο
συντηρηµένες περιοχές την PAZ και την Piwi. Η περιοχή PAZ έχει
ικανότητα πρόσδεσης στο RNA, ενώ η Piwi περιοχή έχει δοµική
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οµοιότητα µε την RnaseH (Song 2004).
Βασικό χαρακτηριστικό των siRNAs είναι το γεγονός ότι στοχεύουν µε απόλυτη
συµπληρωµατικότητα τις αλληλουχίες από τις οποίες προέρχονται και πιστεύεται ότι ο
ρόλος τους είναι η προστασία του κυττάρου από νουκλεϊκά οξέα-εισβολείς, όπως ιοί,
µεταθετά στοιχεία και διαγονίδια.
miRNAs
Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία µικρών RNA, τα miRNA, προέρχονται από την
επεξεργασία κανονικών µεταγράφων της RNA πολυµεράσης ΙΙ, τα οποία εµφανίζουν
δευτεροταγείς δοµές φουρκέτας (Parizotto 2004). Η δίκλωνη περιοχή της φουρκέτας
περιέχει το miRNA, το οποίο απελευθερώνεται µε την δράση τύπου ΙΙΙ RNασών. Τα
περισσότερα miRNA µεταγράφονται από περιοχές διακριτές από αυτές που
κωδικοποιούν για πρωτεΐνες και αποτελούν αυτόνοµες µεταγραφικές µονάδες. Αυτός
είναι ο κανόνας στην περίπτωση των φυτικών miRNA, καθώς περίπου τα µισά από τα
ζωικά miRNA εντοπίζονται σε ιντρόνια γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες.
Επιπλέον, τα ζωικά miRNA συχνά εντοπίζονται οµαδοποιηµένα στο ίδιο πολυκιστρονικό
µετάγραφο, κάτι που είναι σπάνιο στα φυτά (Jones-Rhoades 2006, Du 2006). Ο
µηχανισµός βιογένεσης και δράσης των miRNA παρουσιάζει ορισµένες διαφορές
ανάµεσα στα φυτά και τα ζώα.
Στα ζώα το αρχικό µετάγραφο pri-miRNA (primary miRNA) κόβεται στη βάση
της φουρκέτας από την RNaseIII Drosha µε την βοήθεια της dsRNA προσδενόµενης
πρωτεΐνης Pasha. Η πρώτη αυτή κοπή καθορίζει το ένα άκρο του µελλοντικού miRNA.
Η φουρκέτα που απελευθερώνεται από την παραπάνω κοπή ονοµάζεται pre-miRNA
(precursor miRNA) και εξάγεται στο κυτταρόπλασµα µε την βοήθεια της exportin-5. Στο
κυτταρόπλασµα λαµβάνει χώρα το δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας, όπου η Dicer
πραγµατοποιεί την δεύτερη κοπή, οδηγώντας στον σχηµατισµό του δίκλωνου
miRNA/miRNA* µήκους 21 νουκλεοτιδίων. Η αλυσίδα που είναι θερµοδυναµικά πιο
ασταθής στο 5΄άκρο αποτελεί το miRNA και ενσωµατώνεται στο RISC, ενώ η miRNA*
αλυσίδα αποικοδοµείται (Du 2006).
Στα φυτά η βιογένεση των miRNA διαφέρει από αυτή των ζώων καθώς και τα
δυο βήµατα κοπής λαµβάνουν χώρα στον πυρήνα και καταλύονται από την DCL1 µε την
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συµµετοχή της dsRNA προσδενόµενης πρωτεΐνης HYL1. Η πρωτεΐνη HASTY, οµόλογη
της exportin-5, εξάγει το δίκλωνο miRNA/miRNA* στο κυτταρόπλασµα όπου το
miRNA εισέρχεται στο RISC (Jones-Rhoades 2006). Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των
φυτικών miRNA είναι το γεγονός ότι µεθυλιώνονται στο 3’ άκρο από την
µεθυλοτρανσφεράση HEN1. Η µεθυλίωση πιστεύεται ότι προστατεύει τα miRNA από
αποικοδόµηση

ή

βοηθάει

την

ενσωµάτωσή

τους

στο

RISC

(Yu

2005).

Μετά την ενσωµάτωση τους στο RISC τα miRNA οδηγούν το σύµπλοκο στον
στόχο του µε βάση την συµπληρωµατικότητα των βάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την
κοπή των µεταγράφων-στόχων στα φυτά όπου η συµπληρωµατικότητα είναι σχεδόν
τέλεια και την µεταγραφική αναστολή στα ζώα όπου παρατηρείται µερική
συµπληρωµατικότητα miRNA-στόχου. Ουσιαστικά στα φυτά, τα miRNA δρουν µε
τρόπο ανάλογο των siRNA, καθώς προκαλούν την κοπή του στόχου τους, µε την
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διαφορά ότι το µετάγραφο-στόχος δεν είναι οµόλογο µε την περιοχή από όπου
προέρχονται τα miRNA. Οι στόχοι των

miRNA είναι συνήθως µεταγραφικοί

παράγοντες που εµπλέκονται στην ανάπτυξη, τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου και την
ρύθµιση φυσιολογικών διεργασιών. Η σηµασία της ρύθµισης από τα miRNA γίνεται
εµφανής από το γεγονός ότι πολλά miRNA και οι περιοχές που αυτά αναγνωρίζουν είναι
εξελικτικά συντηρηµένα σε διάφορα είδη (Axtel 2005).
Μη κλασικά µικρά RNA
Η βιογένεση των µικρών RNA στα φυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς έχουν
εντοπιστεί τέσσερις Dicer-like (DCL) πρωτεΐνες, δέκα Argonaute (AGO) και έξι RNA
εξαρτώµενες RNA πολυµεράσες (RDR) (Jones-Rhoades 2006, Wassenegger 2006). Στην
παραγωγή των miRNA εµπλέκονται η DCL1, η dsRNA προσδενόµενη πρωτεΐνη HEN1
και η dsRNA µεθυλάση HYL1. Επιπλέον απαραίτητη για τη δράση των miRNA είναι και
η AGO1 (Du 2005, Jones-Rhoades 2006).
Για τα siRNA έχουν περιγραφεί δυο µονοπάτια. Το ένα (TGS, Transcriptional
Gene Silencing) σχετίζεται µε τα siRNA που οδηγούν σε µεταγραφική σίγηση,
επάγωντας τη µεθυλίωση του υποκινητή στις περιοχές από όπου προέρχονται. Οι στόχοι
των παραπάνω siRNA είναι µεταθετά στοιχεία και επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες
DNA και η δράση τους απαιτεί τις πρωτεΐνες DCL3, RDR2 και AGO4. Το δεύτερο
µονοπάτι (PTGS, Post-Transcriptional Gene Silencing) σχετίζεται µε τα siRNA που είναι
υπεύθυνα για τη σίγηση διαγονιδίων, κάποιων ιών και ορισµένων ενδογενών mRNA. Στο
µονοπάτι αυτό εµπλέκονται η RDR6, η αγνώστου λειτουργίας πρωτεΐνη SGS3, η RNA
ελικάση SDE3 και η AGO1 (Vaucheret 2006).
Μέχρι πρόσφατα τα µονοπάτια των miRNA και των siRNA θεωρούνταν
ξεχωριστά µε τα miRNA να ελέγχουν ενδογενή mRNA in trans και τα siRNA να
αντιµετωπίζουν τα νουκλεϊκά οξέα - εισβολείς in cis. Αυτός ο απόλυτος διαχωρισµός
πλέον δεν φαίνεται να ισχύει καθώς έχουν βρεθεί µικρά ενδογενή RNA των οποίων η
σύνθεση και η δράση δανείζεται στοιχεία και από τα δυο παραπάνω µονοπάτια.
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trans-acting siRNA (tasiRNAs)
Ένα καλά µελετηµένο παράδειγµα µικρών RNA που δεν εµπίπτουν στις
κατηγορίες των miRNA και των siRNA είναι αυτό των trans-acting siRNA (tasiRNAs)
στην Arabidopsis thaliana. Για την βιογένεση των tasiRNAs απαιτούνται συστατικά
τόσο του miRNA µονοπατιού (DCL1, HEN1, HYL1), όσο και του siRNA µονοπατιού
(RDR6, SGS3) (Peragine 2004, Vazquez 2004) και ενώ πρόκειται ουσιαστικά για siRNA
η δράση τους µοιάζει µε αυτή των miRNA.
Τα tasiRNA παράγονται από µετάγραφα της RNA pol II που δεν κωδικοποιούν
για πρωτεΐνες. Τα µετάγραφα αυτά αποτελούν στόχους για κάποια miRNA γεγονός που
οδηγεί στην κοπή τους (Allen 2005). Στη συνέχεια ένα από τα δύο κοµµάτια που
προκύπτουν αναγνωρίζεται από την RDR6 και µετατρέπεται σε δίκλωνο RNA το οποίο
µε τη σειρά του αποτελεί υπόστρωµα για την DCL4. Η DCL4 κόβει το δίκλωνο RNA σε
διαδοχικά τµήµατα µήκους 21 βάσεων από τα οποία προέρχονται τα tasiRNA (Gasciolli
2005, Xie 2005). Κάποια από τα παραγόµενα tasiRNAs εισέρχονται στο RISC και
στοχεύουν ενδογενή mRNA όπως ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση των miRNA.
Η κοπή του πρόδροµου µεταγράφου από το miRNA είναι θεµελιώδους σηµασίας καθώς
µε τον τρόπο αυτό καθορίζεται η φάση ώστε να παραχθούν συγκεκριµένα tasiRNA από
την DCL4 (Allen 2005) Τα γονίδια που ευθύνονται για την παραγωγή των tasiRNA και
ιδιαίτερα οι θέσεις που αναγνωρίζει το εκάστοτε miRNA είναι συντηρηµένα σε διάφορα
φυτά. Επιπλέον συντήρηση παρατηρείται και στις θέσεις πρόσδεσης των tasiRNA στα
γονίδια-στόχους τους.
Στην Arabidopsis thaliana έχουν βρεθεί 5 γονίδια που παράγουν tasiRNAs και
ονοµάζονται TAS1a, TAS1b, TAS1c, TAS2 και TAS3 (Gasciolli 2005, Xie 2005). Τα
TAS1 και TAS2 αποτελούν στόχους του miRNA173, ενώ το TAS3 είναι στόχος του
miRNA390 (Yoshikawa 2005, Allen 2005). tasiRNAs προερχόµενα από τα γονίδια
TAS1 προκαλούν την κοπή τριών µεταγράφων αγνώστου λειτουργίας, ενώ ένα
υποθετικό tasiRNA από το TAS2 αλληλεπιδρά µε τουλάχιστον δυο µετάγραφα PPR
γονιδίων. Τέλος δυο tasiRNAs από το TAS3 στοχεύουν τους µεταγραφικούς παράγοντες
απόκρισης στην αυξίνη (auxin response factor) ARF2, ARF3 και ARF4 (Williams 2005,
Allen 2005).
Στην περίπτωση των TAS1 και TAS2 η περιοχή που µετατρέπεται σε δίκλωνο
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RNA από την RDR6 αντιστοιχεί στο 5΄ τµήµα της κοπής από το miRNA, ενώ στο TAS3
το δίκλωνο µόριo προέρχεται από το 3΄τµήµα. Μια ακόµα διαφοροποίηση είναι ότι ενώ
τα tasiRNA από τα TAS1 και TAS2 χρησιµοποιούν την AGO1 για την κοπή των στόχων
τους, τα TAS3 tasiRNAs απαιτούν την AGO7. Τίθονται λοιπόν ερωτήµατα όπως πως
επιλέγεται ποιο προϊόν της κοπής θα δώσει tasiRNA, τι

