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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
     Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι ιδιότητες του μεταθετού στοιχείου Minos  ως 

εργαλείου γονιδιωματικής ανάλυσης στη Δροσόφιλα. Αναπτύχθηκαν συστήματα in vivo 

κινητοποίησης τρανσποζονίων του στοιχείου μέσω επαγόμενης έκφρασης 

τρανσποζάσης, που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά κινητοποίησης των 

τρανσποζονίων. H ανάλυση 100 περίπου ενθέσεων του Minos στη Δροσόφιλα έδειξε τη  

δυνατότητα του στοιχείου να εντίθεται σε γονίδια στα οποία δεν έχουν επιλεχθεί 

ενθέσεις άλλων μεταθετών στοιχείων μέχρι τώρα. Επίσης, βρέθηκε ότι τα εσώνια των 

γονιδίων αποτελούν προτιμούμενους στόχους σε σχέση με τα εξώνια. Η ανάλυση της 

πρωτοταγούς δομής και των φυσικών ιδιοτήτων τoυ DNA στα σημεία ένθεσης του 

στοιχείου έδειξε ότι η πρωτοταγής ακολουθία του DNA που περιβάλλει τα 

δινουκλεοτίδια ΤΑ στα σημεία ένθεσης του στοιχείου επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό την 

επιλογή της θέσης ένθεσης του Minos, σε σχέση με άλλα μεταθετά στοιχεία της 

υπεροικογένειας Tc1/mariner. Oι φυσικές ιδιότητες του DNA στις θέσεις ένθεσης του 

στοιχείου φαίνεται ότι επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την επιλογή της θέσης ένθεσης.    

     Αν και οι ενθέσεις του Minοs σε εσώνια γονιδίων δεν προκαλούν γονιδιακές 

μεταλλαγές, δείξαμε ότι η απαλειφή γειτονικών περιοχών εσωνίων και επομένως η 

μεταλλαγή του σχετικού γονιδίου μπορεί να γίνει μετά από την κινητοποποίηση του 

στοιχείου από την αρχική θέση ένθεσης.  

     Αναπτύχθηκε ένα σύστημα παγίδευσης ενισχυτών με χρήση του γονιδίου Gal4 ως 

πρώτου γονιδίου αναφοράς. Τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης που ανιχνεύτηκαν με 

την τεχνική παγίδευσης ενισχυτών και τα πρότυπα έκφρασης των ενδογενών γονιδίων, 

όπως προέκυψαν μετά από την τεχνική του υβριδισμού με RNA, ήταν παρόμοια.  

     Η ανάλυση 1000 ενθέσεων που χαρακτηρίστηκαν από την ομάδα του Προγράμματος 

μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας κατέδειξε το γεγονός ότι το στοιχείο Minοs 

εντίθεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε νέα γονίδια σε σχέση με το στοιχείο Ρ. Η 

χρησιμοποίηση του Minοs ως βασικού εργαλείου μεταλλαγής των γονιδίων της 

Δροσόφιλας από το Πρόγραμμα μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας θα 

επισπεύσει την ολοκλήρωση του σχετικού Προγράμματος. 



SUMMARY 
 
     At the present thesis the features of the mobile element Minos as a tool for genomic 

analysis in Drosophila have been examined. We have developed systems for the in vivo 

mobilisation of Minos – based transposons through the inducible expression of the 

transposase protein, which are characterised by high levels of transposition. The 

analysis of approximately 100 insertions of Minos in Drosophila revealed the ability of 

the element to insert  in genes that have not been targeted by other mobile elements so 

far. Furthermore, Minos has been found to preferentially target the introns in 

comparison to the exons of the genes. The computational analysis of the primary 

structure and some physical properties of the DNA at the insertion sites showed that the 

primary structure of the DNA that surrounds the dinucleotides - target ΤΑ affects the 

target choice of the Minos transposase less, compared to other mobile elements that 

belong to the superfamily Tc1/mariner. The physical properties of the DNA at the 

insertion sites have an important impact on the target choice of the Minos transposase.    

     Despite the fact that the Minοs insertions in introns have not been found to be 

mutagenic, we showed that the deletion of adjacent exonic sequences and, as a 

consequence, the mutation of the relative gene, can be generated through the 

mobilization of the transposon from the initial insertion site.  

     We developed an enhancer trapping system with the use of the gene Gal4 as a first 

reporter gene. The genes expression patterns that have been observed with the certain 

technique and the expression patterns of the endogenous genes, as they were detected 

with the use of the RNA in situ hybridization technique, were similar.  

     The analysis of approximately 1000 insertions of Minos that have been characterized 

by the Drosophila Genes Disruption Project group proved the ability of the element to 

insert with a higher frequency in new genes, than the P element. The use of Minos as 

the basic tool for the disruption of the Drosophila genes by the Drosophila Genes 

Disruption Project will greatly advance the completion of the relative project.  
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1. Μεταθετά στοιχεία. 
 

     Τα μεταθετά στοιχεία είναι επαναλαμβανόμενα τμήματα DNA που έχουν την 

ικανότητα να κινητοποιούνται και να μετατίθενται στο γένωμα των οργανισμών.  Το 

DNA όλων των οργανισμών, από τα βακτήρια μέχρι τον άνθρωπο, αποτελεί ξενιστή 

μεταθετών στοιχείων. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μεταθετών στοιχείων: τα 

ρετροτρανσποζόνια και τα DNA τρανσποζόνια. 

     Τα ρετροτρανσποζόνια ονομάζονται και μεταθετά στοιχεία τύπου Ι. Σ΄ αυτά η 

μετάθεση γίνεται μέσω ενδιάμεσων μορφών RNA και συνοδεύεται από διπλασιασμό 

του στοιχείου (copy and paste). Κοινό χαρακτηριστικό των μεταθετών στοιχείων τύπου 

Ι είναι η ύπαρξη κωδικής περιοχής, η οποία παρουσιάζει ομολογία με την αντίστροφη 

μεταγραφάση των ρετροϊών. Ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι μακριών τερματικών 

επαναλήψεων (LTRs) τα ρετροτρανσποζόνια χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες. Στα 

στοιχεία με μακριές τερματικές επαναλήψεις (LTR retrotransposons), που είναι μη 

μολυσματικά ανάλογα των ρετροϊών και στα στοιχεία που δεν έχουν μακριές 

τερματικές επαναλήψεις (non - LTR retrotransposons) και συνιστούν το 15 – 17% του 

ανθρώπινου DNA (Smit, 1999). 

     Τα DNA τρανσποζόνια διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη, τα 

αναδιπλούμενα μεταθετά στοιχεία (foldback transposons) ορίζονται από 

αντεστραμμένα άκρα μεγάλου μήκους, μέσα στα οποία υπάρχουν επαναλήψεις 

μικρού μεγέθους αλληλουχιών. Η περιοχή μεταξύ των άκρων ποικίλει σε μέγεθος και 

είναι άγνωστο αν κωδικοποιεί πρωτεΐνη. Στη δεύτερη υποκατηγορία ανήκουν τα 

μεταθετά στοιχεία με κατοπτρικά αντεστραμμένα άκρα. Το μέγεθος των άκρων είναι 

σχετικά μικρό και η περιοχή ανάμεσά τους  κωδικοποιεί πρωτεΐνη που καταλύει την 

μετάθεση του στοιχείου (τρανσποζάση). Η μετάθεση των μεταθετών στοιχείων τύπου 

ΙΙ γίνεται με εκτομή του στοιχείου από την αρχική του θέση και τη μεταφορά του σε 

νέα, οπότε ο αριθμός των στοιχείων στο γένωμα παραμένει σταθερός (cut and paste). 
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1.1 Μεταθετά στοιχεία με κατοπτρικά αντεστραμμένα άκρα ( τύπου ΙΙ). 
 

     1.1.1 Η οικογένεια του στοιχείου Ρ.        
 

     To πρώτο μεταθετό στοιχείο τύπου ΙΙ που χαρακτηρίστηκε στα έντομα και 

συγκεκριμένα στη Drosophila melanogaster είναι το στοιχείο Ρ (Spradling and Rubin, 

1982).  Τα στοιχεία Ρ πιστεύεται ότι εισέβαλαν στο παραπάνω είδος μέσω οριζόντιας 

μεταφοράς από άλλα είδη της Drosophila, πριν από περίπου 100 χρόνια (Kidwell M. 

G., 1992). Το μήκος τους είναι 2907 bp και έχουν κατοπτρικά αντεστραμμένα άκρα 

μήκους 31 bp. Εσωτερικά των άκρων υπάρχουν δύο κατοπτρικές επαναλήψεις 11 

νουκλεοτιδίων. Το γονίδιο της τρανσποζάσης περιέχει τέσσερα εξώνια και έχει 

μέγεθος 87 KD. Η πρόσδεση της τρανσποζάσης στα άκρα και στις εσωτερικές 

επαναλήψεις καταλύει την κινητοποίηση του στοιχείου Ρ. Μέσω της παραπάνω 

πρόσδεσης  καταστέλλεται η μεταγραφή του γονιδίου της τρανσποζάσης (Kaufman 

and Rio, 1992). Σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων λειτουργική τρανσποζάση 

παράγεται μόνο στα κύτταρα της γαμετικής σειράς, καθώς στα σωματικά κύτταρα η 

διαδικασία συρραφής (splicing) ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο εξώνιο αναστέλλεται 

από ειδική πρωτεΐνη – καταστολέα (Ο’Hare and Rubin, 1983). Η ενεργότητα του 

στοιχείου Ρ περιορίζεται στο γένος Drosophila (Handler et al, 1993), καθώς ενδογενείς 

παράγοντες του ξενιστή είναι απαραίτητοι για την κινητοποίηση του στοιχείου 

(Kaufman et al, 1989).  

     Κατά την εκτομή του στοιχείου δημιουργείται ρήγμα στην αρχική θέση ένθεσης, το 

οποίο επιδιορθώνεται με αντιγραφή της ομόλογης ακολουθίας χρησιμοποιώντας ως 

μήτρα συνήθως την αδερφή χρωματίδη (85% των γεγονότων επιδιόρθωσης). Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις η επιδιόρθωση χάσματος γίνεται με μήτρα είτε το ομόλογο 

χρωματόσωμα είτε μία εκτοπική ακολουθία (Engels et al, 1990, Gloor et al, 1991). Οι 

αλληλουχίες – στόχοι του στοιχείου Ρ είναι οκτανουκλεοτίδια πλούσια σε βάσεις G-C, 

τα οποία διπλασιάζονται μετά από την ένθεση. Για την προτίμηση που δείχνει το 

στοιχείο Ρ για ένθεση σε περιοχές DNA με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και για την 

ευρύτατη εφαρμογή του στη σύγχρονη γενετική ανάλυση, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά 

σε επόμενα κεφάλαια της Εισαγωγής.  
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     1.1.2  Η οικογένεια των στοιχείων hΑΤ.      

 

     Η οικογένεια ονομάστηκε έτσι από τα αρχικά των στοιχείων – μελών της hobo  

(McGinnis et al, 1983) της Drosophila melanogaster, Ac/Ds του Zea mays 

(McClintock, 1956) και Tam3 του Antirrhinum majus (Hehl et al, 1991).  Άλλα στοιχεία 

που ανήκουν σ΄ αυτή την οικογένεια είναι το Hermes της Musca domestica (Warren et 

al, 1994), το Hector  της Musca vetustissima (Warren et al, 1995), το Tag1 της 

Arabidopsis thaliana (Tsay et al, 1993) κ.α. Τα μέλη αυτής της οικογένειας μοιάζουν με 

το στοιχείο Ρ στην προτίμηση της θέσης – στόχου, η οποία είναι οκτανουκλεοτίδια μη 

αυστηρά καθορισμένης ακολουθίας, τα οποία διπλασιάζονται μετά την ένθεση. Σε 

αντίθεση με το στοιχείο Ρ είναι ενεργά σε  μεγαλύτερο εύρος οργανισμών, ενώ έχει 

βρεθεί ότι το στοιχείο hobo έχει τάση να εντίθεται σε περιοχές του γονιδιώματος της 

Drosophila melanogaster, οι οποίες δεν προτιμούνται από το Ρ (Smith et al, 1993). 

 
        

1.1.3 H υπεροικογένεια Tc1-mariner. 

 
     Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής χωρίζονται στις οικογένειες mariner και Tc1 με 

κριτήριο την ομοιότητα των αλληλουχιών των τρανσποζασών τους. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί ο στόχος ένθεσης των στοιχείων της 

υπεροικογένειας είναι το δινουκλεοτίδιο ΤΑ, το οποίο και διπλασιάζεται μετά την 

ένθεση. Αποτελούν την πιο ευρέως διαδεδομένη κατηγορία DNA μεταθετών στοιχείων 

στη φύση. Παρά το γεγονός ότι διαθέτουν παρόμοια δομή και ίδιο μηχανισμό 

μετάθεσης, παρατηρείται μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την πρωτοταγή δομή της 

τρανσποζάσης τους. Μέλη διαφορετικών οικογενειών παρουσιάζουν μόλις 15% 

ομοιότητα στην πρωτοταγή δομή των τρανσποζασών τους (Robertson, 1995). 

Εικάζεται, εντούτοις, ότι τα μέλη της υπεροικογένειας έχουν μονοφυλετική προέλευση 

(Robertson, 1995, Capy et al, 1996).  

     H οικογένεια Tc1 ονομάστηκε έτσι από το ομώνυμο μεταθετό στοιχείο που βρέθηκε 

στο νηματώδη σκώληκα Caenorhabditis elegans (Emmons et al, 1983). Άλλα γνωστά 

μέλη της οικογένειας είναι το στοιχείο Tc3 του C. elegans (Collins et al, 1989), το 
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Minos της Drosophila hydei (Franz and Savakis, 1991), το Bari1 της Drosophila 

melanogaster (Caizzy et al, 1993), το S της Drosophila melanogaster (Merriman et al, 

1995), το Sleeping beauty (Ivics et al, 1997), το οποίο προέκυψε με in vitro 

ανασύσταση από δύο ανενεργά στοιχεία του Salmo salar και ένα επίσης ανενεργό του 

Oncorhynchous mykiss. Ο πιο μελετημένος εκπρόσωπος της οικογένειας mariner είναι 

το Mos-1 της Drosophila melanogaster (Jacobson et al, 1986). 

     Τα Tc1-mariner στοιχεία αποτελούνται από 1300 έως 2400 ζεύγη βάσεων. Το 

γονίδιο της τρανσποζάσης περιβάλλεται από αντεστραμμένες ακραίες επαναλήψεις 

(ITRs) πάνω στις οποίες εντοπίζονται οι θέσεις πρόσδεσης της τρανσποζάσης. Στα 

στοιχεία Tc1 και mariner οι ακραίες επαναλήψεις έχουν μήκος μικρότερο από 100 

ζεύγη βάσεων, σε κάθε μία εκ των οποίων υπάρχει μία θέση πρόσδεσης του ενζύμου 

(Vos and Plasterk, 1994). Ικανή και αναγκαία περιοχή για την κινητοποίηση του 

στοιχείου Tc1 είναι τα 26 ακροτελευταία νουκλεοτίδια των ακραίων επαναλήψεων, αν 

και τα υψηλά επίπεδα μετάθεσης προϋποθέτουν άθικτες ακραίες επαναλήψεις (Vos et 

al, 1996). Αντίθετα, το στοιχείο Tc3 έχει ακραίες επαναλήψεις μήκους πάνω από 400 

βάσεις έκαστη, με δύο θέσεις πρόσδεσης για την τρανσποζάση (Fischer et al, 1999). 

     Υπεύθυνο για την πρόσδεση των ανεστραμμένων άκρων πάνω στο DNA είναι το 

αμινοτελικό άκρο της τρανσποζάσης. Στην περίπτωση της τρανσποζάσης του 

στοιχείου Tc3 έχει βρεθεί ότι το πρώτο στάδιο της μετάθεσης είναι η πρόσδεση του 

αμινοτελικού άκρου του ενζύμου στο άκρο των ακραίων επαναλήψεων, περίπου 12 

νουκλεοτίδια πριν το σημείο κοπής του DNA (van Luenen et al, 1994).  Μεταξύ της 

παραπάνω περιοχής και της καταλυτικής περιοχής του ενζύμου, προς το 

καρβοξυτελικό άκρο, υπάρχει μία δεύτερη περιοχή, η οποία προσδένεται σε περιοχή 

του DNA που βρίσκεται κοντύτερα στο σημείο κοπής. Στις δύο παραπάνω περιοχές η 

πρωτεΐνη έχει τη διαμόρφωση έλικας-στροφής-έλικας (helix-loop-helix, HLH). Η 

ύπαρξη δυαδικών περιοχών σύνδεσης στο DNA έχει αποδειχθεί και για την 

τρανσποζάση του στοιχείου Tc1 (Vos and Plasterk, 1994). Διάφορες έρευνες στο 

φάγο Mu και σε άλλους ιούς υποστηρίζουν την άποψη ότι για την αποπεράτωση της 

μετάθεσης απαιτείται η σύναψη της τρανσποζάσης και όποιας άλλης πρωτεΐνης 

συμμετέχει στη διαδικασία, των άκρων του μεταθετού στοιχείου και του DNA στόχου 

(Chaconas et al,1996).  
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     Οι τρανσποζάσες της υπεροικογένειας φέρουν σήμα πυρηνικού εντοπισμού (NLS), 

το οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής πρόσδεσης στο DNA. Στην περίπτωση του 

στοιχείου Mos1 μοναδικές αμινοξικές αντικαταστάσεις στη σχετική περιοχή είναι 

καταστροφικές για την ενεργότητα του ενζύμου (Lohe et al, 1997). H αλληλουχία NLS 

περιστοιχίζεται από πιθανούς στόχους φωσφορυλίωσης, που ίσως έχουν κάποιο ρόλο 

στο μηχανισμό ελέγχου της μετάθεσης.  