καθορίζει ποια AGO θα

χρησιµοποιηθεί για την κοπή των στόχων και για ποιο λόγο να παράγονται µικρά RNA
κατά τον παραπάνω µηχανισµό ενώ ελέγχουν γονίδια µε παρόµοιο τρόπο µε τα miRNA
(Vaucheret 2005). Αν και τα παραπάνω ερωτήµατα είναι ανοικτά το σηµαντικό δεδοµένο
είναι η ύπαρξη µιας νέας κατηγορίας ενδογενών µικρών RNA που ενώ η παραγωγή τους
θυµίζει πιο πολύ siRNA, δρουν in trans όπως και τα miRNA ρυθµίζοντας ενδογενή
γονίδια. Το γεγονός αυτό δίνει ενδείξεις για την ύπαρξη ενός ακόµα πιο διαδεδοµένου
µηχανισµού ρύθµισης των κυτταρικών λειτουργιών από µικρά µη κωδικά RNA.

natural-siRNA (nat-siRNAs)
Μια ακόµη περίπτωση ρύθµισης µέσω της παραγωγής µικρών RNA έχει
παρατηρηθεί στην απόκριση στο στρες αλατότητας στην Arabidopsis. O χαρακτηρισµός
της παραπάνω κατηγορίας µικρών RNA ενίσχυσε τις υποψίες για ένα ευρύτερο
ρυθµιστικό ρόλο των µορίων αυτών πέρα από την δράση των miRNA και των siRNA.
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Το P5C (Δ1-pyroline-5-carboxylate) είναι ένα ενδιάµεσο µόριο του µεταβολισµού
της προλίνης. Η συσσώρευσή του συγκεκριµένου µορίου οδηγεί στη συγκέντρωση
ενεργών ριζών οξυγόνου και την εµφάνιση οξειδωτικού στρες. Το ενδιάµεσο αυτό
καταβολίζεται από το ένζυµο P5CDH που είναι η αφυδρογονάση του. Το 3’ άκρο της
κωδικής περιοχής του P5CDH επικαλύπτεται µε το 3’UTR του αγνώστου λειτουργίας
γονιδίου SRO5 που µεταγράφεται στην αντίθετη διεύθυνση. Ενώ το P5CDH είναι
συστατικά εκφραζόµενο γονίδιο, το SRO5 επάγεται από το στρες αλατότητας µε
αποτέλεσµα να σχηµατίζεται µια δίκλωνη περιοχή RNA στο τµήµα της αλληλουχίας που
τα δύο µετάγραφα είναι συµπληρωµατικά. Από την επικαλυπτόµενη περιοχή παράγεται
ένα µικρό RNA (P5CDH-SRO5 natsiRNA)

µήκους

24

βάσεων,

η

βιογένεση του οποίου απαιτεί τις
DCL2, RDR6, SGS3 και NRPD1A
(RNA πολυµεράση 4 των φυτών). Το
nat-siRNA κόβει το P5CDH mRNA
και θέτει την φάση για την παραγωγή
διαδοχικών nat-siRNA µήκους 21
βάσεων από την DCL1. Όλα τα
παραπάνω nat-siRNA προκαλούν την
καταστροφή του P5CDH mRNA µε
αποτέλεσµα

να

µειώνεται

ο

καταβολισµός της προλίνης. Έτσι
προκαλείται

συσσώρευση

της

προλίνης γεγονός που βοηθάει στην αντιµετώπιση του στρες αλατότητας. Παράλληλα
όµως αυξάνονται τα επίπεδα της P5C και επάγεται οξειδωτικό στρες. Το ενδιαφέρον
είναι ότι η δράση του γονιδίου SRO5 προστατεύει από το οξειδωτικό στρες µε κάποιον
άγνωστο µηχανισµό. Έτσι λοιπόν

δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα

αντιµετώπισης της αυξηµένης αλατότητας που εµπλέκει µικρά ενδογενή RNA.
Παρά το γεγονός ότι τα ευκαρυωτικά γονιδιώµατα παρουσιάζουν µεγάλες
περιοχές µεταξύ των γονιδίων, σηµαντικά ποσοστά των γονιδίων τους (4-9% στον
άνθρωπο, 22% στην δροσόφιλα και 10% στην arabidopsis) σχηµατίζουν επικαλυπτόµενα
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ζεύγη που µπορούν να παράξουν µερικώς συµπληρωµατικά µετάγραφα. Είναι λοιπόν
πιθανό τα γονίδια αυτά να ρυθµίζονται µε κάποιον ανάλογο τρόπο µε αυτόν που
περιγράφηκε παραπάνω. Σε αυτό συνηγορεί α) το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα
2000 γονίδια της Arabidopsis που σχηµατίζουν επικαλυπτόµενα ζεύγη επάγονται σε
συνθήκες στρες και β) ο εντοπισµός µικρών RNA από τις επικαλυπτόµενες περιοχές σε
περιπτώσεις βιοτικού και αβιοτικού στρες (Borsani 2005).
Άλλες κατηγορίες µικρών ρυθµιστικών RNA
Πειράµατα κλωνοποίησης µικρών RNA στην A. thaliana και στο C. elegans,
έχουν δώσει ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη µιας οµάδας µικρών RNA που διαφέρουν
από τις µέχρι τώρα γνωστές κατηγορίες και πιθανώς να διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο
στην γονιδιακή ρύθµιση (Llave 2002, Ambros 2003).
Η κλωνοποίηση µικρών RNA από αγρίου τύπου Arabidopsis έδειξε ότι η
συντριπτική τους πλειοψηφία προερχόταν από περιοχές µεταξύ των χαρακτηρισµένων
γονιδίων µε µικρότερα ποσοστά να αντιστοιχούν σε µεταθετά στοιχεία, δοµικά RNA και
κωδικές περιοχές. Αν και κάποια από αυτά µπορεί να αντιπροσωπεύουν miRNA
υπάρχουν περιπτώσεις που τα κλωνοποιηµένα RNA είχαν χαρακτηριστικά που τα
διαφοροποιούσαν. Έτσι λοιπόν προέρχονται από µη κωδικές γενοµικές περιοχές που δεν
σχηµατίζουν την τυπική διαµόρφωση φουρκέτας των πρόδροµων miRNA. Επιπλέον
κάποια προερχόταν και από τις δυο διευθύνσεις µιας περιοχής και εµφάνιζαν
ιστοειδικότητα στην έκφρασή τους (Llave 2002).
Ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν και στο C. elegans όπου µια κατηγορία µικρών
RNA που κλωνοποιήθηκαν και ονοµάστηκαν tiny noncoding RNA (tncRNA) είχαν
µέγεθος ανάλογο µε τα miRNA αλλά προερχόταν από µη κωδικές περιοχές που δεν
παρήγαγαν δοµές φουρκέτας. Κάποια από τα tncRNA είχαν διαφορετική έκφραση κατά
την ανάπτυξη, γεγονός που δηλώνει ρυθµιστική δράση, ενώ άλλα ήταν συµπληρωµατικά
µε χαρακτηρισµένα µη κωδικά EST. Μια άλλη διαφορά µε τα miRNA είναι ότι τα
tncRNA δεν εµφανίζονται να είναι συντηρηµένα σε άλλα είδη ούτε µπορούν να
καταταχθούν σε οικογένειες παρόµοιων tncRNA. Επιπλέον η παραγωγή 13/16 tncRNA
που ελέγχθηκαν εξαρτιόταν από την Dicer (Ambros 2003). Δύο ακόµα πρωτεΐνες που
έχει βρεθεί να σχετίζονται µε την παραγωγή των tncRNA είναι η εξονουκλεάση ERI-1
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και η RNA εξαρτώµενη RNA πολυµεράση RRF-3 (RDR1). H ERI-1 που είχε αρχικά
χαρακτηριστεί ως µετάλλαγµα που ενισχύει το RNAi στο C. elegans αλληλεπιδρά µε την
Dicer, όπως και η RRF-3, και είναι απαραίτητη για την παραγωγή των ενδογενών µικρών
RNA (Duchaine 2006, Lee 2006).
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι είναι πιθανό τα µικρά ενδογενή RNA να
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην γονιδιακή ρύθµιση και η βιογένεσή τους να
διαφοροποιείται από τα κλασικά µονοπάτια των miRNA και των siRNA. Για την
βιογένεση των tncRNA και των αντίστοιχων µικρών ενδογενών RNA της Arabidopsis
έχει προταθεί είτε η επεξεργασία εκτεταµένων δίκλωνων περιοχών του αρχικού
µεταγράφου από την Dicer, είτε η µετατροπή του αρχικού µεταγράφου σε δίκλωνο µόριο
από κάποια RDR και η κοπή αυτού του µορίου από την Dicer.
Το s100
Το s100 είναι ένα µικρό ενδογενές RNA της Arabidopsis που παράγεται από µια
περιοχή µεταξύ δυο γονιδίων (IGR) η δευτεροταγής δοµή της οποίας δεν έχει κάποια
εµφανή δοµή φουρκέτας. Από τη συγκεκριµένη περιοχή πέρα από το s100 έχουν
κλωνοποιηθεί και άλλα δυο µικρά RNA (smallRNA 49 και 96) και µάλιστα το ένα µε
αντίθετη διεύθυνση. Το γεγονός αυτό αποµακρύνει ακόµα περισσότερο την πιθανότητα
να πρόκειται για miRNA.

Το σηµαντικό στοιχείο όµως είναι ότι το s100 εµφανίζει εκτεταµένη
συµπληρωµατικότητα µε το mRNA του γονιδίου CUC1 που είναι σηµαντικό στην
λειτουργία των ακραίων µεριστωµάτων. Μάλιστα η αλληλεπίδραση s100-CUC1
υπακούει στους κανόνες αλληλεπίδρασης miRNA-στόχου (Schwab 2005). Ένα ακόµη
σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι το s100 έχει κλωνοποιηθεί από ανθικό ιστό και
ότι το smallRNA96 που παράγεται από την ίδια περιοχή µε το s100 εντοπίζεται στα άνθη
και όχι στα φύλλα. (Llave 2005). Έτσι είναι πολύ πιθανό να ανήκει σε µια µη
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χαρακτηρισµένη κατηγορία µικρών ρυθµιστικών RNA αντίστοιχών µε τα miRNA και να
ρυθµίζει το CUC1 στα ανθικά µεριστώµατα.
Το CUC1 ανήκει σε µια ευρεία οικογένεια
µεταγραφικών παραγόντων που ονοµάζεται NAC
(NAM, ATAF1,2, CUC2) και τα µέλη της εµπλέκονται
σε διαδικασίες όπως η ανάπτυξη, η άµυνα του
οργανισµού και η απόκριση σε αβιοτικές καταπονήσεις.
Για παράδειγµα τα CUC1 και CUC2 εµπλέκονται στην
επαγωγή του ακραίου µεριστώµατος και στον σωστό
διαχωρισµό των οργάνων, το NAC1 σχετίζεται µε την
ανάπτυξη των πλευρικών ριζών, τα ATAF1 και ΑTAF2
επάγονται από τραύµατα, τα TIP, GRAB1 και GRAB2
αλληλεπιδρούν µε ιικές πρωτεΐνες και προσφέρουν
αντίσταση στην µόλυνση και τα ANAC019, ANAC055
και ANAC072 σχετίζονται µε την ανοχή στην ξηρασία
(Olsen 2005).
Τα γονίδια CUC1 και CUC2 έχουν επικαλυπτόµενες δράσεις και κατά την
εµβρυογένεση είναι απαραίτητα για την επαγωγή του STM και το σχηµατισµό του
ακραίου µεριστώµατος. Ουσιαστικά η δράση τους είναι να διατηρούν τα κύτταρα του
µεριστώµατος σε αδιαφοροποίητη µορφή. Κατά την ανάπτυξη των οργάνων από το
ακραίο µερίστωµα τα CUC1και CUC2 καθορίζουν τα όρια των νέων οργάνων. Η
καταστροφή

ενός από τα δύο δεν εµφανίζει κάποιο φαινότυπό αλλά το διπλό

µετάλλαγµα παρουσιάζει αναπτυξιακές ανωµαλίες που εντοπίζονται στον µη σωστό
διαχωρισµό των οργάνων (κοτυληδόνες, φύλλα, ανθικά µέρη). Από την άλλη πλευρά η
υπερέκφραση του CUC1 οδηγεί σε εκτεταµένο διαχωρισµό των οργάνων και στο
σχηµατισµό εκτοπικών βλαστών στις κοτυληδόνες (Hibara 2003, Laufs 2004, Mallory
2004). Τα CUC1 και CUC2 έχει δειχθεί ότι ρυθµίζονται από το miRNA164 (Laufs 2004,
Mallory 2004) και η πιθανή ρύθµιση του CUC1 από το s100 θα οδηγήσει στον
χαρακτηρισµό µιας ακόµα κατηγορίας ρυθµιστικών µικρών RNA ανάλογη µε αυτή των
miRNA.
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Σκοπός
Ο σκοπός της µεταπτυχιακής διατριβής είναι µελέτη της κατηγορίας των µικρών
ενδογενών RNA στην Arabidopsis thaliana χρησιµοποιώντας σαν αντιπρόσωπο το s100.
Τα ερωτήµατα που προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε ήταν ποιοι παράγοντες
εµπλέκονται στην βιογένεση του s100 και αν το συγκεκριµένο µικρό RNA έχει την
ικανότητα να ρυθµίζει τον υποθετικό του στόχο CUC1. Επιπλέον µελετήθηκε η εµπλοκή
του οµόλογου της ERI στη Drosophila melanogaster σε φαινόµενα γονιδιακής σίγησης.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Όλοι οι χειρισµοί για την παραγωγή πλασµιδιακών κατασκευών έγιναν σύµφωνα
µε τις µεθόδους µοριακής βιολογίας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο Molecular cloning
(Sambrook et al 1989). Για τον παραπάνω σκοπό χρησιµοποιήθηκαν ένζυµα και
αντιδραστήρια από τις εταιρείες Minotech, New England Biolabs και Promega. Η
αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µεγάλης κλίµακας έγινε µε τις κολόνες της Qiagen
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Οι εκκινητές για την PCR
παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο µικροχηµείας του IMBB όπου έγιναν και οι
επαληθευτικές

αλληλουχήσεις

των

πλασµιδιακών

κατασκευών.