     Η τρίτη σε σημασία περιοχή των τρανσποζασών των στοιχείων της 

υπεροικογένειας είναι η καταλυτική περιοχή, με τη δράση της οποίας γίνεται η 

αντίδραση εκτομής του DNA και επανένθεσης του στοιχείου. Η χαρακτηριστική δομή 

DDE (Ασπαρτικό οξύ-Ασπαρτικό οξύ-Γλουταμινικό οξύ) της καταλυτικής περιοχής 

υπάρχει στις καταλυτικές περιοχές άλλων τρανσποζασών και ρεκομπινασών (Doak et 

al, 1994). H αντικατάσταση οποιουδήποτε από τα τρία αυτά αμινοξέα καταστέλλει τις 

καταλυτικές ιδιότητες της τρανσποζάσης του στοιχείου Tc3 (van Luenen et al, 1994), 

του στοιχείου Tc1 (Vos and Plasterk, 1994), των ιικών ιντεγκρασών (Bushman et al, 

1993), της τρανσποζάσης (Πρωτεΐνη Α) του βακτηριοφάγου Mu (Baker and Luo, 

1994). Στην περίπτωση του στοιχείου mariner  παρατηρείται το αντίστοιχο μοτίβο 

DDD. Σε πειράματα στα οποία αποκαταστάθηκε το ΄κανονικό΄ μοτίβο DDE μετά από 

πρόκληση σημειακών μεταλλαγών η τρανσποζάση του στοιχείου απενεργοποιήθηκε 

(Lohe et al, 1997). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το ασπαρτικό και το γλουταμινικό οξύ 

είναι εξίσου κατάλληλα για τη διαδικασία της κατάλυσης, αλλά η σωστή διαμόρφωση 

της πρωτεΐνης κατά την αναδίπλωσή της απαιτεί την ύπαρξη του κατάλληλου 

αμινοξέος στην κατάλληλη θέση. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τρανσποζάσες των μελών 

των οικογενειών Ρ και hAT δεν έχουν το μοτίβο DDE στην καταλυτική τους περιοχή.  

 
 

1.1.4 To μεταθετό στοιχείο Minos. 

 

     Το μεταθετό στοιχείο Minos βρέθηκε στο γενετικό τόπο του ριβοσωμικού DNA του 

στελέχους bb της Drosophila hydei (Franz and Savakis, 1991) και ανήκει στην 

οικογένεια Tc1. Η πρώτη μορφή του στοιχείου που ανακαλύφθηκε (Minos 1) 

αποδείχθηκε ελαττωματική, όμως χρησιμοποποιήθηκε με επιτυχία στην απομόνωση 
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πλήρων στελεχών (Minos 2 και Minos 3), καθώς και ενός συρρικνωμένου στοιχείου 

(Minos 4) από διαφορετικές περιοχές του γενώματος της Drosophila hydei.        

     To στοιχείο Minos έχει μήκος 1777 bp και ορίζεται από κατοπτρικά αντεστραμμένα 

άκρα μήκους 254 bp. Κάθε άκρο φέρει δύο ευθείες επαναλήψεις (direct repeats) 

μήκους 18 bp. Ο πυρήνας της αλληλουχίας αυτής (ΤΑΤΤΑΑΤ) στο αριστερό άκρο του 

στοιχείου (το γειτονικό με το 5΄ άκρο της τρανσποζάσης) μοιάζει με την αλληλουχία 

ΤΑΤΑ των ευκαρυωτικών υποκινητών και αποτελεί ελάχιστο υποκινητή για τη 

μεταγραφή του γονιδίου της τρανσποζάσης. Πράγματι, έχει βρεθεί πειραματικά ότι 

πάνω στο αριστερό άκρο του στοιχείου υπάρχουν δύο ελάχιστοι υποκινητές και δύο 

σημεία έναρξης της μεταγραφής, το ένα από τα οποία βρίσκεται μέσα στο αριστερό 

άκρο και το άλλο στην 5΄ αμετάφραστη περιοχή του γονιδίου της τρανσποζάσης 

(Καπετανάκη Μ., Διδακτορική διατριβή). Στο δεξί άκρο του στοιχείου υπάρχει η 

αλληλουχία ΑΑΤΑΑΑ που ενδεχομένως αποτελεί σήμα πολυαδενυλίωσης του mRNA 

της τρανσποζάσης. Μεταξύ των άκρων του στοιχείου υπάρχουν δύο εξώνια της 

τρανσποζάσης, τα οποία διακόπτονται από ένα εσώνιο μήκους 60 bp. Το κωδικόνιο 

έναρξης βρίσκεται στη θέση 398 και το κωδικόνιο λήξης στη θέση 1480. Η 

τρανσποζάση αποτελείται από 341 αμινοξέα και παρουσιάζει 27% ταυτότητα με την 

τρανσποζάση του στοιχείου Tc1. Στην καρβοξυτελική της περιοχή παρατηρείται το 

μοτίβο DDE, που χαρακτηρίζει την καταλυτική περιοχή των τρανσποζασών της 

οικογένειας Tc1. Η αμινοτελική περιοχή του ενζύμου παρουσιάζει 18% ταυτότητα με 

την αλληλουχία paired box της πρωτεΐνης paired της Drosophila melanogaster (Franz 

et al, 1994), μια αλληλουχία που συναντάται σε πρωτεΐνες που προσδένονται στο 

DNA. Οι αντίστοιχες περιοχές των τρανσποζασών των στοιχείων Tc1 και Tc3 έχουν 

επίσης ομοιότητα με την πρωτεΐνη paired (Vos and Plasterk, 1994). Aν και δεν έχει 

επιβεβαιωθεί αν η τρανσποζάση του Minos προσδένεται με την αμινοτελική της 

περιοχή στα άκρα του στοιχείου, έχει δειχθεί ότι το σημείο πρόσδεσης είναι οι ευθείες 

επαναλήψεις (direct repeats) των άκρων (Παυλόπουλος Α., αδημοσίευτα 

αποτελέσματα).   
 

 

 



 13

1.1.5 Τα μεταθετά στοιχεία piggyBac και tagalong. 

 

     Τα μεταθετά στοιχεία piggyBac (Cary et al, 1989) και tagalong (Wang et al, 1989) 

της Tricholusia ni ανήκουν στα μεταθετά στοιχεία τύπου ΙΙ, αλλά δεν εντάσσονται σε 

καμία από τις οικογένειες που περιγράφηκαν. Ανακαλύφθηκαν στο γενετικό υλικό του 

baculovirus, ιού που μολύνει λεπιδόπτερα. Το στοιχείο piggyBac έχει μήκος 2476 bp 

και περιέχει κατοπτρικά αντεστραμμένα άκρα μήκους 13 bp. Το στοιχείο tagalong έχει 

ατελή κατοπτρικά άκρα μήκους 15 bp. Και τα δύο στοιχεία εντίθενται στο 

τετρανουκλεοτίδιο ΤΤΑΑ, το οποίο και διπλασιάζουν μετά από την ένθεση (Cary et al, 

1989, Wang and Fraser, 1993). Είναι τα μόνα μέλη των μεταθετών στοιχείων τύπου ΙΙ 

που δεν αφήνουν αποτύπωμα κατά την εκτομή τους (Fraser et al, 1996). Επίσης, το 

διπλασιασμένο μετά από την ένθεση τετρανουκλεοτίδιο μένει ως μοναδιαίο αντίτυπο 

στο χρωματόσωμα. Το piggyBac είναι ενεργό σε αρκετούς οργανισμούς και έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στη γενετική ανάλυση.  

 

 

     1.2 Μηχανισμός μετάθεσης των μεταθετών στοιχείων της υπεροικογένειας 

Tc1 – mariner. 
 
     Τα μεταθετά στοιχεία τύπου ΙΙ μετατίθενται με τη διαδικασία κόψιμο – επικόλληση 

(cut and paste), κατά την οποία το στοιχείο αποκόπτεται από την αρχική του θέση και 

μεταφέρεται σε μία νέα (Kaufman and Rio, 1992). Καλά σχεδιασμένα πειράματα με το 

στοιχείο Tc3 αποκάλυψαν για πρώτη φορά τον ακριβή μηχανισμό μετάθεσης των 

στοιχείων της υπεροικογένειας Tc1 – mariner (van Luenen et al, 1994). Σύμφωνα με 

το προτεινόμενο μοντέλο η τρανσποζάση, μετά από την πρόσδεσή της στα άκρα του 

στοιχείου, δημιουργεί τέσσερα συνολικά κοψίματα με την καταλυτική της περιοχή στις 

δύο αλυσίδες της διπλής έλικας και στις δύο πλευρές του στοιχείου. Τα κοψίματα είναι 

ασύμμετρα και δημιουργούν άκρα υπολειπόμενα κατά δύο νουκλεοτίδια σε κάθε 

ζεύγος συμπληρωματικών αλυσίδων. Το μεταθετό στοιχείο απομακρύνεται 

συνδεδεμένο με την τρανσποζάση και στη θέση εκτομής απομένει το διπλασιασμένο 

κατά την αρχική ένθεση δινουκλεοτίδιο ΤΑ και δύο νουκλεοτίδια από κάθε πλευρά του 
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στοιχείου. Με αυτόν τον τρόπο το DNA στη θέση εκτομής έχει τέσσερα επιπλέον 

νουκλεοτίδια σε σχέση με το DNA πριν την ένθεση, το οποίο αποτελεί το αποτύπωμα 

(footprint) του στοιχείου.  

     Το αποκομμένο τρανσποζόνιο στερείται των δύο τελευταίων νουκλεοτιδίων στα 5΄ 

άκρα. Η ομάδα 3΄ υδροξυλίου των τελικών νουκλεοτιδίων στα 3΄ άκρα του στοιχείου 

πραγματοποιεί πυρηνόφιλη επίθεση στους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς που 

βρίσκονται στην 5΄ πλευρά των βάσεων Τ στη θέση – στόχο και στις δύο αλυσίδες. 

Μετά από την ένθεση, το κενό των δύο βάσεων σε κάθε πλευρά του στοιχείου 

συμπληρώνεται μέσω μηχανισμών επιδιόρθωσης DNA, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα πλήρες στοιχείο ανάμεσα στα διπλασιασμένα δινουκλεοτίδια ΤΑ. 

     Ένα ανάλογο μοντέλο μετάθεσης έχει προταθεί για το στοιχείο Minos (Arca et al, 

1997). Στην περίπτωση αυτή το υπολειπόμενο μέρος των άκρων μετά την εκτομή είναι 

τέσσερα νουκλεοτίδια (5΄-cgag-3΄). Στην περίπτωση που ακολουθεί άμεση 

συγκόλληση των προεξεχόντων μονόκλωνων άκρων προκύπτει η δημιουργία 

ετερόδιπλης δομής (ligation repair). Μετά από την επιδιόρθωση του DNA 

δημιουργούνται δύο διαφορετικά αποτυπώματα μήκους έξι νουκλεοτιδίων, που 

αποτελούνται από το διπλασιασμένο ΤΑ και τα τέσσερα τελευταία νουκλεοτίδια του 

ενός ή του άλλου άκρου (Σχήμα 1).  

     Ένας εναλλακτικός τρόπος επιδιόρθωσης της ΄κενής θέσης΄ μετά την εκτομή 

περιλαμβάνει τη δράση εξωνουκλεάσης στα υπολειπόμενα άκρα και ακολουθείται από 

επιδιόρθωση χάσματος (gap repair) με μήτρα το ομόλογο χρωματόσωμα ή την 

αδερφή χρωματίδη. Με τον τρόπο αυτό είτε γίνεται ακριβής ανασύσταση του DNA στο 

σημείο εκτομής (μη δημιουργία αποτυπώματος), είτε προκαλούνται απαλειφές 

(deletions) και προσθήκες νουκλεοτιδίων λόγω λαθών στο μηχανισμό επιδιόρθωσης.  

Σχετικά πειράματα έχουν δείξει ότι τα γεγονότα εκτομής του Minos στη γαμετική σειρά 

της Drosophila melanogaster επιδιορθώνονται τουλάχιστον τρεις φορές πιο συχνά 

από το μηχανισμό επιδιόρθωσης χάσματος, σε σχέση με το μηχανισμό άμεσης 

συγκόλλησης των άκρων (Arca et al, 1997). Το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και με 

το στοιχείο P (Engels et al, 1990, 1994).  
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               Αρχική θέση                                                               Νέα θέση 
 

 

 

 
         TA                                          TA                                                                               ΤΑ 

        AT                                          AT                                                                               ΑΤ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.  Μοντέλο μετάθεσης του στοιχείου Minos: Κατά την εκτομή του στοιχείου (αριστερά) 

δημιουργούνται υπολειπόμενα άκρα τεσσάρων νουκλεοτιδίων. Μετά τη σύνδεσή τους, λόγω 

έλλειψης συμπληρωματικότητας, ακολουθεί επιδιόρθωση και προκύπτουν τα δύο είδη 

αποτυπωμάτων που απεικονίζονται. Κατά την ένθεση του στοιχείου (δεξιά), η τρανσποζάση 

προκαλεί δύο κοψίματα εκατέρωθεν του ΤΑ. Μετά την προσθήκη του στοιχείου τα μονόκλωνα 

άκρα του στοιχείου και της νέας θέσης ένθεσης ενώνονται. Μετά από την επιδιόρθωση του 

DNA, ένα διπλασιασμένο ΤΑ περιβάλλει το στοιχείο. 

        ΤΑc           gΤΑ 
        ΑΤg           cΑΤ 

 
 g a 

  ag 

  ΤΑcgag                 ΤΑ 
  ΑΤ                 gagcΑΤ 

                ΤΑ 
     ΑΤ        cccc…ggggctcg 

gctcgggg…cccc 

κοπή 

σύνδεση 

επιδιόρθωση
   ή 

cgagcccc…ggggctcg 
gctcgggg…ccccgagc 

      TAcgagTA 
      ATgctcAT 
 

      TActcgTA 
      ATgagcAT 
 

Εκτομή 

             cccc…ggggctcgΤΑ 
  ΑΤgctcgggg…cccc 
 

   ΤΑcgagcccc…ggggctcgΤΑ 
   ΑΤgctcgggg…ccccgagcAT 
 

Mετάθεση 
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  1.3  Μεταθετά στοιχεία και εύρος ξενιστών. 
 
     Το στοιχείο Ρ αποτέλεσε το πρώτο μεταθετό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε ως 

φορέας μετασχηματισμού ενός εντόμου (Rubin and Spradling 1982). Για περίπου 

δεκατρία χρόνια κανένα άλλο είδος εντόμων δεν μετασχηματίστηκε με μεταθετά 

στοιχεία, κυρίως γιατί οι περισσότερες απόπειρες γίνονταν με το στοιχείο Ρ, το οποίο 

αποδείχτηκε ανενεργό στις μη Δροσοφιλίδες (Handler et al, 1993). H πρώτη 

επιτυχημένη απόπειρα υπήρξε το 1995, όταν παρήχθησαν μεταλλαγμένα άτομα της 

μεσογειακής μύγας Ceratitis capitata, ένα είδος με μεγάλη οικονομική σημασία, μετά 

από γενετικό μετασχηματισμό της γαμετικής σειράς με ένα τρανσποζόνιο βασισμένο 

στο στοιχείο Minos (Lοukeris et al. 1995b). Ο μετασχηματισμός της Ceratitis capitata 

με το μεταθετό στοιχείο Minos αποτέλεσε και το πρώτο παράδειγμα μεταθετού 

στοιχείου, με το οποίο μετασχηματιζόταν ένα είδος που ανήκε σε διαφορετικό γένος 

από το φυσικό ξενιστή του.  

     Από τότε αρκετά είδη εντόμων έχουν μετασχηματιστεί με άλλα μεταθετά στοιχεία, 

κάποια από τα οποία είναι ενεργά σε οργανισμούς πολύ απομακρυσμένους 

φυλογενετικά (Handler, 2001). Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ανακάλυψη ότι τουλάχιστον 

μερικά μέλη της υπεροικογένειας Tc1/mariner δεν απαιτούν ως προϋπόθεση, για να 

είναι ενεργά σε κάποιον ξενιστή, ειδικούς παράγοντες του ξενιστή, μια και η καθαρή 

τρανσποζάση είναι αρκετή για την κατάλυση της μετάθεσης in vitro (Vos et al. 1996, 

Lampe et al. 1996). Η ιδιότητά τους αυτή τα καθιστά πιθανώς ενεργά σε όλους τους 

οργανισμούς. 

     Το στοιχείο mariner, για παράδειγμα, είναι ενεργό σε ένα πολύ ευρύ φάσμα 

οργανισμών, από μικροοργανισμούς (Gueiros–Filho and Beverley 1997) μέχρι 

ανθρώπινα κύτταρα (Fadool et al. 1998, Sherman et al. 1998 and Zhang et al. 1998). 

Στον Πίνακα 1 φαίνεται το εύρος των οργανισμών που έχουν μετασχηματιστεί με 

μεταθετά στοιχεία της υπεροικογένειας Tc1-mariner, και στον Πίνακα 2 φαίνεται το 

αντίστοιχο εύρος οργανισμών για το στοιχείο piggyBac, ένα μεταθετό στοιχείο που 

είναι επίσης ενεργό σε πολλούς οργανισμούς φυλογενετικά απομακρυσμένους μεταξύ 

τους. 
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Πίνακας 1. Μετασχηματισμένοι οργανισμοί με στοιχεία της υπεροικογένειας Tc1-mariner. Με 

αστερίσκο υποδεικνύεται ο μετασχηματισμός κυτταρικών σειρών του είδους. 