Επιπλέον

χρησιµοποιήθηκαν ολιγονουκλεοτίδια από την Metabion (lena-christ-str. 44/I, 82152
Martinsried, Germany) και LNA από την Exiqon (Bygstubben 9, 2950 Vedbaek,
Denmark). Για τον καθαρισµό των ραδιενεργών ανιχνευτών από τα µη ενσωµατωµένα
νουκλεοτίδια χρησιµοποιήθηκαν στήλες καθαρισµού από την Amersham. Τα
µεταλλάγµατα της Arabidopsis dcl1-9, dcl2-4, dcl3-1 και dcl4-1 χορηγήθηκαν από την
Virginie Gasciolli ενώ τα rdr6 και eri από το ABRC.

Αποµόνωση RNA από φυτικό ιστό

•

Ο ιστός λειοτριβείται σε υγρό άζωτο έως ότου γίνει λεπτή σκόνη

•

Για κάθε γραµµάριο ιστού προστίθενται:
10ml µείγµατος 1:1 όξινης φαινόλη: RNA extraction buffer που έχει
βραστεί για να γίνει οµοιογενές
2ml χλωροφόρµιο/ισοαµυλική αλκοόλη 24/1

•

Το µείγµα αναµιγνύεται καλά µε vortex και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στις
3500rpm για 30min στους 4o C

•

Το υπερκείµενο µεταφέρεται σε νέο falcon και προστίθεται ίσος όγκος
χλωροφόρµιου/ισοαµυλικής αλκοόλης 24/1

•

Vortex και φυγοκέντρηση 3500rpm / 20min / 4o C

•

Ο καθαρισµός µε το χλωροφόρµιο επαναλαµβάνεται έως ότου δεν παρατηρείται
µεσόφαση.
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•

Στο υπερκείµενο προστίθεται ίσος όγκος LiCl 8M και το διάλυµα τοποθετείται
στους -20o C O/N

•

Φυγοκέντρηση 3500rpm / 30min / 4oC. Στην πελέτα βρίσκονται τα µεγάλου
µεγέθους RNA που κατακρήµνισε το LiCl, ενώ στο διάλυµα τα µικρού µεγέθους
RNA και τα υπολείµµατα DNA.

Ίζηµα (RNAs)
•

Προσθήκη 300µl H2O και µεταφορά σε eppendorf

•

Προσθήκη 2,5 όγκων παγωµένης απόλυτης αιθανόλης

•

30min στους -20o C

•

13500rpm / 20min / 4 o C

•

Ξέπλυµα πελέτας µε 1ml 70% αιθανόλη

•

13500rpm / 5min / 4 o C

•

Στέγνωµα πελέτας και επαναδιάλυση του RNA σε 50µl H2O.

Υπερκείµενο (µικρά RNA, DNA)
•

Προσθήκη 1/15 του όγκου CH3COONa και 2,5 όγκων παγωµένης απόλυτης
αιθανόλης

•

30min στους -20 o C

•

3500rpm / 20min / 4 o C

•

ξέπλυµα πελέτας µε 1ml 70% αιθανόλη

•

3500rpm / 5min / 4 o C

•

Στέγνωµα πελέτας και επαναδιάλυση του RNA σε 50µl H2O

RNA extraction buffer
•

0.1M LiCl

•

0.1M Tris pH=8

•

10mM EDTA pH=8

•

1% SDS
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Δηµιουργία δεκτικών αγροβακτηρίων και µετασχηµατισµός

•

Μόλυνση 50ml θρεπτικού µέσου LB + 100µgr/ml rifampicin µε στέλεχος
αγροβακτηρίου ( C58C1)

•

Επώαση στους 28 o C µε ανάδευση έως ότου OD600= 0.5-1

•

Φυγοκέντρηση 2700rpm / 5min / 4 o C

•

Επαναδιάλυση του ιζήµατος των κυττάρων σε 1ml παγωµένου διαλύµατος CaCl2
20mM

•

Διαχωρισµός του διαλύµατος των κυττάρων σε ποσότητες των 100µl και
αποθήκευση στους -80 o C

•

Για τον µετασχηµατισµό προστίθεται 1µg πλασµιδιακού DNA στο διάλυµα των
κυττάρων τα οποία στη συνέχεια παγώνουν σε υγρό άζωτο

•

Επώαση στους 37 o C για 5min

•

Προσθήκη 1ml LB και επώαση 2-4hr στους 28 o C µε ανάδευση

•

Φυγοκέντρηση 10000rpm / 30s

•

Επαναδιάλυση σε 100µl LB και άπλωµα των κυττάρων σε τρυβλίο πετρί µε LB
και τα κατάλληλα αντιβιοτικά επιλογής (rifampicin/spectinomycin).

•

Επώαση στους 28 o C 2-3 µέρες µέχρι να εµφανιστούν αποικίες.

Αγροεµποτισµός

•

Μόλυνση θρεπτικού LB + κατάλληλα αντιβιοτικά (συνήθως 100µgr/ml
kanamycin και rifampicin) µε το επιθυµητό στέλεχος του αγροβακτηρίου

•

Επώαση στους 28 o C έως ότου φανεί το βακτηριακό νέφος (1-2 µέρες)

•

Μεταφορά καλλιέργειας σε falcon και φυγοκέντρηση 2700rpm / 10min / 4 o C

•

Επαναδιάλυση ιζήµατος σε 20ml ΜΜΑ (1x MS salts, 10mM MES pH=5.6, AcS
200µΜ)

•

Επώαση στους 28 o C υπό ανάδευση για 1hr

•

Φυγοκέντρηση 2700rpm / 10min / 4 o C

•

Επαναδιάλυση ιζήµατος σε 10ml MgCl2 10mM
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•

Φυγοκέντρηση 2700rpm / 10min / 4 o C

•

Επανάληψη των πλύσεων άλλες δυο φορές

•

Ρύθµιση της πυκνότητας του διαλύµατος µε MgCl2 ώστε OD600=0.4

•

Το βακτηριακό διάλυµα εισάγεται στα φύλλα µε χρήση σύριγγας. Αρχικά γίνεται
µια µικρή εγκοπή µε την βελόνα στην κάτω πλευρά του φύλλου και στη συνέχεια
από το σηµείο αυτό εισάγεται το διάλυµα των αγροβακτηρίων.

Ανάλυση κατά Northern
Πήκτωµα αγαρόζης
•

1gr αγαρόζης διαλύεται σε 74ml H2O

•

Οταν το διάλυµα κρυώσει προστίθενται 16ml φορµαλδεϋδης και 10ml 10x MOPS
buffer (0.2M MOPS, 50mM οξικό νάτριο, 10mM EDTA)

Ηλεκτροφόρηση
•

Τα δείγµατα RNA (έως 30µg) αναµιγνύονται µε ίσο όγκο διαλύµατος φόρτωσης
(1x

MOPS

buffer,

50%

φορµαµίδη,

8%φορµαλδεΰδη,

0.02%

µπλε

βρωµοφαινόλης) και βράζονται για 5min ώστε να αποδιαταχθούν οι
δευτεροταγείς δοµές.
•

Αµέσως µετά µεταφέρονται σε πάγο και στη συνέχεια φορτώνονται στο πήκτωµα
αγαρόζης

•

Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση στα 100V σε διάλυµα 1x MOPS buffer, 6%
φορµαλδεΰδη

•

Μετά την ηλεκροφόρηση ακολουθεί χρώση του πηκτώµατος αγαρόζης µε
βρωµιούχο αιθίδιο και φωτογράφησή του

Μεταφορά σε µεµβράνη nylon
•

Στη συνέχεια το πήκτωµα εµβαπτίζεται για 10min σε διάλυµα 10x SSC

•

Τα µόρια RNA απο το πήκτωµα µεταφέρονται σε µεµβράνη nylon µέσω
τριχοειδούς µεταφοράς
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•

Η διάταξη µεταφοράς αποτελείται από ένα δοχείο µε 10xSSC στο οποίο είναι
συνεχώς εµβαπτισµένα τα άκρα ενός χαρτιού Wattman. Πάνω στο Wattman
τοποθετείται το πήκτωµα και κατα σειρα η nylon µεµβράνη και τρία χαρτια
Wattman εµποτισµένα σε 2x SSC. Στη συνέχεια τοποθετούνται απορροφητικές
χαρτοπετσέτες και βάρος ~0.5Kg

•

Μετά την µεταφορά ακολουθεί εκ νέου χρώση του πηκτώµατος µε βρωµιούχο
αιθίδιο για να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα της µεταφοράς

•

Η nylon µεµβράνη εµβαπτίζεται σε 2xSSC και αφού στεγνώσει τα µόρια του
RNA σταθεροποιούνται µε υπεριώδη ακτινοβολία έντασης 120mJ

Υβριδοποίηση
•

Πριν την υβριδοποίηση προηγείται προυβριδοποίηση για να µειωθεί η µη ειδική
πρόσδεση του ανιχνευτή. Το διάλυµα προϋβριδοποίησης αποτελείται από
2.5xSSC, 1% SDS, 1xDenhards buffer και 0.25µg/ml tRNA.