 

Στοιχείο Νέος ξενιστής Εκτομή από 
 

Ένθεση σε Αναφορά 

Tc1 Άνθρωπος* 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Schouten et al,1998 
 

 Ustilago maydis 
(Basidiomycete) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Ladendorf et al, 2003 
 

Tc3 Zebrafish 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα R a z  e t  a l ,  1 9 9 8 
 

Sleeping Beauty Άνθρωπος* 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα I v i c s  e t  a l ,  1 9 9 7 
 

 Ψάρια* 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα I v i c s  e t  a l ,  1 9 9 7 
 

 Zebrafish 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Davidson et al, 2003 
 

 ES κύτταρα* 
 

Χρωματόσωμα Χρωματόσωμα L u o  e t  a l ,  1 9 9 8 
 

 Σπονδυλωτά* 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα I z s v a k  e t  a l ,  2 0 0 0 
 

 Ποντικός 
 

Χρωματόσωμα Χρωματόσωμα Fische r  e t  a l ,  2001 
 

 Τ κύτταρα* 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα H u a n g  e t  a l ,  2 0 0 6 
 

 Αρουραίος 
 

Χρωματόσωμα Χρωματόσωμα K i t a d a  e t  a l ,  2 0 0 7 
 

Himar1 E. coli 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα R u b i n  e t  a l ,  1 9 9 9 
 

 M. smegmatis 
(Mycobacteria) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα R u b i n  e t  a l ,  1 9 9 9 
 

 M. acetivorans 
(Αρχαιοβακτήρια) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Z h a n g  e t  a l ,  2 0 0 0 
 

 Άνθρωπος* 
 

Πλασμίδιο Πλασμίδιο Z h a n g  e t  a l ,  1 9 9 8 
 

Mos1 Drosophila melanogaster 
(Έντομο) 

Χρωματόσωμα Χρωματόσωμα G a r z a  e t  a l ,  1 9 9 1 
 

 Drosophila virilis 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Lohe and Hartl, 1996 
 

 Aedes aegypti 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα C o a t e s  e t  a l ,  1 9 9 8 
 

 Lucilia cuprina 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Πλασμίδιο C o a t e s  e t  a l ,  1 9 9 7 
 

 Bombyx tryoni 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Πλασμίδιο C o a t e s  e t  a l ,  1 9 9 7 
 

 Bombyx mori* 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα W a n g  e t  a l ,  2 0 0 0 
 

 Leishmania major 
(Πρωτόζωο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Gueiros-Filho et al, 1997 
 

 Κοτόπουλο 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Sherman et al, 1998 
 

 Zebrafish 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα F a d o o l  e t  a l ,  1 9 9 8 
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 C. elegans 
(Νηματώδης) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Bessereau et al, 2001 
 

Minos Drosophila melanogaster 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Loukeris et al, 1995a  
 

 Ceratitis capitata 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Loukeris et al, 1995b  
 

 Anopheles gambiae* 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Catteruccia et al, 2000a 
 

 Anopheles stephensi 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Catteruccia et al, 2000b 
 

 Aedes aegypti* 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Πλασμίδιο Klinakis et al, 2000a 
 

 S. frugiperda* 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Πλασμίδιο Klinakis et al, 2000a 
 

 Bombyx mori 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Πλασμίδιο Shimizu  e t  a l ,  2000 
 

 Gryllus bimaculatus 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Πλασμίδιο Z h a n g  e t  a l ,  2 0 0 2 
 

 Άνθρωπος* 
 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Klinakis et al, 2000b 
 

 Ποντικός 
 

Χρωματόσωμα Χρωματόσωμα D ra b e k  e t  a l ,  2 0 0 3 
 

 Ciona intestinalis 
(Ασκίδιο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Sasakura et al, 2003 
 

 Tribolium castaneum 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Pavlopoulos et al, 2004 
 

 Parhyale hawaiensis 
(Καρκινοειδές) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Pavlopoulos et al, 2005 
 

 Bactrocera oleae 
(Έντομο) 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Koukidou et al, 2006 
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Πίνακας 2. Μετασχηματισμένοι οργανισμοί με το στοιχείο piggyBac. Με αστερίσκο 

υποδεικνύεται ο μετασχηματισμός κυτταρικών σειρών του είδους. 

 

Νέος ξενιστής Μέθοδος Εκτομή από Ένθεση σε Αναφορά 
 

Giardia trigina 
(Πλανάρια) 

Μικροένεση και 
ηλεκτροπόρωση 

Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Gonzales – Esteves et al, 
2003 

Tribolium castaneum 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Lorenzen et al, 2003 

Athalia rosae 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Sumitani et al, 2003 

D. melanogaster 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Handler and Harrell, 1999 

Mamestrabrassicae* 
(Έντομο) 

Διαμόλυνση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Mandrioli and Wimmer, 
2003 

Anopheles albimanus 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Perera et al, 2002 

Aedes aegypti 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Kokoza et al, 2001 

Bombyx mori 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Tamura et al, 2000 

Anopheles gambiae 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Grossman et al, 2001 

Lucilia cuprina 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Heinrich et al, 2002 

Anopheles stephensi 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Nolan et al, 2002 

Musca domestica 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Hediger et al, 2001 

Aedes albopictus, Aedes 
triseriatus  (Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Πλασμίδιο Lobo et al, 2001 

Anastrepha suspense 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Handler and Harrel, 2001 

Bactrocera dorsalis 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Handler and McCombs, 
2000 

Bicyclus anynana 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Marcus et al, 2004 

Pectinophora gossypiela 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Peloquin et al, 2000 

Ceratitis capitata 
(Έντομο) 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Handler et al, 1998 

Plasmodium falciparum 
(Πρωτόζωο) 

Μετασχηματισμός Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Balu et al, 2005 

Άνθρωπος* 
 

Διαμόλυνση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Ding et al, 2005 

Ποντικός 
 

Μικροένεση Πλασμίδιο Χρωματόσωμα Ding et al, 2005 
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     1.4 Χαρακτηριστικά τoυ DNA στα σημεία ένθεσης των μεταθετών στοιχείων 
τύπου ΙΙ. 
 
     Τα περισσότερα μεταθετά στοιχεία δεν επιλέγουν τυχαία τη θέση – στόχο, αλλά 

επιδεικνύουν προτίμηση για ένθεση σε περιοχές του DNA με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (Craig, 1997). H επιλογή του DNA - στόχου μπορεί να καθορίζεται 

από την πρωτοταγή ακολουθία των αζωτούχων βάσεων είτε από τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του DNA, τα οποία επηρεάζουν την προσβασιμότητα πρωτεϊνών, 

όπως είναι οι τρανσποζάσες των μεταθετών στοιχείων.  

     Η ευρείας κλίμακας χρησιμοποίηση του στοιχείου Ρ ως μεταλλαξιγόνου παράγοντα 

στη Drosophila melanogaster γρήγορα έδειξε ότι ορισμένες περιοχές του DNA 

αποτελούν συχνότερα στόχους του στοιχείου από ό,τι άλλες. Παρατηρήθηκε ότι το 

στοιχείο προτιμά οκτανουκλεοτίδια που είναι πλούσια στις βάσεις G – C (O’Hare et al, 

1983), τις ευχρωματινικές περιοχές σε σχέση με τις ετεροχρωματινικές (Berg et al, 

1991) και τις 5΄ αμετάφραστες περιοχές των γονιδίων (Spraddling et al, 1995). Μετά 

από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαφορετικών πειραμάτων μεταλλαξιγένεσης με 

το στοιχείο Ρ έχει δειχτεί ότι ορισμένα γονίδια στοχεύονται πολύ συχνά, μια άλλη 

κατηγορία στοχεύεται με ΄κανονική΄ συχνότητα, ενώ υπάρχουν πολλά γονίδια, τα 

οποία δεν στοχεύονται ποτέ ή στοχεύονται πολύ σπάνια. Οι τρεις παραπάνω ομάδες 

γονιδίων χαρακτηρίζονται ως ‘καυτά’ (hot spots), ‘ζεστά’ (warm spots) και ‘κρύα’ (cold 

spots) σημεία για το στοιχείο. Ανάλυση των φυσικών χαρακτηριστικών τoυ DNA στις 

περιοχές – στόχους του στοιχείου έδειξε ότι οι υψηλές τιμές ευκαμψίας (bendability) 

του DNA, καθώς και η ύπαρξη μιας παλίνδρομης διάταξης νουκλεοτιδικών θέσεων με 

δυνατότητα δημιουργίας δεσμών υδρογόνου (H-bonding sites), αποτελούν πιθανές 

θέσεις αναγνώρισης της τρανσποζάσης του στοιχείου (Liao et al, 2000). 

     Η ύπαρξη θέσεων στο DNA που στοχεύονται με μεγαλύτερη συχνότητα έχει 

αποδειχθεί και για το στοιχείο hobo, της οικογένειας hAT. Ανάλυση της κατανομής στο 

γένωμα της Drosophila melanogaster τρανσποζονίων που βασίζονται στο στοιχείο 

hobo έδειξε διαφορές σε σχέση με την κατανομή του στοιχείου Ρ, τόσο όσον αφορά 

την προτίμηση των στοιχείων για γονίδια, όσο και για μεγάλες χρωμοσωμικές 

περιοχές (Smith et al, 1993). H μελέτη των βάσεων στην περιοχή ένθεσης του 
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στοιχείου hobo δεν έχει αποκαλύψει την ύπαρξη κάποιου συγκεκριμένου μοτίβου 

νουκλεοτιδίων, που θα μπορούσε να αποτελεί το στόχο της τρανσποζάσης του 

στοιχείου, παρά μόνο την αλληλουχία ΝΤΝΝΝΝAC, στο κέντρο της οποίας συμβαίνει 

η ένθεση (Saville et al, 1999). Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι δεν είναι η 

πρωτοταγής αλληλουχία του DNA αλλά μάλλον τα φυσικά χαρακτηριστικά του DNA 

που καθορίζουν την αναγνώριση και επιλογή της περιοχής από την τρανσποζάση του 

στοιχείου hobo.  

     Δομικά χαρακτηριστικά του  DNA, όπως η ευκαμψία του, η τάση για απόκτηση της 

Α-διαμόρφωσης (a-philicity) και η ύπαρξη παλινδρομικών μοτίβων - θέσεων 

δημιουργίας δεσμών υδρογόνου στο μεγάλο αυλάκι του  DNA, φαίνεται ότι αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες καθορισμού του  χρωματινικού στόχου στα στοιχεία της 

υπεροικογένειας Tc1-mariner (Vigdal et al, 2002). Σε επίπεδο πρωτοταγούς 

αλληλουχίας, εκτός από την ύπαρξη του δινουκλεοτιδίου ΤΑ, υπάρχουν αλληλουχίες - 

μοτίβα που επικρατούν στα σημεία της ένθεσης, αν και δεν αποτελούν προϋπόθεση 

γι΄ αυτήν. Ένα τέτοιο μοτίβο αλληλουχίας στην περίπτωση του Sleeping Beauty είναι η 

παλίνδρομη ακολουθία ΑΤΑΤΑΤΑΤ, στο κέντρο της οποίας γίνεται η ένθεση.   Στην 

περίπτωση του Tc1, η αντίστοιχη ακολουθία είναι η CAYATATRTG (Korswagen et al, 

1996), ενώ στο Tc3 είναι η ΑCTAATATTATG (van Luenen et al, 1994). Για ένα άλλο 

στοιχείο της υπεροικογένειας, το Himar, δεν έχει χαρακτηριστεί κάποια ακολουθία που 

να αποτελεί θέση αναγνώρισης της τρανσποζάσης του, εκτός από το δινουκλεοτίδιο 

ΤΑ, τόσο σε in vitro, όσο και σε in vivo συνθήκες (Robertson and Lampe, 1995, Lampe 

et al, 1998).  Άλλοι παράγοντες, ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζουν την προτίμηση του 

στοιχείου για ένθεση στο DNA, καθώς η κατανομή των ενθέσεων δεν είναι τυχαία 

(Lampe et al, 1998). H ανάλυση του DNA γύρω από δινουκλεοτίδια ΤΑ που 

αποτελούν συχνούς στόχους του στοιχείου, έδειξε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές το 

DNA είναι πιο εύκαμπτο (Brukner et al, 1995). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πιθανό να 

διευκολύνει την αναγνώριση του δινουκλεοτιδίου ΤΑ από την τρανσποζάση κατά το 

πρώτο στάδιο της αντίδρασης της μετάθεσης. Είναι πιθανό, επίσης, η μεγάλη 

ικανότητα κάμψης του DNA να διευκολύνει, μετά από την αναγνώριση του στόχου, την 

αντίδραση κοπής του DNA και ενσωμάτωσης του ελεύθερου τρανσποζονίου. Αρκετές 

τρανσποζάσες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του στοιχείου Tc3, κάμπτουν το DNA 
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στα άκρα του τρανσποζονίου κατά την πρόσδεσή τους σε αυτά. Πιθανολογείται ότι με 

την κάμψη του DNA η αποκοπή του τρανσποζονίου διευκολύνεται (Arciszewska and 

Craig, 1991, van Pouderoyen et al, 1997).   

     H ευκαμψία του DNA φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα επιλογής 

στόχου για τα στοιχεία της υπεροικογένειας Tc1-mariner. Η προτίμηση των στοιχείων 

της υπεροικογένειας για ένθεση σε δινουκλεοτίδια ΤΑ και σε περιοχές που συχνά 

αποτελούνται από επαναλήψεις του συγκεκριμένου δινουκλεοτιδίου εξηγεί αυτή την 

προτίμηση, καθώς οι επαναλήψεις ΑΤ προσδίνουν μεγαλύτερη ικανότητα κάμψης στο 

DNA (Bruckner et al, 1995). Η ιδιότητα αυτή του DNA αποτελεί το κύριο 

χαρακτηριστικό αναγνώρισης στόχου και για τα ρετρομεταθετά στοιχεία (Muller et al, 

1994, Cost et al, 1998).  

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

2.1  Λειτουργική Γενωμική. 
 
     Περίπου 50 χρόνια μετά από την ανακάλυψη της δομής του DNA, η πρωτοταγής 

δομή του γονιδιώματος αρκετών πολυκύτταρων οργανισμών είναι γνωστή. Τέτοιοι 

οργανισμοί είναι ο νηματώδης Caenorhabditis elegans (The C.elegans Sequencing 

Consortium, 1998), η μύγα Drosophila melanogaster (Adams et al, 2000), το φυτό 

Arabidopsis thaliana (The Arabidopsis Sequencing Consortium, 2000), το κουνούπι 

Anopheles gambiae (Holt et al, 2002), το ψάρι Fugu rubripes (Aparicio et al, 2002), το 

ποντίκι Mus musculus (Waterston, et al, 2002) και ο άνθρωπος Homo sapiens (Venter 

et al, 2001). Αντίθετα προς τον τεράστιο όγκο πληροφορίας που συνεχίζει να 

συσσωρεύεται από τον προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας ολοένα 

περισσότερων οργανισμών, η γνώση πάνω στη λειτουργία των γονιδίων είναι σχετικά 

περιορισμένη. Μια σχετικά νέα ερευνητική περιοχή, η οποία ασχολείται με την 

αποσαφήνιση της λειτουργίας των γονιδίων, είναι η Λειτουργική Γενωμική. Η 

ανάπτυξη της βιοπληροφορικής έχει προσφέρει πλούσια εργαλεία για την 

ομαδοποίηση γονιδίων και πρωτεϊνών με βάση ομοιότητες σε νουκλεοτιδικό και 

αμινοξικό επίπεδο, αντίστοιχα, στην αναγνώριση γονιδιακών περιοχών και στην 

πρόβλεψη της γονιδιακής λειτουργίας. Κάποιες τεχνικές, όπως η ανάλυση με διατάξεις 

(arrays, Schena et al, 1995), η διαφορική παρουσίαση (differential display, Liang and 

Pardee, 1992), η σειριακή ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης (serial analysis of gene 

expression- SAGE, Velculescu et al, 1995), η φασματοσκοπία μάζας, το σύστημα 

εύρεσης αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών ΄δύο υβριδίων΄ (two-hybrid screen, 

Fields and Song, 1989) έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη γονιδιακή 

έκφραση και λειτουργία. Παρολ΄ αυτά, η ακριβής και ολοκληρωμένη ανάλυση της 

λειτουργίας ενός γονιδίου απαιτεί την άθικτη κατάσταση του κυττάρου και γενικότερα 

του πολυκύτταρου οργανισμού στον οποίο μελετάται. 

     Η επιστήμη της γενετικής χρησιμοποιεί συγκεκριμένα είδη – μοντέλα, για να 

αναλύει τη γονιδιακή λειτουργία και να εξάγει συμπεράσματα για τη γονιδιακή δράση 

σε άλλους οργανισμούς. Για να χρησιμοποιηθεί ένας οργανισμός ως μοντέλο 

γενετικής ανάλυσης, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, όπως το χαμηλό 

κόστος διατήρησής του, ο βραχύς κύκλος ζωής, το μικρό του μέγεθος, η σχετική 
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βιολογική του απλότητα, η ομοιότητα με άλλα είδη μεγάλης σημασίας για την ιατρική, 

τη γεωπονία, την κτηνιατρική, τη γεωργία και η ύπαρξη γενετικών χαρακτηριστικών 

που βοηθούν το σχεδιασμό και την ανάλυση των πειραμάτων.  

     Από το 1940, ο σακχαρομύκητας χρησιμοποιείται ως μοντέλο κλασσικής γενετικής, 

ενώ από τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε η χρήση του ως μοντέλου μοριακής γενετικής 

ανάλυσης. Η αποκωδικοποίηση του DNA του οργανισμού (Goffeau et al, 1996) 

διεύρυνε τις δυνατότητες για λειτουργικη γενωμική ανάλυση και πολλαπλασίασε τη 

γνώση για το ρόλο των γονιδίων του σακχαρομύκητα και για τη συμμετοχή τους σε 

συγκεκριμένα γονιδιακά μονοπάτια (Winzeler et al, 1999).  

     Το 1963, ο Sydney Brenner, αναζητώντας ένα καινούριο πολυκύτταρο οργανισμό – 

μοντέλο, ο οποίος θα ήταν ιδιαίτερα απλός, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα στα δύο 

σημαντικότερα, κατά τη γνώμη του, ερωτήματα της σύγχρονης βιολογίας, δηλαδή τους 

μηχανισμούς ανάπτυξης και τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, 

ξεκίνησε να μελετά το νηματώδη Caenorhabditis elegans. Ο απλός αυτός οργανισμός 

είναι το νεότερο από τους οργανισμούς – μοντέλα της γενετικής. Αριθμεί μόλις 959 

σωματικά κύτταρα και είναι γνωστά τα κύτταρα του νευρικού του συστήματος (302 

κύτταρα). Στο νηματώδη υπάρχουν δύο φύλα, το αρσενικό και το ερμαφρόδιτο. Ένα 

ερμαφρόδιτο μπορεί να παράγει μέσα σε τρεις μέρες μέχρι και 200 απογόνους με 

αυτογονιμοποίηση. Εγγενής αναπαραγωγή μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή του 

αρσενικού φύλου (Brenner, 1974). Ο οργανισμός μπορεί να διατηρηθεί ζωντανός 

στους -70°C. Ένα άλλο πλεονέκτημα του νηματώδους είναι το μικρό, σχετικά, γένωμα, 

γεγονός που οδήγησε στη γρήγορη αποκωδικοποίησή του (Coulson et al, 1988). Τα 

τελευταία χρόνια ο νηματώδης χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία ως μοντέλο 

έρευνας ανθρώπινων ασθενειών (Ο’Kane, 2003). 

     H Δροσόφιλα είναι ο καλύτερα μελετημένος πολυκύτταρος οργανισμός. Εδώ και 

έναν αιώνα αποτελεί το βασικό πειραματόζωο στη μελέτη εξελικτικά συντηρημένων 

αναπτυξιακών και κυτταρικών διαδικασιών. Οι πρώτοι ερευνητές που μελέτησαν την 

κλασσική γενετική της Δροσόφιλας, Τ. Morgan, A. Sturtevant, C. Bridges και H. Muller, 

σχεδίασαν τους πρώτους γονιδιακούς χάρτες, που βασίστηκαν στην ανάλυση 

συχνοτήτων ανασυνδυασμού, πρότειναν τη χρωμοσωμική θεωρία της 

κληρονομικότητας και έδειξαν ότι οι ακτίνες Χ προκαλούν μεταλλαγές. Από τη δεκαετία 
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του 1970 χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο έρευνας στη μοριακή βιολογία και οδήγησε 

στην αποσαφήνιση του ρόλου της διαφορικής χωροχρονικής έκφρασης των γονιδίων 

στην ανάπτυξη. Πολλά από τα γονίδια που βρέθηκαν να καθορίζουν τους πρώιμους 

σωματικούς άξονες, την κυτταρική διαφοροποίηση και την οργανογένεση, αποδείχτηκε 

ότι είναι συντηρημένα κατά την εξέλιξη, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη νέων 

γενετικών εργαλείων για τη μελέτη πολύπλοκων διαδικασιών που παρατηρούνται σε 

πιο σύνθετους οργανισμούς, όπως ο άνθρωπος.  

      Το ποντίκι αποτελεί τον πιο κοντινό στον άνθρωπο  οργανισμό – μοντέλο και γι΄ 

αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιοϊατρική έρευνα. Τα περισσότερα γονίδια 

έχουν μεταλλαχτεί με μεθόδους χημικής μεταλλαξιγένεσης, με ακτινοβολίες, με 

διάφορες μεθόδους κατευθυνόμενου ανασυνδυασμού και με τη χρήση μεταθετών 

στοιχείων. Η σύγκριση της πρωτοταγούς ακολουθίας του γενώματος του ποντικού με 

αυτό του ανθρώπου δίνει τη δυνατότητα για την άμεση σύνδεση ενός μονογονιδιακού 

μεταλλαγμένου φαινοτύπου στο ποντίκι και ενός ανθρώπινου γονιδίου με μεγάλη 

νουκλεοτιδική ομοιότητα. Παρά το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας που έχει η έρευνα 

στο ποντίκι σε σχέση με το νηματώδη και τη μύγα, αποτελεί ένα αναντικατάστατο 

μοντέλο για τη μελέτη της ανάπτυξης και της παθογένεσης του ανθρώπου, ιδιαίτερα 

στο χώρο του καρκίνου και της ανοσοβιολογίας. Συχνά η σε βάθος ανάλυση ενός 

γονιδιακού χαρακτήρα απαιτεί τη συνδυασμένη χρήση περισσότερων του ενός 

οργανισμών – μοντέλων. Για ευρείας κλίμακας γενετική ανάλυση είναι πιο εφικτή και 

αποτελεσματική η ανάλυση στη Δροσόφιλα. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα αναλύονται 

με πιο στοχευμένες πειραματικές διαδικασίες στο ποντίκι και σε τελικό στάδιο σε 

ανθρώπινες κυτταροσειρές ή στον άνθρωπο. 

 

 

2.2  Η Δροσόφιλα στη  λειτουργική γενωμική ανάλυση.     
 

       Κανείς πολυκύτταρος οργανισμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο εκτεταμένα στη 

γενετική ανάλυση, όσο η Δροσόφιλα. Τα πλεονεκτήματα που έχει ως πειραματόζωο 

την καθιστούν εδώ και πάνω από έναν αιώνα αναντικατάστατο εργαλείο στη μελέτη 

της γονιδιακής λειτουργίας και των γονιδιακών αλληλεπιδράσεων. Τα πλεονεκτήματα 
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αυτά είναι το μικρό της μέγεθος, το χαμηλό κόστος που απαιτεί η καλλιέργειά της, ο 

μικρός κύκλος ζωής της, η πληθώρα απογόνων που μπορεί να παράγει ένα μόνο 

άτομο, η ευκολία χειρισμού της στο εργαστήριο, το μικρό της σχετικά γένωμα και, 

κυρίως, η ύπαρξη πολλών χρήσιμων γνώσεων και γενετικών εργαλείων που έχουν 

παραχθεί από την πολυετή χρήση της ως οργανισμού – μοντέλου. Η 

αποκωδικοποίηση του γενώματός της έδειξε ότι πολλά από τα γονίδιά της, όπως για 

παράδειγμα εκείνα που συμμετέχουν στον καθορισμό του σχεδίου σώματος 

(Castanon and Baylies, 2002) ή στη δημιουργία καρκινικών όγκων (Potter et al, 2000)  

έχουν σημαντική ομοιότητα με αντίστοιχα γονίδια ανώτερων οργανισμών, όπως ο 

άνθρωπος. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραμματίσει η 

Δροσόφιλα στη βιοϊατρική και στη λειτουργική γενωμική ανάλυση.  

     H ανακάλυψη του μεταθετού στοιχείου Ρ και η χρήση του ως μεταλλαξιγόνου 

παράγοντα στη Δροσόφιλα προσέφερε ένα νέο, επαναστατικό εργαλείο στη γενετική 

ανάλυση (Rubin and Spraddling, 1982), το οποίο έδινε τη δυνατότητα για 

ολοκληρωτική μεταλλαξιγένεση του γενώματος, ευκολία στο χαρακτηρισμό του 

μεταλλαγμένου γονιδίου και παραγωγή στελεχών με μοναδικές μεταλλάξεις. Έγινε 

εφικτή η εισαγωγή στο γένωμα τροποποιημένων αλληλόμορφων, η επαγόμενη 

έκφραση διαγονιδίων και αναπτύχθηκαν διάφορα συστήματα παγίδευσης γονιδίων και 

ενισχυτών, υπερέκφρασης και εκτοπικής έκφρασης γονιδίων. Mετά από την 

ανακάλυψη του στοιχείου Ρ, και άλλα μεταθετά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλεία μεταλλαξιγένεσης (Ryder and Russell, 2003), αυξάνοντας ακόμη 

περισσότερο τον αριθμό των μεταλλαγμένων γονιδίων της Δροσόφιλας. 

     Εκτός από τα μεταθετά στοιχεία, όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιεί η μοντέρνα 

βιολογία είναι διαθέσιμες και εφαρμόσιμες στη Δροσόφιλα (Burdett and van den 

Heuvel, 2004). O εντοπισμός του ενδογενούς RNA και των πρωτεϊνών, η in vivo 

μικροσκοπία, με την έκφραση φθοριζουσών πρωτεϊνών, η ανάλυση με διατάξεις 

(arrays), η παρεμβολή με RNA (RNA interference) είναι μερικές από τις τεχνικές που 

ολοένα αναπτύσσουν τη γνώση μας πάνω στη βιολογία της μύγας, και δημιουργούν 

μια γενική εικόνα της γονιδιακής έκφρασης και λειτουργίας σε όλα τα αναπτυξιακά της 

στάδια σε χιλιάδες μεταλλαγμένα στελέχη. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές συλλέγουν 

όλη αυτή την παραγόμενη γνώση και την καταχωρούν σε διαθέσιμες για όλους σελίδες 
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του διαδικτύου και εξειδικευμένα κέντρα συλλογής και διάθεσης μεταλλαγμένων 

στελεχών προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους τους ερευνητές να μελετούν 

συγκεκριμένα γονίδια και γονιδιακά μονοπάτια.  

      
 

     2.3  Η Δροσόφιλα ως μοντέλο μελέτης ανθρώπινων ασθενειών.      
 

     Δεδομένης της εξελικτικής σταθερότητας που χαρακτηρίζει γονίδια που ελέγχουν 

βασικές αναπτυξιακές διαδικασίες, η διαθεσιμότητα των αλληλουχιών των γενωμάτων 

του ανθρώπου και της Δροσόφιλας οδήγησε στην αναζήτηση γονιδίων της Drosophila 

melanogaster που έχουν σημαντική ομοιότητα με χαρακτηρισμένα ανθρώπινα γονίδια 

που σχετίζονται με ασθένειες, ο αριθμός των οποίων φτάνει τα 2309. Το 75% αυτών 

των γονιδίων έχουν σημαντική ομοιότητα στην πρωτοταγή δομή του DNA με γονίδια 

της Drosophila melanogaster (Reiter et al, 2001). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

γονίδια, των οποίων η μεταλλαγή προκαλεί στον άνθρωπο νευρολογικές διαταραχές, 

καρκίνο, αναπτυξιακές ανωμαλίες, μεταβολικά σύνδρομα και καρδιοαγγειακές 

παθήσεις. Επίσης περιλαμβάνει γονίδια που συμμετέχουν στην όραση, στην ακοή και 

στο ανοσοβιολογικό σύστημα. Τέτοιες υπολογιστικές αναλύσεις κατέδειξαν την 

προοπτική να χρησιμοποιηθεί η Drosophila melanogaster ως μοντέλο για την 

ανάλυση της λειτουργίας σημαντικού μέρους των γονιδίων που σχετίζονται με 

ανθρώπινες ασθένειες. Από τότε αρκετά από αυτά τα γονίδια μελετώνται στη 

Δροσόφιλα και η γνώση μας πάνω στη λειτουργία, τη ρύθμιση και τις αλληλεπιδράσεις 

τους με προϊόντα άλλων γονιδίων έχει πολλαπλασιαστεί (Bier, 2005). 

     Ένας από τους πολλούς τρόπους, με τους οποίους μπορεί η Δροσόφιλα να 

χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο γενετικής, είναι η παραγωγή μεταλλαγμάτων που έχουν 

χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης ασθένειας. Τέτοια στελέχη μπορούν να παραχθούν 

με τυχαία μεταλλαξιγένεση ή μέσω μεταχηματισμού με αλληλόμορφα που προκαλούν 

την ασθένεια στον άνθρωπο.  Σε αυτές τις μύγες μπορεί να μελετηθεί η μοριακή και 

κυτταρική βάση της ασθένειας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη συστημάτων έρευνας που αποσκοπούν στην ανίχνευση τροποποιητών 

δεύτερης θέσης (second – site modifiers screens). Στην περίπτωση αυτή, οι μύγες με 
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τον ΄ασθενικό΄ φαινότυπο μεταλλάσονται τυχαία, με σκοπό την ενίσχυση ή την 

άμβλυνση του ΄ασθενικού΄ φαινοτύπου. Η έρευνα είναι δυνατό να οδηγήσει στην 

αποκάλυψη ενός ή περισσοτέρων γονιδίων που συμμετέχουν στην ίδια φυσιολογική 

διαδικασία με το αρχικά μεταλλαγμένο. Η ύπαρξη ομολόγων αλληλουχιών στο γένωμα 

του ανθρώπου μπορεί να οδηγήσει στο χαρακτηρισμό νέων γονιδίων που σχετίζονται 

με ασθένειες.  

     Στη Drosophila melanogaster μπορούν να τεθούν επιστημονικά ερωτήματα που 

αφορούν τη γενετική του ανθρώπου και τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν εύκολα 

από την έρευνα στο ποντίκι ή σε συστήματα ευκαρυωτικών κυττάρων, λόγω του 

φαινομένου του γενετικού πλεονασμού (genetic redundancy) που παρατηρείται στους 

σπονδυλωτούς οργανισμούς. Η ανάλυση αυτή στηρίζεται στην ύπαρξη συντηρημένων 

γονιδιακών μονοπατιών και σε γνωστές πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις στις οποίες 

μπορεί να στηρίζεται η δράση ενός γονιδίου. Αυτή η ερευνητική προσέγγιση 

ονομάζεται ΄κλείσιμο του βρόχου΄ (closing the loop, Bier and McGinnis, 2004) και 

ενδείκνυται σε περιπτώσεις στις οποίες ο ρόλος ενός γονιδίου που σχετίζεται με 

ανθρώπινη ασθένεια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση την πρωτοταγή του δομή.       
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     3.  Μεταθετά στοιχεία και γενετική ανάλυση στη Δροσόφιλα. 
 
     3.1  Γενετική ανάλυση στη Δροσόφιλα.  
 
     Η κλασσική γενετική ανάλυση θεμελιώθηκε ως κλάδος της βιολογίας από τους 

Mendel (Mendel, 1866) και  Morgan (Morgan, 1910), που μελετούσαν ΄τυχαία΄ 

μεταλλάγματα και από τον Μuller (Muller, 1927), ο οποίος μελετούσε τα αποτελέσματα 

μεταλλαγών που προκαλούσε στις μύγες. Η επιστημονική προσέγγιση, κατά την οποία 

η παρατήρηση ενός μεταλλαγμένου φαινοτύπου προκαλεί την αναζήτηση της 

ταυτότητας του μεταλλαγμένου γονιδίου στο οποίο οφείλεται η μεταλλαγή, ονομάζεται 

΄κατευθυνόμενη γενετική΄ (forwards genetics). Η προσέγγιση, κατά την οποία για τη 

μελέτη ενός συγκεκριμένου γονιδίου προκαλείται πειραματικά η μεταλλαγή του και 

ακολουθεί η ανάλυση του φαινοτύπου του οργανισμού ονομάζεται ΄ανάστροφη 

γενετική΄ (reverse genetics). Η ανακάλυψη νέων τεχνικών μελέτης του γενώματος των 

οργανισμών οδήγησε στην ανάπτυξη νέων γενετικών προσεγγίσεων με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. Καινούριοι όροι χρησιμοποιούνται, όπως ‘phenotype-sensitized 

screens’, που εκφράζει τη μελέτη ενός συγκεκριμένου φαινοτύπου, με σκοπό το 

χαρακτηρισμό νέων γονιδίων και ΄αλλαγές στοχευμένου γονιδίου΄ (target-selected 

gene changes). Κατά την τελευταία τεχνική, η οποία αρχικά εφαρμόστηκε στη 

Δροσόφιλα από τους Benzer και Kaiser, ένας οργανισμός υπόκειται σε τυχαία 

μεταλλαξιγένεση και στη συνέχεια μελετάται η πρωτοταγής ακολουθία του προς 

ανάλυση γονιδίου ξεχωριστά σε κάθε μεταλλαγμένο άτομο.  

     Οι μέθοδοι μεταλλαξιγένεσης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τη 

δημιουργία σημειακών αλλαγών σε νουκλεοτίδια που προκαλούνται από διάφορα 

χημικά, η δεύτερη αφορά την πρόκληση δομικών ανωμαλιών στα χρωμοσώματα 

(ενθέσεις, απαλειφές, μετατοπίσεις χρωμοσωμικών τμημάτων κ.α.), που 

προκαλούνται από τη χρήση ακτινοβολίας και χημικών (DeMarini et al, 1989) και η 

τρίτη αφορά τη διακοπή γονιδίου (gene disruption), που προκαλείται από ενθέσεις 

φορέων γονιδιακής παγίδευσης (gene trap vectors) (O’Kane and Gehring, 1987), 

μεταθετών στοιχείων (Craig et al, 2002), ή από γονιδιακή στόχευση με ομόλογο 

ανασυνδυασμό (homologous recombination based gene targeting) (Doetschman et al, 
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1988). To πλεονέκτημα των δύο πρώτων κατηγοριών είναι η ευκολία με την οποία 

επιτυγχάνεται μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων, οι οποίες ισοκατανέμονται στο γένωμα. 

Αντιθέτως, σχετικά επίπονη είναι η διαδικασία χαρακτηρισμού του μεταλλαγμένου 

γονιδίου. Η τυχαία ενθετική μεταλλαξιγένεση (random insertional mutagenesis) 

γνωστών αλληλουχιών έχει το πλεονέκτημα της εύκολης ταυτοποίησης του 

μεταλλαγμένου γονιδίου. Το ένθεμα μπορεί να είναι ένα τρανσποζόνιο, ένα διαγονίδιο, 

ένας ρετροϊός ή ένα κομμάτι DNA κομμένο με ένζυμο περιορισμού (restriction enzyme 

mediated integration-REMI). 

     Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης για τη γονιδιακή λειτουργία της 

Δροσόφιλας προέρχεται από μεγάλης έκτασης πειράματα μεταλλαξιγένεσης με το 

χημικό EMS και με τρανσποζόνια βασισμένα στο στοιχείο P. Tα τελευταία δέκα χρόνια 

η χρήση των τρανσποζονίων του P έχει κερδίσει έδαφος σε σχέση με τη χημική 

μεταλλαξιγένεση, καθώς, εκτός από την ευκολία στην ταυτοποίηση του μεταλλαγμένου 

γονίδιου που παρέχει η ενθετική μεταλλαξιγένεση, τα τρανσποζόνια μπορούν να 

τροποποιηθούν έτσι, ώστε να προκαλούν μοναδικές μεταλλάξεις, να παγιδεύουν 

γονίδια, εσώνια, ενισχυτές, υποκινητές, σήματα πολυαδενυλίωσης, να υπερεκφράζουν 

γονίδια, να προκαλούν δομικές χρωμοσωμικές ανακατατάξεις (Adams and Sekelsky, 

2002, St Johnston, D., 2002).  

 

 

    3.2  Παγίδευση ενισχυτών. 
 

     Όπως έχει προαναφερθεί στην Εισαγωγή, οι ενθέσεις του στοιχείο Ρ γίνονται 

συνήθως στην 5’ περιοχή των γονιδίων και πολύ λιγότερο στα εσώνια. Για το λόγο 

αυτό το στοιχείο Ρ είναι κατάλληλο για την ανίχνευση του προτύπου της γονιδιακής 

έκφρασης με τη μέθοδο της παγίδευσης ενισχυτών (Ο’Kane and Gehring, 1987, 

Wilson et al, 1989), καθώς αυτοί βρίσκονται συνήθως πριν το 5’ άκρο των γονιδίων. 