•

Η προϋβριδοποίηση πραγµατοποιείται για 1hr στην ίδια θερµοκρασία µε αυτή της
υβριδοποίησης

•

Μετά το πέρας της προϋβριδοποίησης αφαιρείται η περίσσεια διαλύµατος και
προστίθεται ο ραδιενεργός ανιχνευτής ώστε να επιτευχθεί ενεργότητα 106
cpm/ml.

•

Πριν την προσθήκη του ο ραδιενεργός ανιχνευτής βράζεται για 5min και
µεταφέρεται σε πάγο για να αποδιαταχθούν οι δευτεροταγείς του δοµές.

•

Η υβριδοποίηση πραγµατοποιείται overnight

Πλύσεις και έκθεση
•

Μετά την υβριδοποίηση τα µη δεσµευµένα µόρια ανιχνευτή αποµακρύνονται από
την µεµβράνη µε τρεις διαδοχικές πλύσεις:

•

2x SSC 5min

•

2x SSC, 0.1% SDS 30min

•

0.2x SSC, 0.1% SDS 15min
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•

Στη συνέχεια η µεµβράνη εµβαπτίζεται σε 2xSSC, στεγανοποιείται σε πλαστική
σακούλα, µεταφέρεται σε κασέτα έκθεσης µε φιλµ αυτοραδιογραφίας και
τοποθετείται στους -80 o C

Ανάλυση κατά Northern (για µικρά RNAs)
Για τον εντοπισµό µικρών RNA απαιτείται η ηλεκτροφόρησή τους σε αποδιατακτικό
πήκτωµα πολυακριλαµίδης.
Παρασκευή πηκτώµατος (12%)
•

6ml 5xTBE

•

18ml 40% ακρυλαµίδη (38% ακρυλαµίδη, 2% bis-ακρυλαµίδη)

•

28.8gr ουρία

•

Νερό µέχρι τα 60ml

•

Αφού διαλυθεί η ουρία προσθέτω 250µl 10%APS και 45µl TEMED

•

Το διάλυµα τοποθετείται ανάµεσα σε δυο γυάλινες πλάκες και αφήνεται να
πολυµεριστεί ώστε να δηµιουργηθεί το πήκτωµα που έχει τελική συγκέντρωση
0.5xTBE, 12% ακρυλαµίδη και 8M ουρία

Ηλεκτροφόρηση
•

Τα δείγµατα RNA (έως 50µg συνολικό RNA

ή έως 30µg κλάσµατος

εµπλουτισµένου σε µικρά RNA) αναµιγνύονται µε ίσο όγκο sequencing buffer
βράζονται για 5min και µεταφέρονται ακολούθως σε πάγο
•

πριν την φόρτωση στο πήκτωµα αποµακρύνεται η ουρία από τα πηγάδια

•

Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε 0.5x TBE, 800V, 40mA

•

Μετά την ηλεκροφόρηση ακολουθεί χρώση του πηκτώµατος µε βρωµιούχο
αιθίδιο και φωτογράφησή του

Μεταφορά σε µεµβράνη nylon
•

Η µεταφορά γίνεται µε την εφαρµογή ηλεκτρισµού (electroblotting)
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•

Η διάταξη µεταφοράς αποτελείται από τρία χαρτιά Wattman, το πήκτωµα, την
nylon µεµβράνη και άλλα τρία χαρτιά Wattman. Όλα τα παραπάνω έχουν
εµποτιστεί σε 0.5x TBE και παραµένουν σταθερά µε µια ειδική πλαστική
κατασκευή.

•

Το παραπάνω σύστηµα τοποθετείται στην συσκευή electrobloting που περιέχει
0.5x TBE και µε την εφαρµογή τάσης 10V (40mA) τα µόρια RNA µεταφέρονται
(overnight) από το πήκτωµα στην µεµβράνη

•

Όλοι οι παραπέρα χειρισµοί της µεµβράνης είναι κοινοί µε αυτούς που έχουν
περιγραφεί παραπάνω.

Παρασκευή ραδιενεργού ανιχνευτή
RNA ανιχνευτής
•

Σαν υπόστρωµα χρησιµοποιείται 1µg πλασµιδίου κοµµένου µε ένζυµο που
αφήνει 3΄προεξέχοντα άκρα

•

Το µίγµα της αντίδρασης έχει τελικό όγκο 20µl και πέρα από το υπόστρωµα
υπάρχουν 1x T7 buffer, 5mM DTT, 0.5mM ATP, CTP, GTP, 10µM UTP, 40nM
[α-32P]UTP, 2u RNasin και 100u T7 RNA πολυµεράσης

•

Η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 37oC για 2hr

•

Στη συνέχεια προστίθενται 2u DNase-Rnase free 10min σε θερµοκρασία
δωµατίου για να αποικοδοµηθεί το υπόστρωµα DNA

Ο ανιχνευτής διαχωρίζεται από τα µη ενσωµατωµένα νουκλεοτίδια µε τη χρήση στηλών
αγαρόζης και υπολογίζεται η ενεργότητά του (cpm) στον scintillation counter.
DNA ανιχνευτής
•

Το µίγµα της αντίδρασης περιέχει σε τελικό όγκο 50µl 0.1µg υποστρώµατος
DNA, 1x Klenow buffer, 10µM TTP, 10µM GTP, 0.4µC [α-32P] ATP, 0.4µC [α32

•

P] GTP, 3µg τυχαία εξανουκλεοτίδια και 20u Klenow DNA πολυµεράση.

Η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 37 oC για 1hr
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•

Το υπόστρωµα πρίν την προσθήκη του στην αντίδραση βράζεται 5min και
µεταφέρεται ακολούθως σε πάγο για να αποδιαταχθούν οι δύο αλυσίδες του
DNA.

Ανιχνευτής σηµασµένος στο 5΄άκρο (ολιγονουκλεοτίδια)
•

Το

µίγµα

της

αντίδρασης

περιέχει

σε

τελικό

όγκο

50µl

50pmole

ολιγονουκλεοτιδίων, 0.2µC γ-ATP, 1x PNK buffer και 20u T4 PNK
•

Η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 37 oC για 45min

Σε κάθε περίπτωση ο ανιχνευτής διαχωρίζεται από τα µη ενσωµατωµένα νουκλεοτίδια µε
τη χρήση στηλών αγαρόζης και υπολογίζεται η ενεργότητά του (cpm) στον scintillator
counter.

Χρώση αναπτυξιακών δίσκων φτερού Δροσόφιλας

•

Προνύµφες τρίτου σταδίου ανατέµνονται σε διάλυµα 1x PBS

•

Στη συνέχεια µονιµοποιούνται σε διάλυµα 4% φορµαλδεΰδη/1x PEM για 20min σε
θερµοκρασία δωµατίου

•

Ακολουθούν τρεις πλύσεις µε 1x PBS

•

Block with 1ml

PBT (1x PBS, 0.5% BSA, 0.2% Triton), µε ανάδευση σε

θερµοκρασία δωµατίου για 1hr
•

Προστίθεται το πρώτο αντίσωµα anti b-gal rabbit αραιωµένο 1/500 σε PBT και
επωάζεται overnight στους 4oC µε ανάδευση

•

Τα δείγµατα ξεπλένονται τρεις φορές µε PT (1x PBS, 0.2% Triton), σε θερµοκρασία
δωµατίου για 10min µε ανάδευση

•

Στη συνέχεια προστίθεται το δεύτερο αντίσωµα anti-rabbit Alexa 555 αραιωµένο
1/200 σε PBT και επωάζεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 1-2 h µε αναδευση. Μετά
την προσθήκη του δεύτερου αντισώµατος όλοι οι χειρισµοί γίνονται σε eppendorf
που έχουν τυλιχτεί µε αλουµινόχαρτο καθώς το δεύτερο αντίσωµα είναι
φωτοευαίσθητο.
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•

Τα δείγµατα ξεπλένονται τρεις φορές µε PT σε θερµοκρασία δωµατίου για 10min µε
ανάδευση.

•

Οι αναπτυξιακοί δίσκοι διαχωρίζονται από τον υπόλοιπο ιστό και τοποθετούνται σε
αντικειµενοφόρο πλάκα σε διάλυµα 80%γλυκερόλη+0.4%n-propyl gallate

•

Τα δείγµατα διατηρούνται στους -20 oC έως ότου παρατηρηθούν σε συνεστιακό
µικροσκόπιο.