Στην τεχνική αυτή το τρανσποζόνιο περιέχει ένα γονίδιο αναφοράς υπό την επίδραση 

ενός ασθενούς υποκινητή. Η ένθεση του τρανσποζονίου κοντά σε ενδογενή ενισχυτή 

προκαλεί την ενεργοποίηση του υποκινητή, ο οποίος καθοδηγεί την έκφραση του 

γονιδίου αναφοράς σύμφωνα με το πρότυπο του ενδογενούς ενισχυτή. Συνήθως το 



 31

πρότυπο έκφρασης του γονιδίου αναφοράς είτε είναι ταυτόσημο με αυτό του 

ενδογενούς ενισχυτή, είτε αποκαλύπτει μέρος του χωροχρονικού προτύπου έκφρασης 

του ενδογενούς γονιδίου. Σε κάποιες ενθέσεις η γονιδιακή έκφραση ανιχνεύεται σε 

ορισμένες μόνο από τις αναμενόμενες περιοχές. Στα πρώτα πειράματα παγίδευσης 

ενισχυτών με το στοιχείο Ρ σε περίπου 5 έως 10% των σειρών με μοναδικές ενθέσεις 

του τρανσποζονίου το γονίδιο αναφοράς εκφραζόταν σε πολύ συγκεκριμένα κύτταρα ή 

ιστούς (Bellen et al, 1989, Hartenstein and Jan, 1992), με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

νέων κυτταρικών και ιστοειδικών μαρτύρων. Εκτός από το Ρ, άλλα μεταθετά στοιχεία 

που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πειράματα παγίδευσης ενισχυτών στη Δροσόφιλα είναι 

το hobo (Smith et al, 1993) και το piggyBac (Horn et al, 2003). 

     Ως γονίδια αναφοράς χρησιμοποιούνται συνήθως το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης 

της E. coli, της πράσινης πρωτεΐνης φθορισμού και της λουσιφεράσης. Τα δύο 

τελευταία έχουν το πλεονέκτημα της παρατήρησης του προτύπου έκφρασης με in vivo 

μικροσκοπία, χωρίς να απαιτείται η θανάτωση του δείγματος. Η χρήση του γονιδίου 

της β-γαλακτοσιδάσης πλεονεκτεί όσον αφορά την υψηλή ευαισθησία της χρώσης, η 

οποία επιτρέπει την ανίχνευση πολύ μικρών επιπέδων γονιδιακής έκφρασης. Στα 

πρώτα πειράματα παγίδευσης ενισχυτών η έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης 

περιορίζονταν στον κυτταρικό πυρήνα. Έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί σε πειράματα 

κυτταροπλασματική β-γαλακτοσιδάση, η έκφραση της οποίας είναι συχνά πολύ 

χαμηλή, για να ανιχνευτούν λεπτές κυτταρικές λειτουργίες σε περιοχές, όπως οι 

νευρικοί δενδρίτες και άξονες (Bellen, 1999). Φωτογραφίες προτύπων γονιδιακής 

έκφρασης από περισσότερα από 3700 στελέχη Drosophila melanogaster με γεγονότα 

παγίδευσης ενισχυτή από τρανσποζόνια του στοιχείου Ρ είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο 

στη σελίδα: http://pbio07.uni-muenster.de/ (Janning, 1997). 

     Mία σημαντική βελτίωση της τεχνικής της παγίδευσης ενισχυτών αποτέλεσε η 

χρήση του γονιδίου του σακχαρομύκητα Gal4 ως γονιδίου αναφοράς (Brand and 

Perrimon, 1993). H έκφραση της πρωτεΐνης GAL4, η οποία είναι μεταγραφικός 

παράγοντας, δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στη μύγα, ακόμη κι όταν εκφράζεται σε 

υψηλά επίπεδα. Η έκφραση του Gal4 μπορεί να ανιχνευθεί μέσω της έκφρασης ενός 

δεύτερου γονιδίου αναφοράς, το οποίο πρέπει να έχει ως υποκινητή τις αλληλουχίες 

UAS (Upstream Activating Sequences) του σακχαρομύκητα. Mε το συστημα αυτό 
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μπορεί να επιτευχθεί η εκτοπική έκφραση και η υπερέκφραση οποιουδήποτε γονιδίου, 

που μπορεί να εκφράζει, για παράδειγμα, μία πρωτεΐνη φθορισμού, ένα μεταγραφικό 

παράγοντα, έναν αποπτωτικό παράγοντα.  

     Ένας μεγάλος αριθμός μετασχηματισμένων σειρών Δροσόφιλας με ενθέσεις 

τρανσποζονίων του στοιχείου Ρ (τρανσποζόνια EP) που φέρουν αλληλουχίες UAS 

στα άκρα τους έχει παραχθεί (R∅rth, 1996), με στόχο την ελεγχόμενη εκτοπική 

έκφραση των ενδογενών γονίδίων, που βρίσκονται στα σημεία ένθεσης των 

τρανσποζονίων ΕΡ. Η διασταύρωση των σειρών αυτών με μύγες, στις οποίες η 

πρωτεΐνη GAL4 εκφράζεται σύμφωνα με συγκεκριμένο χωροχρονικό πρότυπο, οδηγεί 

στη δημιουργία απογόνων, στους οποίους το στοχευμένο με τρανσποζόνιο ΕΡ 

ενδογενές γονίδιο εκφράζεται εκτοπικά, σύμφωνα με το πρότυπο έκφρασης της 

πρωτεΐνης GAL4 (Σχήμα 2).  

 
 

 
 

Σχήμα 2. Το σύστημα εκτοπικής έκφρασης γονιδίων με τις σειρές ΕΡ. Η πρωτεΐνη GAL4 

καθοδηγεί την έκφραση ενδογενούς γονιδίου, μέσω της ενεργοποίησης των αλληλουχιών UAS 

(Ryder and Russell, 2003). 
 

 

     Mία άλλη εφαρμογή του συστήματος UAS-Gal4 αποτελεί η θανάτωση επιλεγμένων 

κυττάρων ή ιστών. Η διασταύρωση στελεχών Δροσόφιλας, που εκφράζουν την 

πρωτεΐνη GAL4 σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους με στελέχη που φέρουν τα 

γονίδια της τοξίνης της διφθερίτιδας (Kunes and Steller, 1991) ή της ρικίνης (Moffat et 

al, 1992) υπό τον έλεγχο των αλληλουχιών UAS, δημιουργεί απογόνους, στους 

οποίους τα συγκεκριμένα κύτταρα θανατώνονται επιλεκτικά. Σε ένα αντίστοιχο 

σύστημα η επιλεκτική έκφραση της τοξίνης του τετάνου  σε πληθυσμούς νευρικών 
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κυττάρων καταργεί την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή συναπτομπρεβίνη, δίχως 

συνέπειες στην ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων (Sweeney et al, 1995). 

 

 

     3.3  Παγίδευση γονιδίων. 
 

     Μία από τις πρώτες εφαρμογές του στοιχείου Ρ στη γενετική της Δροσόφιλας ήταν 

η προσπάθεια στόχευσης κάθε ζωτικής σημασίας γονιδίου (lethal genes). Η απόπειρα 

αυτή απέφερε μια μεγάλη συλλογή μεταλλαγμάτων, που έφεραν μοναδικές ενθέσεις 

του τρανσποζονίου περίπου στο 25% των 3600 περίπου γονιδίων της κατηγορίας 

αυτής (Miklos and Rubin, 1996). Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιήθηκαν 

τρανσποζόνια, που αποσκοπούσαν στην παγίδευση ενισχυτών του γενώματος. Μια 

νέα τεχνική που εφαρμόστηκε στη Δροσόφιλα για τη γονιδιακή ανάλυση ήταν η 

παγίδευση γονιδίων με τρανσποζόνια. Στην τεχνική αυτή το γονίδιο αναφοράς δεν έχει 

υποκινητή και η έκφρασή του εξαρτάται από τη συρραφή των mRNA μορίων ενός 

ενδογενούς γονιδίου και του γονιδίου αναφοράς. Για το λόγο αυτό το γονίδιο 

αναφοράς, το οποίο μπορεί να είναι το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης, το γονίδιο της 

λουσιφεράσης, το γονίδιο Gal4 ή το γονίδιο GFP, φέρει αλληλουχία αποδοχής 

διασύνδεσης και αλληλουχίες τερματισμού της μεταγραφής. Η ένθεση του 

τρανσποζονίου στο εσώνιο ενδογενούς γονιδίου μπορεί να ΄παγιδεύσει΄ την κανονική 

έκφραση του γονιδίου, αν ο προσανατολισμός του γονιδίου αναφοράς είναι ο ίδιος με 

αυτόν του ενδογενούς γονιδίου (Lukacsovich et al, 2001, Bonin et al, 2004). 

Αποτέλεσμα της τεχνικής αυτής είναι η μεταλλαγή του ‘παγιδευμένου’ γονιδίου και η 

ανάλυση του χωροχρονικού προτύπου έκφρασής του. Σε σχέση με την τεχνική της 

παγίδευσης ενισχυτών η τεχνική της παγίδευσης γονιδίων πλεονεκτεί στο γεγονός ότι 

οι μύγες που επιλέγονται με κριτήριο την έκφραση του γονιδίου αναφοράς έχουν κατά 

κανόνα ενδογονιδιακές μόνο ενθέσεις του τρανσποζονίου.  

     Μια παραλλαγή της παραπάνω τεχνικής είναι η τεχνική της παγίδευσης 

πρωτεϊνών, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία χιμαιρικών μορίων mRNA ενδογενών 

γονιδίων με mRNA γονιδίων αναφοράς. Εκατοντάδες μεταλλαγμένες σειρές 

Δροσόφιλας έχουν παραχθεί, οι οποίες παράγουν πρωτεΐνες - χίμαιρες ενδογενών 
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γονιδίων και του γονιδίου GFP (Morin et al, 2001, Clyne et al, 2003). Οι μύγες αυτές 

φέρουν ενθέσεις τρανσποζονίων του στοιχείου Ρ σε εσωνικές περιοχές γονιδίων, 

συνήθως, τα οποία τρανσποζόνια περιέχουν το γονίδιο GFP περιβαλλόμενο από 

αλληλουχίες αποδοχής και δότη διασύνδεσης. Από την κωδική περιοχή του γονιδίου 

αναφοράς λείπουν τα κωδικόνια έναρξης και λήξης. Το πλεονέκτημα της παγίδευσης 

πρωτεϊνών είναι η δυνατότητα εντοπισμού της ενδοκυτταρικής κατανομής της 

ενδογενούς πρωτεΐνης. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης πειραματικής προσέγγισης 

είναι το μικρό ποσοστό γεγονότων παγίδευσης πρωτεϊνών (ένας απόγονος με 

έκφραση φθορισμού στους 1500 παραχθέντες). Η μέθοδος αυτή, αν συνδυαστεί με τη 

χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος επιλογής φθοριζόντων μυγών (fluorescence-

based sorters), διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής των μεταλλαγμάτων και δίνει τη 

δυνατότητα για πειράματα, στα οποία μπορούν γρήγορα να μελετηθούν πολλά πιθανά 

μεταλλάγματα (Buszczak et al, 2006).  

 
 
     3.4  To πρόγραμμα της γονιδιακής μεταλλαγής στη Δροσόφιλα. 
 

     Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της γενετικής ανάλυσης στη Δροσόφιλα 

είναι η δημιουργία μεταλλάξεων σε όλα τα γονίδια του γενώματός της. Η επίτευξη του 

εγχειρήματος αυτού θα προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο στη μελέτη της γονιδιακής 

λειτουργίας και των γενετικών αλληλεπιδράσεων. Τρία ανεξάρτητα προγράμματα 

έχουν αυτό το στόχο: Το πρόγραμμα της γονιδιακής μεταλλαγής στη Δροσόφιλα από 

το κολλέγιο Μπέρκλεϋ (the Berkeley Drosophila Gene Disruption Project) (Spradling et 

al, 1999, Bellen et al, 2004), το πρόγραμμα μεταλλαγής της εταιρίας Exelixis (Thibault 

et al, 2004) και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DrosDel (Ryder et al, 2004). Το πρώτο, 

έχει ως στόχο τη στόχευση όλων των γονιδίων της Drosophila melanogaster με 

μοναδικές ενθέσεις μιας ομάδας από διαφορετικά τρανσποζόνια του στοιχείου Ρ. Τον 

ίδιο στόχο έχει το πρόγραμμα της εταιρίας Exelixis, με τη διαφορά ότι εκτός από 

τρανσποζόνια του Ρ χρησιμοποιεί και τρανσποζόνια του στοιχείου piggyBac σε μια 

προσπάθεια να ξεπεράσει τα μειονεκτήμα του στοιχείου Ρ, όσον αφορά τη μη τυχαία 

κατανομή του στο γένωμα, που έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή στόχευση ορισμένων 
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γονιδίων και την αδυναμία του να στοχεύσει ένα μεγάλο ποσοστό του γονιδιώματος 

(Spradling et al, 1999). Ένα άλλο μειονέκτημα του Ρ είναι  οι διαδοχικές απαλειφές 

που δημιουργεί σε διαφορετικά γονίδια κατά την κινητοποίησή του (hit and run 

events), με αποτέλεσμα στο περίπου 30% των θνησιγόνων φαινοτύπων που 

προκαλεί η κινητοποίησή του να μην οφείλεται στη μεταλλαγή του γονιδίου στο οποίο 

χαρακτηρίζεται η ένθεση του τρανσποζονίου (Salzberg et al, 1997, Hiesinger et al, 

2004).  

     Με τη χρήση των τρανσποζονίων που βασίζονται στο piggyBac τα παραπάνω 

προβλήματα παρακάμπτονται, καθώς  οι ενθέσεις του στοιχείου στο γένωμα της 

Δροσόφιλας έχουν πιο τυχαία κατανομή, ενώ η εκτομή του στοιχείου από το DNA δεν 

προκαλεί απαλειφές ή προσθήκες νουκλεοτιδίων (Elick et al, 1996).  Δεδομένης της 

τάσης του στοιχείου να εντίθεται σε εσώνια (Hacker et al, 2003), αυτή η ιδιότητα 

αποτελεί ένα μειονέκτημα του στοιχείου, γιατί δεν επιτρέπει τη δημιουργία 

δευτερογενών μεταλλαγών. Η προσθήκη στοιχείων Ρ στις αλληλουχίες των 

τρανσποζονίων του piggyBac αναμένεται να επιτρέψει την ελεγχόμενη πρόκληση 

μεταλλαγών στα γειτονικά των ενθέσεων εξώνια (Parks et al, 2004).  

      To Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταλλαγής (DrosDel project) αποσκοπεί κυρίως στη 

διανομή τρανσποζονίων του Ρ στο γένωμα της ισογονιδιακών στελεχών της 

Drosophila melanogaster, με τελικό σκοπό την πρόκληση νουκλεοτιδικών απαλειφών, 

οι οποίες θα κυμαίνονται σε μήκος από 1000 μέχρι και 1000000 νουκλεοτίδια. Η 

χρησιμοποίηση ισογονιδιακών στελεχών κρίνεται απαραίτητη για την όσο το δυνατόν 

μικρότερη συσσώρευση φυσικών μεταλλάξεων, η οποία συχνά δυσκολεύει τη γενετική 

ανάλυση. Η τεχνική της πρόκλησης απαλειφών στηρίζεται στην ύπαρξη αλληλουχιών 

FRTs στα τρανσποζόνια. Όταν δύο τρανσποζόνια που βρίσκονται στο ίδιο 

χρωματόσωμα έχουν τις αλληλουχίες αυτές και είναι προσανατολισμένα κατάλληλα, 

με την παρουσία της πρωτεΐνης FLP ρεκομπινάσης του σακχαρομύκητα (Sadowski, 

1995) είναι δυνατό να αναστραφεί ή να απαλειφθεί η μεταξύ τους αλληλουχία DNA. Το 

σύστημα λειτουργεί, ακόμα και όταν τα τρανσποζόνια βρίσκονται σε διαφορετικά 

χρωμοσώματα (Golic and Lindquist, 1989). 
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     4.  Στόχος της παρούσας διατριβής. 
 
     To μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας για τη λειτουργία των γονιδίων της 

Δροσόφιλας έχει προκύψει από πειράματα μεταλλαξιγένεσης με το στοιχείο Ρ. Η 

χρησιμοποίηση του στοιχείου Ρ ως μεταλλαξιγόνος παράγοντας έχει το μειονέκτημα 

της τάσης να εντίθεται με μεγάλη συχνότητα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία γονιδίων 

(hotspots) και της αδυναμίας να εντίθεται σε χιλιάδες άλλα γονίδια (coldspots). Επίσης 

η μεγάλη πλειοψηφία των ενδογονιδιακών ενθέσεων του στοιχείου γίνονται στις 5’ 

αμετάφραστες περιοχές, γεγονός που καθιστά τη χρήση του λιγότερο αποτελεσματική 

σε πειράματα παγίδευσης γονιδίων. Ένα άλλο μεταθετό στοιχείο που χρησιμοποιείται 

τα τελευταία χρόνια στη γενετική ανάλυση, το piggyBac, έχει προτίμηση για ένθεση σε 

διαφορετικά γονίδια σε σχέση με το Ρ και η πλειοψηφία των ενδογονιδιακών ενθέσεων 

του στοιχείου βρίσκονται σε εσώνια. Το μειονέκτημά του σε σχέση με το στοιχείο Ρ 

είναι το γέγονός ότι η κινητοποίησή του δεν προκαλεί απαλειφές νουκλεοτιδίων, με 

αποτέλεσμα το ποσοστό δευτερογενών μεταλλαγών που μπορούν να προκληθούν να 

είναι μικρό. Για το λόγο αυτό, η δημιουργία και χρησιμοποίηση τρανσποζονίων 

βασισμένων σε άλλα μεταθετά στοιχεία είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη 

ολοκλήρωση του Προγράμματος μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας, το οποίο 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας συλλογής χιλιάδων μεταλλαγμένων στελεχών 

Δροσόφιλας, καθένα εκ των οποίων θα φέρει την ένθεση ενός τρανσποζονίου σε ένα 

ενδογενές γονίδιο. 

     Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα σύστημα κινητοποίησης του στοιχείου 

Minos στο γένωμα της Δροσόφιλας μετά από έκφραση ενδογενούς τρανσποζάσης. 

Παρήχθησαν ενθέσεις του στοιχείου στο γένωμα με τον παραπάνω τρόπο, καθώς και 

μετά από ενέσεις σε προβλαστοδερμικά έμβρυα μίγματος τρανσποζονίων και 

τρανσποζάσης του Minos και μελετήθηκε η δυνατότητα του στοιχείου να εντίθεται σε 

γονίδια που δεν έχουν στοχευθεί από άλλα μεταθετά στοιχεία. Αναλύθηκε η 

πρωτοταγής και η δευτεροταγής δομή του DNA στα σημεία ένθεσης του στοιχείου, 

καθώς και η προτίμησή του για ένθεση σε συγκεκριμένες ενδογονιδιακές περιοχές. 

Επίσης, ελέγχθηκε η δυνατότητα δημιουργίας δευτερογενών μεταλλαγών στα 

στοχευμένα με το στοιχείο γονίδια. Αναπτύχθηκε ένα σύστημα παγίδευσης ενισχυτών 
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με χρήση του γονιδίου Gal4 ως πρώτου γονιδίου αναφοράς και των γονιδίων DsRed, 

EGFP και β-γαλακτοσιδάσης ως δευτέρων γονιδίων αναφοράς. Σε τρεις περιπτώσεις 

τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης που ανιχνεύτηκαν με την τεχνική παγίδευσης 

ενισχυτών συγκρίθηκαν με τα πρότυπα έκφρασης των ενδογενών γονιδίων, όπως 

προέκυψαν μετά από την τεχνική του υβριδισμού RNA in situ.  

     Δημιουργήθηκε ένα σύστημα κινητοποίησης ενθέσεων του Minοs από το τρίτο 

χρωματόσωμα προς όλα τα χρωμοσώματα και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 

και τον χαρακτηρισμό 1000 ενθέσεων από την ομάδα του Προγράμματος μεταλλαγής 

των γονιδίων της Δροσόφιλας.  
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1.  Δημιουργία διαγενετικών ατόμων Δροσόφιλας. 
 
     1.1 Με μικροένεση σε κύτταρα της γαμετικής σειράς. 
 
     Για την παραγωγή μεταλλαγμένων μυγών με ενθέσεις του Minos στο γονιδίωμά τους 

χρησιμοποιήθηκαν δύο τρανσποζόνια που φέρουν τα άκρα του Minos (Σχήμα 3). Το 

τρανσποζόνιο MiPR φέρει ως μάρτυρα το γονίδιο της ενισχυμένης πράσινης πρωτεΐνης 

φθορισμού (EGFP) υπό τον υποκινητή 3ΧΡ3 (Berghammer et al, 1999). Φέρει επίσης  

αλληλουχίες έναρξης της αντιγραφής (ori) και το γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη 

(Seifert et al, 1986), για την ανάκτηση αλληλουχιών της θέσης ένθεσης με τη διαδικασία 

της διάσωσης πλασμιδίου. Το τρανσποζόνιο MiET διαφέρει από το MiPR μόνο στην 

προσθήκη μεταξύ της 5΄ αμετάφραστης περιοχής της τρανσποζάσης του Minos και του 

3ΧΡ3 υποκινητή του γονιδίου του σακχαρομύκητα Gal4 (Brand and Perrimon, 1993).  

     Συνολικά έγιναν τρεις σειρές ενέσεων σε προβλαστοδερμικά έμβρυα του στελέχους  

yw 67c23  της Drosophila melanogaster. Στην πρώτη σειρά ενέθηκε το πλασμίδιο – δότης 

pMiPR μαζί με το πλασμίδιο  - βοηθό pHSS6hsMi2. Οι διασταυρώσεις για την ανάκτηση 

των μεταλλαγμένων σειρών Δροσόφιλας φαίνoνται στο Σχήμα 4. Οι ενέσεις γίνονταν στο 

οπίσθιο μέρος του εμβρύου, στη θέση των πολικών κυττάρων, ώστε να 

μετασχηματιστούν τα μελλοντικά γαμετικά κύτταρα του ενήλικου ατόμου. Κάθε ενήλικο 

άτομο που επιβίωνε διασταυρώνονταν με μύγες yw 67c23. Στους απογόνους της 

διασταύρωσης ελέγχονταν η έκφραση της πρωτεΐνης EGFP στα μάτια, σε στερεοσκόπιο 

τύπου Leica MZ12 (με λάμπα τύπου 100-W Hg ) με φίλτρα φθορισμού  για ανίχνευση της 

πρωτεΐνης GFP (φίλτρο ενεργοποίησης μήκους κύματος 480/40 nm, φίλτρο 

απορρόφησης μήκους κύματος 510 nm). Από κάθε διασταύρωση με μετασχηματισμένους 

απογόνους επιλεγόταν μόνο ένας μετασχηματισμένος απόγονος, για την αποφυγή 

επιλογής πολλαπλών όμοιων ενθέσεων του Minos, που προκύπτουν από  γεγονότα 

ένθεσης σε πρώιμα βλαστοκύτταρα της γαμετικής σειράς. Το ποσοστό επιβίωσης των 

εμβρύων που υπέστησαν ένεση ήταν περίπου 50% σε όλες τις σειρές ενέσεων που 

έγιναν. Το ποσοστό μετασχηματισμού από την πρώτη σειρά ενέσεων έφτασε το 30% (13 

/ 43). Ως ποσοστό μετασχηματισμού ορίζεται το ποσοστό των ενηλίκων που έδωσαν 
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τουλάχιστον ένα μετασχηματισμένο απόγονο, ανά το σύνολο των εμβρύων που 

επιβίωσαν. 

     Για την αύξηση του ποσοστού μετασχηματισμού στις δύο επόμενες σειρές ενέσεων 

χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά τα δύο τρανσποζόνια του Minos με mRNA της Minos 

τρανσποζάσης. Είχε ήδη παρατηρηθεί στο εργαστήριο ότι η χρήση του  mRNA της Minos 

τρανσποζάσης οδηγούσε σε μεγαλύτερα ποσοστά μετασχηματισμού (Kapetanaki et al, 

2002). Πράγματι, στην περίπτωση του  MiPR το ποσοστό κυμάνθηκε από 30 – 50% (65 / 

129) και στην περίπτωση του MiET έφτασε στα 50% (13 / 26).  

     Για τον προσδιορισμό του αριθμού των ενθέσεων του Minos ανά μετασχηματισμένη 

σειρά εφαρμόσθηκε η τεχνική του υβριδισμού κατά Southern σε 23 από τις μεταλλαγμένες 

σειρές Δροσόφιλας. Το γενωμικό DNA από περίπου 15 ενήλικα άτομα από κάθε σειρά 

κόπηκε ενζυμικά με το ένζυμο περιορισμού BamHI. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε η 

αλληλουχία του γονιδίου ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη (μήκους 1.2 kbp). Ο  αριθμός 

των ενθέσεων κυμάνθηκε από ένα μέχρι πέντε τρανσποζόνια ανά στέλεχος. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3. Τα τρανσποζόνια MiPR και MiET περιέχουν το γονίδιο μάρτυρα EGFP υπό τον 

υποκινητή 3XPax6 και αλληλουχίες που επιτρέπουν την ανάκτηση αλληλουχιών στο σημείο 

  ori KanR 3xP3-EGFP 

Τρανσποζόνιο MiPR; 4.2 kb 

   

  Τρανσποζόνιο MiET; 7.6 kb 

GAL4   ori KanR 3xP3-EGFP 

  

   

Deleted: Minos 

Deleted: Minos 
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ένθεσης του Minos με τη διαδικασία της διάσωσης πλασμιδίου. Με βέλη παριστάνονται οι 

περιοχές των άκρων του Minos. 

 

 

 
Σχήμα 4. Μετασχηματισμός της Drosophila melanogaster  μετά από ένεση πολικών κυττάρων 

προβλαστοδερμικών εμβρύων με τρανσποζόνια του Minοs. 

 
 
1.2 Δημιουργία χρωμοσωμάτων που παράγουν τρανσποζάση του Minos 

(χρωμοσώματα – βοηθοί).    
 

       Η παραγωγή ενθέσεων τρανσποζονίων στο γένωμα με ενέσεις προβλαστοδερμικών 

κυττάρων αποτελεί μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, με την τεχνική αυτή 

παράγονται πολλαπλές ενθέσεις τρανσποζονίων στο γένωμα, ακόμα και στο ίδιο 

χρωμόσωμα, ο διαχωρισμός των οποίων απαιτεί επιπλέον διασταυρώσεις ή μπορεί να 

είναι και πρακτικά αδύνατος. Για την παραγωγή μοναδιαίων ενθέσεων του Minos στη 

γαμετική σειρά της Drosophila melanogaster εφαρμόσθηκε το σύστημα “jumpstart” 

Επιλογή μετασχηματισμένων 
ατόμων με βάση την έκφραση της 

EGFP στα μάτια (G1) 

Ενήλικα άτομα (G0) που φέρουν 
πιθανώς ενθέσεις του Minos στη 

γαμετική σειρά 

yw67c23 

Διατήρηση των μετασχηματισμένων 
στελεχών και ομοζύγωσή τους 

Μίγμα τρανσποζονίου 
MiPR ή MiET και DNA ή 

mRNA της Minos 
τρανσποζάσης 

Προβλαστοδερμικά 
έμβρυα στελέχους 

yw67c23 

yw67c23 
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(Cooley et al. 1988). Με την τεχνική αυτή η κινητοποίηση ενός τρανσποζονίου, το οποίο 

έχει ήδη εντεθεί στη χρωματίνη, γίνεται από μία μη κινητή χρωμοσωμική πηγή 

τρανσποζάσης. Το χρωμόσωμα που φέρει την πηγή τρανσποζάσης ονομάζεται 

χρωμόσωμα – βοηθός. Αυτό που φέρει το τρανσποζόνιο ονομάζεται χρωμόσωμα – 

τρανσποζονίου. Για τη δημιουργία χρωμοσώματος – βοηθού κατασκευάστηκε το 

τρανσποζόνιο PhsILMiT (Σχήμα 5) που φέρει τα άκρα του στοιχείου Ρ, ώστε η ένθεσή του 

στο χρωμόσωμα να είναι μη κινητοποιήσιμη απουσία της τρανσποζάσης του Ρ. To 

σχετικό τρανσποζόνιο περιέχει εκτός από το γονίδιο - μάρτυρα white και την κωδική 

περιοχή της Minos τρανσποζάσης υπό τον έλεγχο του θερμοευαίσθητου υποκινητή 

hsp70.  

     Προβλαστοδερμικά έμβρυα στελέχους yw που έφεραν το χρωμόσωμα εξισσορόπησης 

SM6a (με μάρτυρα  το γονίδιο CyO  που εκφράζει ανεστραμμένες πτέρυγες στα ενήλικα), 

ενέθηκαν με το τρανσποζόνιο PhsILMiT και με DΝΑ από την ομόλογη τρανσποζάση. Tα 

μετασχηματισμένα άτομα της G1 γενιάς, που έφεραν τα γονίδια μάρτυρες CyO και white, 

διασταυρώθηκαν με άτομα yw67c23. Σε 6 διασταυρώσεις τα δύο γονίδια - μάρτυρες 

συγκληρονομούνταν στους απογόνους τους, λόγω ένθεσης του τρανσποζονίου πάνω στο 

χρωμόσωμα SM6a. Απόγονοι αυτών των διασταυρώσεων επιλέγχθηκαν για περαιτέρω 

ανάλυση. Οι 6 διαφορετικές πηγές της Minos τρανσποζάσης ελέγχθηκαν για την 

ικανότητά τους να κινητοποιούν μία ένθεση του τρανσποζονίου MiPR από το χρωμόσωμα 

Χ (Χ:8F3) στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα. Οι διασταυρώσεις κινητοποίησης 

περιγράφονται στο κεφάλαιο ΄Υλικά και Μέθοδοι΄ και παρουσιάζονται σχηματικά στο 

Σχήμα 6.  

 

 

 

 

  
 

 

Σχήμα 5. Το βασισμένο στο στοιχείο Ρ τρανσποζόνιο - βοηθός. Η έκφραση της τρανσποζάσης 

ελέγχεται από τον θερμοεξαρτώμενο υποκινητή hsp70. 

 

Τρανσποζόνιο – βοηθός PhsILMiT; 6.5 kb 

hsp70pA
 

P P 

 

   
hsp70p 

white τρανσποζάση 

Deleted: Minos helper 

Deleted: construct 



 43 

 

 

 

 

 

 
                        Χ / Υ ;  SM6:CyO:PhsMiT / +                                       MiET / MiET ; + / + 
 

 

 

 

 
                                 

                           MiET / + ;  SM6:CyO:PhsMiT / +                                      Χ / Υ ;  + / + 
 

 

 

 

 
                                                                                Χ / Υ ;  ΜιΕΤ / + 
 

 

 

 
Σχήμα 6. Κινητοποίηση του τρανσποζονίου MiPR από το χρωμόσωμα Χ στα αυτοσώματα. 

Αρσενικές μύγες που φέρουν το χρωμόσωμα – βοηθό SM6a:PhsILMiT διασταυρώνονται με 

θηλυκές μύγες ομόζυγες για την ένθεση στο Χ χρωμόσωμα. Οι απόγονοί τους υποβάλλονται σε 

θερμικό σοκ για μία ώρα συνολικά κατά τη διάρκεια της προνυμφικής τους ζωής, ώστε να 

ενεργοποιηθεί η έκφραση της Minos τρανσποζάσης στη γαμετική τους σειρά. Οταν οι προνύμφες 

ενηλικιώνονται, επιλέγονται οι αρσενικές που φέρουν μαζί το χρωμόσωμα – βοηθό και την ένθεση 

του Minos στο φυλετικό χρωμόσωμα (μύγες jumpstarters). Καθεμιά από τις επιλεγμένες μύγες 

διασταυρώνεται με μύγες yw67c23.  Οι αρσενικοί απόγονοι των διασταυρώσεων ελέγχονται για την 

έκφραση του γονιδίου - μάρτυρα EGFP. 

M 

♂ 
♀ 

♂ 

♂ 

♀ 

    Θερμικό σοκ στους 37°C στις προνύμφες 
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     Κάθε ένθεση του Minos σε αρσενικό απόγονο μύγας jumpstarter είναι προϊόν 

κινητοποίησης του τρανσποζονίου σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα στην γαμετική σειρά 

της μύγας, καθώς το χρωμόσωμα Χ κληροδοτείται από τις αρσενικές μύγες μόνο στους 

θηλυκούς απογόνους. Στον Πίνακα 4 φαίνονται τα αποτελέσματα του πειράματος 

κινητοποίησης που έγινε με τις 6 διαφορετικές χρωμοσωμικές πηγές της Minos 

τρανσποζάσης. Η ένθεση του τρανσποζονίου PhsILMiT, που δίνει τα μεγαλύτερα 

ποσοστά κινητοποίησης, ήταν της σειράς 2.4 και αυτήν επιλέξαμε για τα μετέπειτα 

πειράματα κινητοποίησης. 
 

 

Πίνακας 3. Το ποσοστό κινητοποίησης ορίζεται ως ο αριθμός των μυγών jumpstarters που 

έδωσαν τουλάχιστον έναν απόγονο με κινητοποίηση του τρανσποζονίου ανά το σύνολο των 

μυγών jumpstarters που διασταυρώθηκαν. Ο μέσος όρος των αρσενικών απογόνων από κάθε 

διασταύρωση που ελέγχθηκαν ήταν 100. 

 

Πηγή Minos 

τρανσποζάσης 

Μύγες jumpstarters που 

διασταυρώθηκαν 

Διασταυρώσεις που 

έδωσαν γεγονότα 

κινητοποίησης 

Ποσοστό 

κινητοποίησης 

(%) 

P(hsILMiT2.1)W 30 3 10% 

P(hsILMiT2.4)W 25 6 24% 

P(hsILMiT32.4)W 47 0 0% 

P(hsILMiT78.2)W 42 6 14% 

P(hsILMiT78.6)W 40 0 0% 

P(hsILMiT78.8)W 35 0 0% 

 

 

     1.3  Κινητοποίηση χρωμοσωμικών ενθέσεων του Minos με έκφραση ενδογενούς 
τρανσποζάσης. 
 

      Σε μια δεύτερη σειρά πειραμάτων μελετήσαμε την κινητοποίηση μιας ένθεσης του 

τρανσποζονίου MiET από το Χ χρωμόσωμα (Χ:17D3) στα αυτοσώματα. Ως πηγή 

τρανσποζάσης χρησιμοποιήθηκε μόνο το χρωμόσωμα – βοηθός PhsILMiT2.4. Για την 
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αύξηση της ενεργότητας της τρανσποζάσης επιλέξαμε το θερμικό σοκ να γίνεται για μία 

ώρα καθημερινά κατά τη διάρκεια της προνυμφικής ζωής των μυγών jumpstarters. 43 

αρσενικές μύγες jumpstarters διασταυρώθηκαν με μύγες yw67c23  και οι 35 από αυτούς 

έδωσαν τουλάχιστον έναν αρσενικό απόγονο (ποσοστό κινητοποίησης 81%). Επίσης, σε 

41 από τις διασταυρώσεις βρέθηκαν θηλυκές μύγες που δεν έφεραν το γονίδιο μάρτυρα 

EGFP (ποσοστό 95%). Η έλλειψη του γονιδίου μάρτυρα EGFP σε αυτά τα θηλυκά 

οφείλεται σε γεγονότα εκτομής και μη επανένθεσης του Minos στα κύτταρα της γαμετικής 

σειράς (excisions). Κανένα γεγονός κινητοποίησης στη γαμετική σειρά δεν παρατηρήθηκε 

όταν προνύμφες και νύμφες των μυγών jumpstarters διατηρούνταν σε θερμοκρασίες 

25°C και 30°C.  Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι η ένθεση του Minοs στο χρωμόσωμα Χ  

είναι σταθερή στις παραπάνω θερμοκρασίες. Δεν αποκλείεται όμως η πιθανότητα 

παραγωγής γεγονότων κινητοποίησης σε γειτονικές περιοχές της αρχικής ένθεσης πάνω 

στο ίδιο χρωμόσωμα.   
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2. Aνάλυση ενθέσεων του Minos στο γένωμα της Δροσόφιλας.  
 

     Συνολικά 56 διαγενετικές σειρές Δροσόφιλας, που παρήχθησαν μετά από μικροένεση, 

επιλέχθησαν και αναλύθηκαν περαιτέρω, από τις οποίες ανακτήθηκαν 68 διαφορετικές 

αλληλουχίες γενωμικού DNA με την τεχνική της διάσωσης πλασμιδίου (Peroucho et al, 

1980). Επιπλέον αναλύθηκαν 24 γεγονότα κινητοποίησης του Minos από το Χ 

χρωμόσωμα στα αυτοσώματα. Με ανάλυση BLAST (Altschul et al, 1990) χαρακτηρίστηκε 

η θέση 92 ενθέσεων του Minos στο γένωμα της Δροσόφιλας, σύμφωνα με την τρίτη 

έκδοση της αλληλουχίας του (Celniker et al, 2002). Επίσης 4 ενθέσεις του Minos στο 

γένωμα της Δροσόφιλας που είχαν προηγουμένως παραχθεί στο εργαστήριο αναλύθηκαν 

(Loukeris et al, 1995a). Σε 7 περιπτώσεις η ένθεση βρέθηκε να είναι σε 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA, σε μία εκ των οποίων οι αλληλουχίες ήταν 

διασπαρμένες στον χρωμοσωμικό βραχίονα 3L.  