In situ υβριδοποίηση σε αναπτυξιακούς δίσκους φτερού Δροσόφιλας

•

Προνύµφες τρίτου σταδίου ανατέµνονται σε διάλυµα 1x PBS και διατηρούνται σε
πάγο

•

Μονιµοποίηση µε διάλυµα 4%φορµαλδεΰδη σε PBS για 20min

•

Μονιµοποίηση µε διάλυµα 4%φορµαλδεΰδη σε PT για 20min

•

Πλύση 5min µε PT

•

Πλύση 10min µε διάλυµα PT/µεθανόλη 1/1

•

Πλύση 10min µε µεθανόλη

•

Μεταφορά σε νέα µεθανόλη

•

Πλύση 5min µε PT

•

Μονιµοποίηση µε διάλυµα 4% φορµαλδεΰδη σε PBT για 20min

•

Πλύση δύο φορές µε PT για 5min

•

Επώαση για 30sec µε διάλυµα PBT+125µg/ml πρωτεϊνάση Κ

•

Η αντίδραση σταµατάει µε δυο πλύσεις για 1min µε διάλυµα PBT+2mg/ml γλυκίνη

•

Πλύση 1min µε PT τέσσερις φορές

•

Μονιµοποίηση µε διάλυµα 4% φορµαλδεΰδη σε PT για 20min

•

Πλύση 10min µε PT τρεις φορές

•

Πλύση 10min στους 55οC µε διάλυµα HybA/PT 1/1

•

Προϋβριδοποίηση 1hr µε HybA στους 55οC

•

Προσθήκη RNA ανιχνευτή 1µg/ml και υβριδοποίηση overnight στους 55οC µε
ανάδευση

•

Πλύση 20min µε HybB
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•

Πλύση 20min µε HybB/PT 3/1

•

Πλύση 20min µε HybB/PT 1/1

•

Πλύση 20min µε HybB/PT 1/3

•

Πλύση 10min µε PT τέσσερις φορές

•

Επώαση µε ανάδευση 1hr µε αντίσωµα anti-DIG αραιωµένο 1/200 σε PT

•

Πλύση 10min µε PT τέσσερις φορές

•

Πλύση 15min µε διάλυµα AP τρεις φορές

•

Επώαση στο σκοτάδι µε διάλυµα AP+20µl/ml υποστρώµατος NBT/BCIP

•

Η αντίδραση σταµατάει µε δύο πλύσεις 10min µε PT

•

Οι αναπτυξιακοί δίσκοι διαχωρίζονται από τον υπόλοιπο ιστό και τοποθετούνται σε
αντικειµενοφόρο πλάκα σε διάλυµα 80%γλυκερόλη+0.4%n-propyl gallate

•

Τα δείγµατα διατηρούνται στους 4oC µέχρι την παρατήρησή τους σε µικροσκόπιο.

HybA
•

50% φορµαµίδη

•

5x SSC

•

0.15 Tween

•

50µg/ml ηπαρίνη

•

100µg/ml ηχοβολισµένο-αποδιαταγµένο salmon sperm DNA

HybB: το ίδιο µε το HybA αλλά χωρίς ηπαρίνη και salmon sperm DNA
AP: 100mM NaCl, 50mM MgCl2, 100mM Tris pH=9.5 Πριν την χρήση προστίθεται
Tween σε τελική συγκέντρωση 0.1%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μελέτη της έκφρασης του s100 και των CUC1 και CUC2
Αρχικά θελήσαµε να ανιχνεύσουµε το s100 στην Arabidopsis και να ελέγξουµε
αν είναι συντηρηµένο και σε άλλους οργανισµούς. Τα είδη που ελέγχθηκαν πέρα από την
Arabidopsis thaliana ήταν ο καπνός (Nicotiana tabaccum) το συγγενικό του είδος
Nicotiana benthamiana, η τοµάτα (Lycopersicon esculentum) και το συγγενικό της
Arabidopsis είδος Sinapis alba.
Στην περίπτωση της Nicotiana benthamiana ελέγχθηκαν ξεχωριστά δείγµατα
από φύλλα και ανθικό ιστό. Αυτό έγινε γιατί καθώς ο υποθετικός στόχος του s100 το
CUC1 εµπλέκεται στην ανάπτυξη των ανθών, είναι πιθανό το s100 να εκφράζεται σε
κάποια περιοχή των ανθών για να προσδιορίσει το ακριβές πρότυπο δράσης του CUC1.
Αν η παραπάνω υπόθεση ισχύει θα είναι ευκολότερος ο εντοπισµός του s100 στα
δείγµατα RNA από τα άνθη. Επιπλέον χρησιµοποιήσαµε δείγµατα από φύλλα και άνθη
από διαγονιδιακά στελέχη Nicotiana benthamiana που εκφράζουν hairpin εναντίον της
RDR6 και κατα συνέπεια έχουν χαµηλά επίπεδα της συγκεκριµένης πρωτεΐνης. Η RDR6
είναι πιθανό να εµπλέκεται στην παραγωγή των ενδογενών siRNA (όπως το s100)
µετατρέποντας το αρχικό µετάγραφο σε δίκλωνο RNA. Στην περίπτωση των tncRNA του
C. elegans µια RNA εξαρτώµενη RNA πολυµεράση η RRF-3 είναι απαραίτητη για την
παραγωγή τους οπότε είναι ενδιαφέρον να µελετήσουµε την εµπλοκή της RDR6 στην
παραγωγή του s100.
Παράλληλα µε την ανίχνευση του s100 επιχειρήσαµε να δούµε αν η
αλληλεπίδραση s100-CUC είναι συντηρηµένη. Για τον λόγο αυτό µελετήθηκε η
συσχέτιση των επιπέδων του s100 µε αυτά του υποθετικού του στόχου CUC1, του
παράλογου του CUC1, CUC2 και του οµόλογου του CUC στην Nicotiana benthamiana.
Αν τα αυξηµένα επίπεδα s100 συµπίπτουν µε την µείωση των επιπέδων του CUC1 θα
έχουµε µια ισχυρή ένδειξη για την ρύθµιση του CUC1 από το s100.
Για τον παραπάνω σκοπό αποµονώθηκε RNA από τα φυτικά δείγµατα που
αναφέρθηκαν παραπάνω και έγιναν δυο Northern ένα για τον εντοπισµό του CUC και
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ένα για τον εντοπισµό του s100. Για το CUC 10µg συνολικού RNA από κάθε δείγµα
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης ενώ για το s100 30µg RNA εµπλουτισµένου
σε µικρά RNA ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα ακρυλαµίδης.
Για την ανίχνευση του s100 χρησιµοποιήθηκε RNA ανιχνευτής καθώς η
πρόσδεση RNA/RNA είναι η ισχυρότερη. Για την παραγωγή του ανιχνευτή
χρησιµοποιήθηκαν

δυο

συµπληρωµατικά

ολιγονουκλεοτίδια

που

είχαν

τρεις

επαναλήψεις της αλληλουχίας του s100 και η υβριδοποίησή τους δηµιουργούσε θέσεις
περιορισµού SacI και KpnI. Αφού τα δυο ολιγονουκλεοτίδια υβριδοποιήθηκαν
κλωνοποιήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις περιορισµού του φορέα pBluescriptII SK και
από εκεί µε in vitro µεταγραφή µε την χρήση ραδιενεργού UTP παράχθηκε ο RNA
ανιχνευτής. Η υβριδοποίηση µε τον RNA ανιχνευτή έγινε στους 53oC και µετά από 15
µέρες έκθεσης δεν κατέστη δυνατό να δούµε σήµα.
Οι ανιχνευτές για τα AthCUC1 και AthCUC2 παρήχθησαν κλωνοποιώντας
περιοχές από κάθε γονίδιο που παρουσίαζαν την µικρότερη δυνατή οµολογία στον φορέα
pGEM Teasy. Το CUC της Nicotiana benthamiana (NbCUC) βρέθηκε από µια EST βάση
δεδοµένων (www.tigr.org) χρησιµοποιώντας την αλληλουχία του AthCUC1. Στη
συνέχεια από την αλληλουχία αυτή επιλέχθηκε µια περιοχή µε µικρή οµολογία µε το
AthCUC1 και κλωνοποιήθηκε στον pGEM Teasy. Η κλωνοποίηση έγινε µε RT-PCR
χρησιµοποιώντας τους παρακάτω εκκινητές.
Forward primer

Reverse primer

Product

AthCUC1

AGCGGCGTAGTTAGTAGAGAG

ATGACGGAGGAGGAGGAAGA

360nt

AthCUC2

AGCCGTAGCACCAACACAA

AGCACACCGACCTTTGACTC

364nt

NbCUC

GAACAACTTCCCAATACAAC

CTTTGCCATGTGTACTACTAA

480nt

Από τα τµήµατα που κλωνοποιήθηκαν παράχθηκαν DNA ανιχνευτές µε τους
οποίους έγινε υβριδοποίηση στους 65 oC. Με τον ανιχνευτή για το AthCUC1 πήραµε
σήµα στην Arabidopsis και ένα ασθενέστερο σήµα στο Sinapis alba γεγονός που δείχνει
ότι η αλληλουχία του CUC1 είναι καλά συντηρηµένη ανάµεσα στα δύο είδη. Επιπλέον
στο Sinapis alba ανιχνεύονται δύο ζώνες που µπορεί να αντιπροσωπεύουν είτε

28

εναλλακτικά µατισµένες αλληλουχίες του CUC είτε παρόµοιες αλληλουχίες όποως το
CUC1 και το CUC2.