 
 
2.1  Προτίμηση του Minos για τον χρωμοσωμικό βραχίονα 3R. 
 

      Για τη μελέτη της κατανομής των ενθέσεων στους χρωμοσωμικούς βραχίονες 

τοποθετήθηκαν σχηματικά 82 γεγονότα ένθεσης πάνω σε αυτούς (Σχήμα 7). Ο αριθμός 

των ενθέσεων στο Χ είναι υποτιμημένος, καθώς μια σειρά ενθέσεων παράχθηκε από 

κινητοποίηση του Minos από το Χ στα αυτοσώματα. 6 ενθέσεις σε επαναλαμβανόμενες 

αλληλουχίες DNA που βρίσκονται σε περισσότερους του ενός βραχίονες αποκλείστηκαν 

από την ανάλυση. Από το σχήμα παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση των ενθέσεων 

στον βραχίονα 3R και χαμηλότερη στον βραχίονα 2R. Το αποτέλεσμα αυτό δεν εξηγείται 

από μια κανονική κατανομή των ενθέσεων με βάση το μέγεθος της χρωματίνης των 

χρωμοσωμάτων, καθώς, αν και ο βραχίονας 3R περιέχει το 24% της ευχρωματίνης, 

συγκέντρωσε το 39% των ενθέσεων. Για να εξηγήσουμε την απόκλιση αυτή, 

προχωρήσαμε σε στατιστική ανάλυση του αριθμού ενθέσεων στους βραχίονες των 

αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων σε σχέση με τον αριθμό δινουκλεοτιδίων ΤΑ, που αυτοί 

περιέχουν. Θεωρήσαμε, έτσι, ότι αν το δινουκλεοτίδιο ΤΑ αποτελεί το μόνο κριτήριο 

επιλογής στόχευσης για το μεταθετό στοιχείο, η τυχαία κατανομή των ενθέσεών του 
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πρέπει να αντιστοιχεί στην κατανομή του ΤΑ δινουκλεοτιδίου στους χρωμοσωμικούς 

βραχίονες. Για το σκοπό αυτό υπολογίσαμε το σύνολο του αριθμού δινουκλεοτιδίων ΤΑ 

για κάθε βραχίονα και συγκρίναμε τη διαφορά στις δύο κατανομές με ανάλυση χ2  

(Πίνακας 4). Η συγκεκριμένη ανάλυση δείχνει ότι ο μεγαλύτερος και μικρότερος αριθμός 

ενθέσεων στους βραχίονες 3R και 2R, αντίστοιχα, δεν δικαιολογείται από την κατανομή 

των δινουκλεοτιδίων ΤΑ στους χρωμοσωμικούς βραχίονες. 

 

 

 

  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 7. Σχηματική απεικόνιση της κατανομής των γεγονότων ένθεσης του Minos στα 

χρωμοσώματα της Δροσόφιλας. 
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     Μία πιθανή εξήγηση της προτίμησης του Minos για τους βραχίονες 3R και 2 R θα 

μπορούσε να είναι τα διαφορετικά ποσοστά τους σε αδενίνες και θυμίνες (Α / Τ %) ως 

προς το σύνολο των νουκλεοτιδίων τους, καθώς εκτός από την ύπαρξη του ΤΑ στόχου, 

ένας γνωστός παράγοντας που χαρακτηρίζει τους προτιμητέους στόχους του Minos είναι 

το υψηλό ποσοστό της χρωματίνης σε Α / Τ (Loukeris et al, 1995a). Για το λόγο αυτό 

υπολογίσαμε το επί τοις εκατό περιεχόμενο κάθε χρωμοσωμικού βραχίονα της 

Δροσόφιλας σε Α / Τ, εκτός των φυλετικών (Πίνακας 4). Aπό τη σχετική ανάλυση φαίνεται 

πως, με εξαίρεση το τέταρτο χρωμόσωμα, το σχετικό ποσοστό Α / Τ είναι σχεδόν 

σταθερό και επομένως δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη διαφορετική προτίμηση του Minos 

προς τους βραχίονες 3R και 2 R. 

 
 

 

 
Πίνακας 4. Παρατηρούμενες και αναμενόμενες ενθέσεις του Minos στους χρωμοσωμικούς 

βραχίονες της Δροσόφιλας. Με αστερίσκο φαίνονται τιμές που αποκλίνουν από την τυχαία 

κατανομή, σύμφωνα με επίπεδο αξιοπιστίας 95%. 

 

 

* Χ2-τεστ, P< 0.04457 

 

Βραχίονας 2L 2R 3L 3R 4 Σύνολο 

Αριθμός στόχων 
ΤΑ 1.405.300 1.226.348 1.476.758 1.706.228 112.619 5.927.253 

Παρατηρούμενες 
ενθέσεις 18 9* 18 35* 2 82 

Αναμενόμενες 
ενθέσεις 19 17 20 24 2 82 
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Πίνακας 5. Σύσταση των χρωμοσωμικών βραχιόνων της Drosophila melanogaster σε βάσεις 

αδενίνης και θυμίνης. 

Χρωμοσωμικός 
βραχίονας 

2L 2R 3L 3R 4 

Ποσοστό Α / Τ 58% 57% 58% 57% 65% 

 

     2.2 Κατανομή των ενθέσεων του Minos σε ενδογονιδιακές περιοχές της 
ευχρωματίνης. 

     Σε 58 από τις 96 χαρακτηρισμένες ενθέσεις του Minos, το τρανσποζόνιο βρέθηκε 

εντεθειμένο σε γονίδια ή σε απόσταση μικρότερη από 2000 νουκλεοτίδια από το 5΄ ή το 3΄ 

άκρο τους. Τριάντα ενθέσεις βρέθηκαν σε εσώνια, 7 σε εξώνια (μία από τις οποίες ήταν 

γονίδιο που βρίσκεται στο εσώνιο ενός άλλου γονιδίου), 2 σε 5΄ αμετάφραστες περιοχές 

γονιδίων (5΄UTR), 2 σε 3΄ αμετάφραστες περιοχές (3΄UTR) και μία σε εσώνιο / 3΄UTR 

γονιδίου με εναλλακτική συρραφή (splicing). Σε δεκαέξι περιπτώσεις το σημείο της 

ένθεσης απείχε λιγότερο από 2000 νουκλεοτίδια από το γειτονικό γονίδιο. Συνολικά 56 

διαφορετικά γονίδια στοχεύθηκαν από την παραγωγή των 96 ενθέσεων. Δύο γονίδια, το 

γονίδιο της δυστροφίνης (Dystrophin) και το γονίδιο με τον κωδικό CG31000, 

στοχεύθηκαν από δύο φορές. Στον πίνακα 6 φαίνονται πληροφορίες για την ακριβή θέση 

κάθε ένθεσης του Minos, η ακριβής απόσταση κάθε εξωγονιδιακής ένθεσης από το 

γειτονικό γονίδιο και η ύπαρξη ή όχι στελεχών Δροσόφιλας που φέρουν ενθέσεις 

τρανσποζονίων των στοιχείων Ρ (Bellen et al, 2004) ή piggyBac (Thibault et al, 2004). Η 

πληροφορία για τις χαρακτηρισμένες ενθέσεις των παραπάνω στοιχείων σε γονίδια της 

Δροσόφιλας ανακτήθηκε από τους διαδικτυακούς χώρους: 

http://flypush.imgen.bcm.bcm.tmc.edu-pscreen   

http://drosophila.med.harvard.edu/index.php?option=content&task=view&id=5&Itemid=27

&phpshop=071b966c5d7326833149874cb81cfa2c 
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 για τα στοιχεία Ρ και piggyBac, στους οποίους είναι δημοσιευμένοι κατάλογοι με 5362 

στοχευμένα γονίδια με το Ρ και 18000 περίπου χαρακτηρισμένες ενθέσεις του piggyBac 

αντίστοιχα. Στις ενδογονιδιακές ενθέσεις του piggyBac συνυπολογίζονται εκείνες που 

απέχουν λιγότερο από 2000 νουκλεοτίδια από το 5’ ή το 3’ άκρο γονιδίων. 

     Δεκατρία από τα 56 γονίδια που στοχεύτηκαν από το Minos δεν έχουν στοχευθεί από 

άλλα μεταθετά στοιχεία. Συνολικά 13 από τις 96 ενθέσεις που αναλύθηκαν ήταν σε μη 

στοχευμένα γονίδια (14%), 19 ήταν σε γονίδια που δεν έχουν στοχευθεί από το  piggyBac  

και 31 σε γονίδια που δεν έχουν στοχευθεί από το Ρ.  
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Πίνακας 6.  Ενδογονιδιακές ενθέσεις του Minos στο γένωμα της Δροσόφιλας. 

 

Γονίδιο
 
Ενδογονιδιακή 

θέση
 

Νουκλεοτιδική 
θέση ένθεσης 
τρανσποζονίου 

 

Κυτογενετική 
θέση

Λειτουργία πρωτεΐνης Ένθεση 
piggy 
Bac  

 

Ένθεση 
P-

element  
 

CG5613 Εσώνιο AE003505.3: 
190433 

X: 16A1-4 — + – 

CG32549 Εσώνιο AE003508.3: 
254243 

X: 17A11 5' νουκλεοτιδάση  + + 

CG32498 Εσώνιο AE003426.2: 
366742 

X: 3D1 cAMP-ειδική 
φωσφοδιεστεράση 

– – 

CG4114, 
expanded 

Εσώνιο AE003589.3: 
132323 

2L: 21C5-6 Ρύθμιση κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού 

– + 

CG5156 60 bp από το 
3' άκρο 

AE003587.3: 
309289 

2L: 21F3 — + – 

CG5423, 
robo-3 

Εσώνιο AE003586.3: 
55570 

2L: 21F3-4 Υποδοχέας καθοδή-
γησης νευραξόνων 

+ – 

CG17648 670 bp από το 
3' άκρο 

AE003585.3: 
212158 

2L: 22B2 — + – 

CG16987, 
alp23B 

Εσώνιο AE003583.3: 
271193 

2L: 23A3 Μεταλλοπεπτιδάση – + 

CG31646 Εσώνιο AE003610.3: 
217269 

2L: 25F3 Κυτταρική 
προσκόλληση 

+ + 

CG11147 Εσώνιο AE003611.3: 
43102 

2L: 25F4 ABC μεταφορέας + – 

CG18340, 
ucp4B 

110 bp από το 
3' άκρο 

AE003612.2: 
14760 

2L: 26A5 Μιτοχονδριακός 
μεταφορέας 

+ – 

CG7105 Εσώνιο AE003619.3: 
47680 

2L: 28D3-4 Νευροπεπτίδιο 
προκτολίνης 

+ – 

CG8049, 
btk29A 

Εσώνιο AE003620.3: 
156821 

2L: 29A1-3 Κινάση τυροσίνης + + 

CG31719, 
rluA-1 

500 bp από το  
5' άκρο 

AE003628.2: 
236953 

2L: 31E6 Απαμινάση + + 

CG7294 160 bp από το  
5' άκρο 

AE003629.2: 
182506 

2L: 32A2 — – – 

CG7147, 
kuz 

Εσώνιο AE003640.3: 
216217 

2L: 34C4-6 Μεταλλοενδοπεπτιδάση + + 
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CG4952, 
dac 

400 bp από το 
3' άκρο 

AE003651.2: 
104793 

2L: 36A1 Μεταγραφικός παρά-
γοντας της RNA pol II  

– – 

CG12508 590 bp από το 
3'άκρο 

AE003664.3: 
237127 

2L: 38B1 — + – 

CG30497 Εσώνιο AE003840.3: 
239589 

2R: 43E13 — + + 

CG12367 300 bp από το  
5' άκρο 

AE003823.3: 
149017 

2R: 48E12 — + + 

CG17019 3'-UTR AE003820.3: 
115367 

2R: 49E1-3 Λιγάση ουβικουιτίνης + – 

CG6520 1300 bp από 
το 5' άκρο 

AE003803.3: 
193893 

2R: 54C5-6 — + – 

CG7020, 
dip2 

Εσώνιο AE003467.3: 
238181 

3L: 61B3 — + + 

CG16991, 
tsp66A 

Εξώνιο AE003559.3: 
258506 

3L: 66A2 Ενσωματωμένο 
μεμβρανικό συστατικό 

– – 

CG6718 3'-UTR AE003550.3: 
97483 

3L: 67C9 Ca-ανεξάρτητη  
φωσφολιπάση A2 

+ + 

CG7628 Εσώνιο AE003546.3: 
242734 

3L: 68A4-5 Μεταφορέας – + 

CG32146, 
dlp 

Εσώνιο AE003533.3: 
35328 

3L: 70E5-7 Μονοπάτι 
σηματοδότησης του 
υποδοχέα Wnt 

+ + 

CG13474 Εξώνιο AE003533.3:64573 3L: 70F1 — – – 
 

CG6117, 
pka-C3 

Εσώνιο AE003529.3: 
158146 

3L: 72A3-5 Πρωτεϊνική κινάση 
cAMP-ανεξάρτητη  

+ + 

CG7571, 
oatp74D 

Εξώνιο AE003523.3: 
24407 

3L: 74D1 Μεταφορέας οργανικών 
ανιόντων 

– – 

CG5582 Εσώνιο AE003522.3: 
35487 

3L: 75A4 Μεταφορά νευρικών  
ώσεων 

– – 

CG32457 700 bp από το  
3' άκρο 

AE003599.2: 
196361 

3L: 80C2 — + – 

CG31519 400 bp από το  
5' άκρο 

AE003607.3: 
82270 

3R: 82A1 Οσφρητικός υποδοχέας – – 

CG32490, 
complexin 

Εσώνιο/3'-
UTR 

AE003606.3: 
32995 

3R: 82A3 Δέσμευση συνταξίνης – + 

CG1028, 
antP 

Εσώνιο AE003673.3: 
142252 

3R: 84A6 Μεταγραφικός 
παράγοντας 

+ + 
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CG1988 220 bp από το 
5' άκρο 

AE003673.3: 
283960 

3R: 84C1 — – + 

CG31410 Εσώνιο AE003685.3: 
109798 

3R: 85F8-9 — – – 

CG7091 5'-UTR AE003698.3: 
62152 

3R: 87D8 Συμμεταφορέας ιόντων + – 

CG17907, 
ace 

Εσώνιο AE003699.3: 
68737 

3R: 87E2-3 Ακετυλοχολινεστεράση + + 

CG31150 Εξώνιο AE003710.2: 
194610 

3R: 89A5-6 Συστατικό 
λιποπρωτείνης 

+ – 

CG17562 140 bp από το 
3' άκρο 

AE003714.2: 
48639 

3R: 89D5 Οξειδοαναγωγάση + – 

CG3937, 
cherio 

Εσώνιο AE003716.3: 
69050 

3R: 89E13 Δέσμευση ακτίνης + + 

CG31243, 
cpo 

Εσώνιο AE003720.3: 
74671 

3R: 90D1-6 Δέσμευση RNA  + + 

CG18599 5'-UTR AE003721.2: 
107497 

3R: 90F3 Μεταγραφικός 
παράγοντας 

– – 

CG7700 Εξώνιο AE003723.3: 
59569 

3R: 91B6-8 SNAP υποδοχέας – + 

CG31175, 
dys 

Εσώνιο AE003726.3: 
148326 

3R: 92A6-7 Πρωτεΐνη 
κυτταροσκελετού 

+ – 

CG31175, 
dys 

Εσώνιο AE003726.3: 
169013 

3R: 92A6-7 Πρωτεΐνη 
κυτταροσκελετού 

+ – 

CG5191 300 bp από το  
3'-άκρο 

AE003731.3: 
49441 

3R: 92F1-2 Αμιδοτρανσφεράση + – 

CG5346 Εσώνιο AE003739.2: 
102269 

3R: 94A14 — + + 

CG13408 670 bp από το 
3' άκρο 

AE003737.3: 
128239 

3R: 94A2 — – – 

CG4467 Εσώνιο AE003742.3: 
124381 

3R: 94E7-8 Αμινοπεπτιδάση + + 

CG13624 Εσώνιο AE003748.3: 
108349 

3R: 96A3 Δέσμευση σε DNA + + 

CR31382, 
tRNA Asp 

Εξώνιο AE003749.3: 
204677 

3R: 96B6 tRNA Asp – – 

CG31120 Εσώνιο AE003749.3: 
204677 

3R: 96B6 Οξειδοαναγωγάση + + 

CG10001 1150 bp από AE003766.2: 3R: 98E2 Υποδοχέας – – 
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το 3' άκρο 166978 αλλατοστατίνης 

CG31000 Εσώνιο AE003780.3: 
91982 

3R: 100F1 Παράγοντας mRNA 
splicing 

+ + 

CG31000 Εσώνιο AE003780.3: 
151439 

3R: 100F1 Παράγοντας mRNA 
splicing 

+ + 

CG31998 
 
Εξώνιο 

 
AE003844.3: 
44976 

 

4: 102A1 — + 
 

– 
 

 

 

     2.3  Προτίμηση του Minos για ένθεση σε εσωνικές αλληλουχίες. 

     Η ανάλυση των ενδογονιδιακών ενθέσεων του Minos έδειξε μια τάση του στοιχείου για 

ένθεση σε εσώνια, καθώς 31 φορές ο Minos εντέθηκε σε εσώνια και 7 φορές σε εξώνια. 

Για την εξήγηση του αποτελέσματος ακολουθήσαμε παρόμοια στατιστική ανάλυση με την 

κατανομή των ενθέσεων στους χρωμοσωμικούς βραχίονες,  με δεδομένο ότι μια κανονική 

κατανομή πρέπει να αντιστοιχεί στην κατανομή των δινουκλεοτιδίων ΤΑ στα εσώνια και 

στα εξώνια. Ο σχεδόν διπλάσιος αριθμός ΤΑ δινουκλεοτιδίων, που υπάρχουν στα εσώνια 

σε σχέση με τα εξώνια στο γένωμα της Drosophila melanogaster, δεν εξηγεί την τάση 

αυτή ως αποτέλεσμα τυχαίας κατανομής των ενθέσεων στο γένωμα (Πίνακας 7, επίπεδο 

αξιοπιστίας 95%). 

 

Πίνακας 7. Παρατηρούμενες και αναμενόμενες ενθέσεις του Minos σε εσωνικές και εξωνικές 

γονιδιακές περιοχές της Δροσόφιλας.  