Εικόνα 1: Ανίχνευση του AthUC1

Ο ανιχνευτής για το NbCUC δίνει έντονο σήµα στο δείγµα που αντιπροσωπεύει
τα άνθη από τα RDR6 knock down φυτά. Το εύρηµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς
δείχνει ότι απουσία της RDR6 τα επίπεδα του NbCUC αυξάνονται, προφανώς γιατί
χάνεται κάποια µορφή αρνητικής ρύθµισης. Αν και δεν µπορούµε να αποδώσουµε την
ρύθµιση αυτή στο s100, καθώς δεν διαθέτουµε πληροφορία για το αν και σε τι επίπεδα
εκφράζεται στα συγκεκριµένα φυτά, είναι ενδιαφέρουσα ένδειξη το γεγονός ότι η
απουσία µιας πρωτεΐνης που έχει προταθεί να συµµετέχει στο µηχανισµό παραγωγής των
ενδογενών siRNA αυξάνει τα επίπεδα του NbCUC.
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Εικόνα 2: Ανίχνευση του NbCUC

Η υβριδοποίηση µε τον ανιχνευτή για το AthCUC2 δεν µας έδωσε σήµα ίσως
γιατί τα επίπεδα έκφρασης του συγκεκριµένου µεταγράφου είναι χαµηλά ή επειδή η
κατάσταση της nylon µεµβράνης έχει υποβαθµιστεί µετά από δύο απογυµνώσεις
(stripping) από τους προηγούµενους ανιχνευτές.

Έλεγχος επιπέδων s100 και CUC1 σε διάφορα µεταλλάγµατα Arabidopsis
Ένα άλλο ερώτηµα που διερευνήθηκε ήταν κατά πόσο διάφορα µεταλλάγµατα
της Arabidopsis σε γονίδια που εµπλέκονται στη σίγηση επηρεάζουν τα επίπεδα του s100
και του CUC1. Για τον σκοπό αυτό αποµονώθηκε RNA από Arabidopsis wt, dcl1-9,
dcl2-4, dcl3-1, dcl4-1, rdr6 και eri και 30µg αναλύθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης.
Η υβριδοποίηση για τον εντοπισµό του s100 έγινε µε την χρήση ραδιενεργά σηµασµένου
LNA, που εµφανίζει ισχυρότερη πρόσδεση από ένα DNA ή RNA ανιχνευτή, σε
θερµοκρασία 50oC. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να ανιχνεύσουµε το s100 καθώς το
LNA προσδενόταν µη ειδικά στο RNA προφανώς λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας
υβριδοποίησης. Το πείραµα αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας καθώς µπορεί να µας δώσει
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άµεσες πληροφορίες αφενός για το ποια DCL εµπλέκεται στην παραγωγή του s100 και
αφετέρου αν στην βιογένεσή του εµπλέκεται η ERI ή η RDR6. Για τον λόγο αυτό η
υβριδοποίηση θα επαναληφθεί σε υψηλότερη θερµοκρασία ώστε να αποφευχθεί η µη
ειδική πρόσδεση του LNA.
Παράλληλα 15µg συνολικού RNA αναλύθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης και µετά
την µεταφορά σε µεµβράνη nylon υβριδοποιήθηκαν στους 55oC µε DNA ανιχνευτή για
το CUC1. Η εµφάνιση του φιλµ αυτοραδιογραφίας δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµη
όµως τα δεδοµένα από την συγκεκριµένη υβριδοποίηση σε συνδυασµό µε την
επανάληψη της ανίχνευσης του s100 θα µας επιτρέψουν να συσχετίσουµε την παραγωγή
του s100 µε τα επίπεδα του CUC1. Αν τα επίπεδα των δυο µορίων είναι αντιστρόφως
ανάλογα µπορούµε να υποθέσουµε ότι το s100 ρυθµίζει αρνητικά το CUC1.

Συνέκφραση s100-CUC1
Ένα ακόµη πείραµα που πραγµατοποιήθηκε ήταν η διερεύνηση της ικανότητας
του s100 να κόβει το CUC1 όπως κάνουν τα φυτικά miRNAs. Για τον σκοπό αυτό
δηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες πλασµιδιακές κατασκευές για τον αγροεµποτισµό τόσο
της γενωµικής περιοχής που παράγει το s100, όσο και µιας περιοχής του CUC1 που
περιέχει τη θέση πρόσδεσης του s100.
Για την παραγωγή του s100 η γενωµική περιοχή ανάµεσα στα γονίδια At4g23920
και At4g23930 µήκους 2Kb (s100-IGR) αποµονώθηκε µε PCR και κλωνοποιήθηκε στον
φορέα pGEM-Teasy. Η κατασκευή επαληθεύτηκε µε αλληλούχιση. Επειδή η
κλωνοποίηση µε EcoRI στον φορέα pART7 δεν κατέστη δυνατή, χρησιµοποιήθηκαν οι
ενδογενείς θέσεις περιορισµού του s100IGR XbaI και BamHI που σε συνδυασµό µε την
EcoRI του pGEM-Teasy δίνουν τµήµατα µήκους 1800 και 818 βάσεων αντίστοιχα που
περιέχουν το s100. Τα τµήµατα αυτά κλωνοποιήθηκαν στον φορέα pART7 και από εκεί
στον δυαδικό φορέα pART27. Σαν στόχος του s100 αποµονώθηκαν µε PCR οι πρώτες
462 βάσεις του CUC1 στις οποίες περιέχεται η θέση πρόσδεσης του s100 αλλά όχι του
miR164. Η περιοχή αυτή κλωνοποιήθηκε στον pART7 και από εκεί στον pART27. Με
τις παραπάνω κατασκευές µετασχηµατίστηκαν αγροβακτήρια του στελέχους C58C1.
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Στη συνέχεια έγινε αγροεµποτισµός µε αγροβακτήρια που φέρουν το pART27CUC1s100

και

είτε

pART27-s100IGRBamHI

είτε

pART27-s100IGRXbaI.

Ο

αγροεµποτισµός µε τους παραπάνω συνδυασµούς πραγµατοποιήθηκε σε φύλλα καπνού,
N.benthamiana wt και N.benthamiana RDR6-. Αν από τις περιοχές του s100IGR
παράγεται το s100 και προκαλεί την κοπή του CUC1 προκύπτουν δυο τµήµατα µεγέθους
90 και 350 βάσεων τα οποία µπορούν να ανιχνευτούν σε Northern. Έτσι αποµονώθηκε
RNA από τα αγροεµποτισµένα φύλλα και αναλύθηκε σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης
όπου µπορούµε να δούµε το 90 βάσεων προϊόν της κοπής και το s100 και σε πήκτωµα
αγαρόζης όπου µπορούµε να εντοπίσουµε το τµήµα των 350 βάσεων. Τα δείγµατα
µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη nylon και θα ακολουθήσει η υβριδοποίησή τους µε τον
κατάλληλο ανιχνευτή.

Μελέτη της Eri στη Drosophila melanogaster
Σε αυτό το τµήµα της εργασίας µελετήθηκε το οµόλογο της πρωτεΐνης ERI-1 του
C.elegans στη Drosophila melanogaster. Πρόκειται µια πρωτεΐνη που απουσία της
παρατηρήθηκε αύξηση του RNAi στο C.elegans και µετέπειτα φάνηκε να αλληλεπιδρά
µε την Dicer και να εµπλέκεται στην παραγωγή των ενδογενών µικρών RNA (tncRNA)
(Ambros 2003, Duchaine 2006). Στη δροσόφιλα το οµόλογο της ERI-1 γονίδιο
αναφέρεται ως CG6393 και έχει τέσσερα εναλλακτικά µατισµένα mRNA. Για το
CG6393 υπάρχουν σειρές µυγών που η αλληλουχία του γονιδίου έχει διακοπεί από την
ένθεση µεταθετών στοιχείων. Μια τέτοια σειρά που χρησιµοποιήθηκε είναι η SH1834
από το SZEGED Drosophila Stock Center στην οποία ένα P-element έχει εντεθεί στο
κοινό εξώνιο των τριών µεταγράφων. Η συγκεκριµένη σειρά είναι θνησιγόνος σε
οµόζυγη κατάσταση γεγονός που δίνει ενδείξεις για την εµπλοκή της Eri1 σε βασικές
βιολογικές λειτουργίες.
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Αρχικά διερευνήθηκε το ερώτηµα αν η θνησιµότητα της συγκεκριµένης σειράς
οφείλεται όντως στην διακοπή του γονιδίου από το µεταθετό στοιχείο, ή αν υπάρχει
κάποιο άλλο υπολειπόµενο θνησιγόνο γονίδιο στενά συνδεδεµένο µε το CG6393. Για τον
σκοπό αυτό άτοµα της SH1834 σειράς διασταυρώθηκαν µε στέλεχος που παράγει
τρανσποζάση ώστε να επαχθεί η απόσχιση του µεταθετού. Σε ένα γεγονός µετάθεσης το
P-element µπορεί να αποσχιστεί είτε ακριβώς, είτε παίρνοντας µαζί του ένα τµήµα της
γειτονικής αλληλουχίας. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να παραχθούν ελλείµµατα στην
γενωµική περιοχή ή να αναγεννηθεί η αρχική αλληλουχία. Από την µετάθεση που
προκλήθηκε αποµονώθηκαν 14 διαφορετικές σειρές 13 από τις οποίες ήταν θνησιγόνα
µεταλλάγµατα σε οµοζυγωτία. Αντίθετα µια σειρά µπορούσε να βρεθεί σε οµόζυγη
κατάσταση γεγονός που αφενός δηλώνει γεγονός ακριβούς απόσχισης και αφετέρου
δείχνει ότι η θνησιµότητα οφείλεται στην διακοπή του CG6393 και όχι σε γειτονικό
γονίδιο. Επιπλέον από την παραπάνω πειραµατική διαδικασία έχουµε στην διάθεσή µας
13 σειρές µεταλλαγµάτων του eri1 για µελλοντική ανάλυση.
Στη συνέχεια για να µελετήσουµε την λειτουργία της Eri1 καταφύγαµε στο
σύστηµα του µιτωτικού ανασυνδυασµού για την παραγωγή κλώνων κυττάρων σε
αναπτυξιακούς δίσκους φτερού από τα οποία απουσιάζει η Eri1. Αρχικά επιβεβαιώσαµε
µε in situ υβριδοποίηση ότι το eri1 εκφράζεται οµοιόµορφα στους αναπτυξιακούς
δίσκους του φτερού. Για την δηµιουργία κλώνων σε πρώτη φάση το µετάλλαγµα του eri1
συνδέθηκε γενετικά µε την αλληλουχία FRT (FRT 42) στο κεντροµερές του δεύτερου
χρωµοσώµατος. Οι κλώνοι κυττάρων πραγµατοποιήθηκαν σε ένα γενετικό περιβάλλον
GFP διαγονιδιακής σειράς (eGFP 7.2) όπου επάγεται στοχαστικά σίγηση της GFP. Στη
συγκεκριµένη σειρά η GFP παράγεται από ένα συστατικά ενεργό υποκινητή
τουµπουλίνης και έχει το 3’UTR του ιού SV40. Στη εικόνα 3 παρατηρείται ο φαινότυπος
της σειράς 7.2 µε οµάδες κυττάρων όπου απουσιάζει η GFP. Η σίγηση της GFP δεν
παρατηρείται σε όλα τα άτοµα, αλλά έχει µια διεισδυτικότητα της τάξης του 60% στα
οµόζυγα άτοµα και ακόµη µικρότερη στα ετερόζυγα.
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Εικόνα 3: Εµφάνιση αναπτυξιακού δίσκου φτερού από άτοµα της σειράς 7.2.
A. Έκφραση GFP. B. Χρώση πυρήνων µε Propidium iodide όπου φαίνεται ότι ο
ιστός είναι ακέραιος. C. Συνδυασµός των δύο προηγούµενων εικόνων.

Για την δηµιουργία των κλώνων η σειρά FRT42eri- συνδυάστηκε µε το 7.2GFP
και στη συνέχεια διασταυρώθηκε µε ένα στέλεχος που παράγει φλιπάση και διαθέτει το
FRT42 γενετικά συνδεδεµένο µε ένα γονίδιο παραγωγής β-γαλακτοσιδάσης. Η ακριβής
διασταύρωση που πραγµατοποιήθηκε φαίνεται παρακάτω:

hsFLP FRT42armLacZ
yw FRT 42eri" 7.2GFP
X
;
;
;
hsFLP FRT42armLacZ
/
+
+
Οι απόγονοι της παραπάνω σειράς δέχτηκαν θερµικό σοκ στους 38 oC για µια ώρα ώστε
!
!
να επαχθεί η παραγωγή της φλιπάσης από τον heat-sock υποκινητή. Η φλιπάση
αναγνωρίζει τις FRT αλληλουχίες και προκαλεί τον µεταξύ τους ανασυνδυασµό. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα από ετερόζυγα άτοµα FRT42armLacZ/FRT42eri- να προκύπτουν
µιτωτικοί κλώνοι κυττάρων που είναι οµόζυγα για την µεταλλαγή του eri1, και γειτονικοί
κλώνοι οµόζυγοι για το armLacZ. Μετά τη βαφή του ιστού µε αντίσωµα έναντι της βγαλακτοσιδάσης τα δείγµατα παρατηρήθηκαν σε συνεστιακό µικροσκόπιο µε σκοπό να
δούµε την επίδραση της απουσίας της Eri στις περιοχές σίγησης της GFP.
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Εικόνα 3:
A. Έκφραση της GFP.
Β. Χρώση µε αντίσωµα εναντίον της βγαλακτοσιδάσης όπου φαίνονται οι
κλώνοι της eri (µαύρες περιοχές).
C. Eπικάλυψη των δυο εικόνων.
Τα όρια των περιοχών µεταγραφικής
σίγησης είναι σηµειωµένα.

Όπως παρατηρείται στην παραπάνω φωτογραφία τα όρια της περιοχής σίγησης
της GFP εφάπτονται µε τα όρια του κλώνου που είναι οµόζυγος για το µετάλλαγµα του
eri1. Το γεγονός αυτό µας δείχνει ότι ουσιαστικά η απουσία της Εri1 δεν επιτρέπει στην
περιοχή της σίγησης να επεκταθεί. Κατά συνέπεια φαίνεται ότι η Eri1 είναι ένας
απαραίτητος παράγοντας για την εµφάνιση του φαινοµένου σίγησης της GFP. Η
παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τον αρχικό χαρακτηρισµό της ERI-1 σαν
εξωνουκλεάση που απενεργοποιεί τα siRNA αποικοδοµώντας τα δύο 3΄ προεξέχοντα
νουκλεοτίδιά τους. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε τότε θα περιµέναµε στους eri- κλώνους να
είχαµε µεγαλύτερη έκφραση GFP λόγω µειωµένης σίγησης. Όµως νεότερα δεδοµένα στο
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C.elegans δείχνουν ότι η ERI-1 σχηµατίζει σύµπλοκο µε την Dicer που είναι απαραίτητο
για την παραγωγή κάποιων µικρών RNA. Με βάση το δεδοµένο αυτό είναι πιθανό και
στη δροσόφιλα η Eri1 να συµµετέχει στην δηµιουργία ενός συµπλόκου που είναι
υπεύθυνο για την σίγηση του GFP, οπότε απουσία της η παραγωγή GFP επανακάµπτει.
Λόγω της φύσης της διασταύρωσης παίρνουµε άτοµα ετερόζυγα για το GFP στα
οποία η συχνότητα εµφάνισης περιοχών σίγησης είναι χαµηλότερη από τα οµόζυγα
άτοµα. Έτσι δεν έχουµε αρκετά δείγµατα γειτονικής εµφάνισης κλώνων και περιοχών
σίγησης για να στηρίξουµε την παραπάνω υπόθεση. Για τον σκοπό αυτό
δηµιουργήθηκαν τα παρακάτω στελέχη δροσόφιλας που η διασταύρωσή τους δίνει πάντα
οµόζυγα άτοµα.

Τα στελέχη αυτά θα χρησιµοποιηθούν για την επιβεβαίωση των

αρχικών παρατηρήσεων καθώς η πιθανότητα να συµπίπτουν οι περιοχές σίγησης της
GFP και οι κλώνοι eri- είναι πολύ µεγαλύτερη.
FRT42eri;7.2GFP
hsFLP FRT42armLacZ 7.2GFP
και yw;
;
;
T(2;3)
hsFLP FRT42armLacZ 7.2GFP

!

!
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