 

 Εξώνια Εσώνια Σύνολο 
 

Αριθμός ΤΑ 
 

1.052.616 2.106.358 3.158.974 

Παρατηρούμενες 
ενθέσεις 

7 31 38 

Αναμενόμενες 
ενθέσεις 

13 25 38 

* Χ2-τεστ, Ρ< 0,0411  
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  Στον Πίνακα 8 φαίνεται η επί τοις εκατό σύνθεση των εσωνίων και εξωνίων σε αδενίνες 

και θυμίνες για κάθε χρωμοσωμικό βραχίονα, εκτός των φυλετικών. Τα εσώνια είναι 

πλουσιότερα περιοχές πλούσιες σε Α / Τ. 

 

Πίνακας 8. Υπολογισμός της επί τοις εκατό σύστασης των χρωμοσωμικών βραχιόνων της 

Δροσόφιλας σε Α / Τ. 

Χρωμοσωμικός 
βραχίονας 

2L 2R 3L 3R 4 

Α/Τ% εσωνίων 61% 59% 60% 59% 68% 
Α/Τ% εξωνίων 50% 50% 50% 50% 60% 

 

      2.4  Πρωτοταγή δομικά χαρακτηριστικά του DNA στα σημεία ένθεσης του 
Minos. 
 
     Ένα διαπλασματικό πείραμα κινητοποίησης του Minos, που είχε εφαρμοστεί σε 

κυτταρικές σειρές εντόμων με στατιστική ανάλυση των σημείων ένθεσης του Minos, 

απέτυχε να αποκαλύψει κάποιο μοτίβο αναγνώρισης πρωτοταγούς αλληλουχίας του 

DNA, εκτός από το δινουκλεοτίδιο ΤΑ (Klinakis et al, 2000a). Στην συγκεκριμένη 

πειραματική προσέγγιση, εντούτοις, το φάσμα των πιθανών στόχων του Minos ήταν 

περιορισμένο σε γονίδιο μήκους 2000 βάσεων.  

     Για τη μελέτη ύπαρξης μοτίβου πρωτοταγούς αλληλουχίας στο γένωμα της 

Δροσόφιλας, που αναγνωρίζεται και στοχεύεται από το Minos, στοιχήθηκαν 5 

νουκλεοτίδια πριν και 5 νουκλεοτίδια μετά το δινουκλεοτίδιο ΤΑ για 80 ενθέσεις του Minos 

και αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SeqLogo (Schneider and Stephens, 1990). Στο σχήμα 

8 φαίνεται το γράφημα της σχετικής ανάλυσης μαζί με την αναλυτική σύσταση της 

επιλεγμένης περιοχής DNA σε νουκλεοτίδια. Γύρω από το δινουκλεοτίδιο ΤΑ 

παρατηρείται ένα αδύναμο παλινδρομικό μοτίβο με ακολουθία ΑΤΑ-ΤΑ-ΤΑΤ.   
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Σχήμα 8. Ανάλυση του μοτίβου αναγνώρισης πρωτοταγούς αλληλουχίας DNA της Δροσόφιλας 

από το Minos, 10 νουκλεοτίδια γύρω από το δινουκλεοτίδιο – στόχο  ΤΑ. Ο άξονας Υ αναπαριστά 

το σθένος της στατιστικής πληροφορίας για κάθε νουκλεοτιδική θέση, με μέγιστη τιμή το 2.  
    

     Η εφαρμογή του ίδιου προγράμματος ανάλυσης σε 71 ενθέσεις ενός άλλου μεταθετού 

στοιχείου της οικογένειας Tc1 / mariner, το στοιχείο Sleeping Beauty, στο γένωμα 

ανθρώπινων κυττάρων της σειράς HeLa, απεκάλυψε το ίδιο παλινδρομικό μοτίβο γύρω 

από το δινουκλεοτίδιο – στόχο ΤΑ (Vigdal et al, 2002). Στο Σχήμα 9 φαίνεται ότι στην 

περίπτωση του Sleeping Beauty το παλινδρομικό μοτίβο είναι πολύ πιο δυνατό.  

 

 

    
Σχήμα 9. Σύγκριση της ανάλυσης SeqLogo σε 80 περιοχές ένθεσης του Minos στο γένωμα της 

Δροσόφιλας και σε 71 περιοχές ένθεσης του Sleeping Beauty σε ανθρώπινα κύτταρα HeLa 

(Vigdal et al, 2002).  
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     2.5  Δευτεροταγή δομικά χαρακτηριστικά του DNA στα σημεία ένθεσης του 
Minos. 

     Εκτός από τη σημασία της πρωτοταγούς δομής του DNA για τον καθορισμό του 

σημείου ένθεσης ενός μεταθετού στοιχείου, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η δευτεροταγής 

δομή τoυ DNA (Craig 1997). Στην προσπάθειά μας να προσδιορίσουμε παράγοντες που 

επηρεάζουν την προτίμηση του Minos για ορισμένες ευχρωματινικές περιοχές, 

αναλύσαμε το περιεχόμενο του DNA στις βάσεις γουανίνη και κυτοσίνη (GC content), την 

ευκαμψία του DNA (DNA bendability), την τάση του DNA να αποκτά την Α-διαμόρφωση 

(A-philicity), τη στρέβλωση του B-DNA (B-DNA twist), την επαγόμενη από πρωτεΐνες 

αλλαγή της στερεοδιαμόρφωσης του DNA (protein induced deformability) για 50 

νουκλεοτίδια πριν και 50 νουκλεοτίδια μετά από 80 σημεία ένθεσης του Minos. Η ανάλυση 

έγινε με λογισμικό πρόγραμμα που είχε δημιουργηθεί για αντίστοιχη ανάλυση, η οποία 

έγινε με το στοιχείο Ρ (Liao et al, 2000). Το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε σε υπολογιστή με 

επεξεργαστή UNIX. Οι μέσοι όροι των τιμών για κάθε θέση πριν και μετά το 

δινουκλεοτίδιο ΤΑ του σημείου ένθεσης συγκρίθηκαν με τους αντίστοιχους μέσους όρους 

από 80 ευχρωματινικές περιοχές που επιλέχθηκαν τυχαία από το γένωμα της 

Δροσόφιλας. Από κάθε περιοχή στοιχήθηκαν αλληλουχίες 100 νουκλεοτιδίων που στο 

κέντρο τους είχαν το δινουκλεοτίδιο ΤΑ. Οι μέσοι όροι των δύο ομάδων αλληλουχιών 

συγκρίθηκαν σε πρόγραμμα Excell  με στατιστική ανάλυση τύπου τ – τεστ (Student’s t – 

test, ποσοστό αξιοπιστίας 99%) (Σχήμα 10). 
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Σχήμα 10. Σύγκριση τιμών ανάμεσα στις φυσικές ιδιότητες 80 ευχρωματινικών περιοχών που 

στοχεύτηκαν από το Minos (μαύρη γραμμή) και 80 τυχαίων περιοχών από το γένωμα της 

Δροσόφιλας (γκρι γραμμή). Στη θέση 50 ειναι στοιχημένα τα δινουκλεοτίδια ΤΑ. Με βέλη φαίνονται 

τα σημεία στατιστικά σημαντικών αποκλίσεων των αντίστοιχων τιμών μέσων όρων (τ-τεστ 

ανάλυση, επίπεδο αξιοπιστίας 99%). Σημαντική απόκλιση παρατηρήθηκε σε 4 και 3 τιμές της 

ευκαμψίας και της επαγόμενης από πρωτεΐνες αλλαγής της στερεοδιαμόρφωσης του DNA 

αντίστοιχα. 
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     2.6  Ανάλυση της τάσης για δημιουργία δεσμών υδρογόνου από το DNA στα 
σημεία ένθεσης του Minos.  
 
     Ένας παράγοντας που επηρεάζει την πρόσδεση των πρωτεϊνών στο DNA, είναι η 

ικανότητά τους να δημιουργούν δεσμούς υδρογόνου με νουκλεοτίδια της περιοχής 

πρόσδεσης. Οι τρανσποζάσες δημιουργούν δεσμούς υδρογόνου με το DNA υπόστρωμά 

τους, και επομένως η ενδογενής τάση μιας περιοχής DNA για δημιουργία τέτοιων δεσμών 

(Η – bonding) επηρεάζει την ικανότητα πρόσδεσης μιας πρωτεΐνης. Προηγούμενη 

ανάλυση μεγάλου αριθμού ενθέσεων του στοιχείου Ρ στη Δροσόφιλα με ένα ειδικό 

πρόγραμμα λογισμικού που υπολογίζει την τάση μιας νουκλεοτιδικής θέσης για 

δημιουργία δεσμών υδρογόνου, το H – Bond View, απεκάλυψε ένα παλινδρομικό μοτίβο 

14 θέσεων (Liao et al, 2000). To συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγνωρίζει πρότυπα δοτών 

ή δεκτών δεσμών υδρογόνου στο μεγάλο αυλάκι του DNA και μετατρέπει στοιχημένες 

DNA αλληλουχίες σε έγχρωμο γράφημα θέσεων με βάση τη δυνατότητά τους να 

συνεισφέρουν στη δημιουργία δεσμών υδρογόνου. Για κάθε νουκλεοτιδικό ζευγάρι 

υπάρχουν έξι πιθανά σημεία, με τα οποία μπορεί μια πρωτεΐνη να δημιουργήσει δεσμούς 

υδρογόνου και τα οποία αναπαρίστανται ως στήλες. Σαν σειρές αναπαρίστανται 

διαφορετικά ζεύγη βάσεων. Όταν ένα κελί του γραφήματος είναι κόκκινο, το σημείο έχει 

τάση να είναι δότης ηλεκτρονίων, όταν είναι μπλε, έχει τάση να είναι δέκτης ηλεκτρονίων 

και όταν είναι γκρι, σημαίνει ότι δεν έχει τάση να συμμετέχει σε δεσμούς υδρογόνου. Το 

τελικό χρώμα κάθε κελιού του γραφήματος κατά την ανάλυση στοιχημένων αλληλουχιών 

DNA προσδιορίζεται από το επί τοις εκατό ποσοστό δοτών και δεκτών ηλεκτρονίων, 

καθώς και ΄αδιάφορων΄ σημείων που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη θέση – κελί.  

     Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα H – Bond View για την ανάλυση  της τάσης των DNA 

περιοχών – στόχων του Minos να συνεισφέρουν στη δημιουργία δεσμών υδρογόνου με 

πρωτεΐνες. Στοιχήθηκαν 5 νουκλεοτίδια πριν και 5 μετά το δινουκλεοτίδιο ΤΑ για 80 

ενθέσεις του Minos στο γένωμα της Δροσόφιλας. Αντίστοιχη ανάλυση έγινε για 80 τυχαίες 

αλληλουχίες DNA της Δροσόφιλας με το δινουκλεοτίδιο ΤΑ στο κέντρο. Στο Σχήμα 11 

φαίνεται το αποτέλεσμα της H – Bond View ανάλυσης μαζί με τα αποτελέσματα από την 
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ίδια ανάλυση που έγινε στις θέσεις ένθεσης του στοιχείου Ρ στη Δροσόφιλα και του 

Sleeping Beauty σε κύτταρα HeLa. 

     Όπως φαίνεται από το σχήμα 11, η συγκεκριμένη ανάλυση αποκαλύπτει ένα 

συμμετρικό πρότυπο δυναμικού δημιουργίας δεσμών υδρογόνου ανάμεσα στις θέσεις       

-3 έως +3 γύρω από τη θέση ένθεσης του Minos (ΤΑ), το οποίο είναι πιο αδύναμο από τα 

αντίστοιχα πρότυπα για τα στοιχεία Sleeping Beauty και P. Στην περίπτωση των δύο 

πρώτων στοιχείων το σχετικό κέντρο συμμετρίας βρίσκεται στο δινουκλεοτίδιο – στόχο 

ΤΑ, ενώ στην περίπτωση του στοιχείου Ρ το κέντρο συμμετρίας είναι μετατοπισμένο κατά 

τρία νουκλεοτίδια από το σημείο της ένθεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11. H-bonding ανάλυση στα σήμεια ένθεσης των στοιχείων Minos, Ρ (Liao et al, 2000) και 

Sleeping Beauty (Vigdal et al, 2002) και τυχαίων αλληλουχιών γύρω από δινουκλεοτίδια ΤΑ στο 

γένωμα του ανθρώπου και της Δροσόφιλας. 
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     3.  Ενθέσεις του Minos σε εσώνια δεν προκαλούν γονιδιακές μεταλλαγές. 
 
     Η προτίμηση του Minos για εσωνικές αλληλουχίες δημιούργησε το ερώτημα αν οι 

ενθέσεις του στοιχείου σε εσώνια προκαλούν μεταλλαγές. Πιθανοί τρόποι με τους 

οποίους είναι δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι η ύπαρξη αλληλουχιών στο 

τρανσποζόνιο που επηρεάζουν την κανονική συρραφή του mRNA και αλληλουχίες που 

παρεμβάλλονται στη μεταγραφή του γονιδίου από την RNA πολυμεράση, όπως είναι 

περιοχές τερματισμού της μεταγραφής και σήματα πολυαδενυλίωσης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, επίσης, είναι δυνατό η παρεμβολή μεταθετού στοιχείου σε ρυθμιστική 

περιοχή της γονιδιακής έκφρασης, που βρίσκεται σε εσώνιο, να προκαλέσει γονιδιακή 

μεταλλαγή. 

     Η μεταλλακτική ικανότητα του Minοs ελέγχθηκε σε 10 σειρές Δροσόφιλας που έφεραν 

μοναδικές ενδογονιδιακές ενθέσεις σε εσώνια των γονιδίων acetylcholinesterase, couch 

potato, dystrophin, CG31120, CG30497, robo-3, expanded, complexin, pka-C3 και  

CG32146 (Πινακας 9). Σε τέσσερις περιπτώσεις ο αναμενόμενος φαινότυπος μεταλλαγής 

του γονιδίου ήταν η θνησιμότητα σε εμβρυικό στάδιο ανάπτυξης. Σε καμία περίπτωση δεν 

παρατηρήθηκε θνησιμότητα μετά από την ομοζύγωση των στελεχών, ανεξάρτητα από τον 

προσανατολισμό της ένθεσης του τρανσποζονίου. Αυτή η παρατήρηση δείχνει ότι 

ενθέσεις του τρανσποζονίου ΜιΕΤ σε εσώνια δεν προκαλούν μεταλλαγές. 
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Πίνακας 9. Αποτελέσματα ομοζύγωσης 10 στελεχών Δροσόφιλας με ενθέσεις του Minos σε 

εσώνια. Με ‘+’ συμβολίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο προσανατολισμός του τρανσποζονίου 

είναι ίδιος με αυτόν του ενδογενούς γονιδίου.  

 

Γονίδιο Νουκλεοτιδική 
θέση ένθεσης 
τρανσποζονίου 

Λειτουργία πρωτεΐνης Προσανατολι-
σμός 

τρανσποζονίου 

Αναμενόμενος 
φαινότυπος 
μεταλλαγής 

CG4114, 
expanded 

AE003533.3: 
35328 

Ρύθμιση κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού 

+ Θνησιμότητα 

CG5423,  
robo-3 

AE003586.3: 
55570 

Υποδοχέας καθο-
δήγησης νευραξόνων 

+ Διαταραχές 
στη νωτοχορδή 

CG30497 AE003840.3: 
239589 

- - Άγνωστος 

CG32146,  
dlp 

AE003533.3: 
35328 

Μονοπάτι σηματοδό-
τησης του υποδοχέα Wnt

+ Άγνωστος 

CG6117,  
pka-C3 

AE003529.3: 
158146 

Πρωτεϊνική κινάση 
cAMP-ανεξάρτητη 

- Άγνωστος 

CG32490, 
complexin 

AE003606.3: 
32995 

Δέσμευση συνταξίνης - Θνησιμότητα 

CG17907,  
ace 

AE003699.3: 
68737 

Ακετυλοχολινεστεράση + Θνησιμότητα 

CG31243,  
cpo 

AE003720.3: 
74671 

Δέσμευση RNA - Θνησιμότητα 

CG31175,  
dys 

AE003726.3: 
169013 

Πρωτεΐνη 
κυτταροσκελετού 

+ Άγνωστος 

CG31120 AE003749.3: 
204677 

Οξειδοαναγωγάση - Άγνωστος 
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    4.  Δημιουργία δευτερογενών μεταλλαγών μετά από κινητοποίηση του Minos.  
 

    Το γεγονός ότι οι ομόζυγες ενθέσεις σε εσώνια που μελετήσαμε δεν έδωσαν κάποιο 

εμφανές φαινοτυπικό αποτέλεσμα στις μύγες έθεσε το ερώτημα αν ο Minos μπορεί να 

μεταλλάξει ένα γονίδιο αποκόπτοντας γειτονικές στο σημείο της ένθεσης εξωνικές 

περιοχές, μετά από την κινητοποίηση του τρανσποζονίου. Προηγούμενη εργασία είχε 

δείξει ότι η εκτομή του Minos από μία ευχρωματινική θέση στο γένωμα της Δροσόφιλας 

μπορεί να προκαλέσει την προσθήκη ή την αφαίρεση μικρών κομματιών DNA στο σημείο 

της αρχικής ένθεσης (Arca et al, 1997). Για τη μελέτη της ικανότητας του Minos να 

απαλείφει σχετικά μεγάλες αλληλουχίες DNA, οι οποίες θα περιέχουν μέρη γειτονικών 

εξωνίων, μετά από την επαγόμενη εκτομή του στοιχείου από μία αρχική ένθεση σε 

εσώνιο, το τρανσποζόνιο MiET κινητοποιήθηκε επανειλημμένες φορές στη γαμετική σειρά 

ετερόζυγων μυγών, που έφεραν μοναδικές ενθέσεις στα εσώνια των γονιδίων CG4114 

(expanded), CG5423 (robo-3) και CG30497. Μετά από την εκτομή (excision) του 

τρανσποζονίου το χρωμόσωμα που έφερε την εκτομή έρχονταν σε ετερόζυγη κατάσταση 

με χρωμόσωμα που έφερε χρωμοσωμική έλλειψη η οποία κάλυπτε την αντίστοιχη 

περιοχή της αρχικής ένθεσης του Minos. Στη συνέχεια απομονωνόταν το γενωμικό DNA 

των μυγών και αναλύονταν με αντίδραση PCR με εκκινητές που απείχαν έκαστος 1000 

νουκλεοτίδια από το δινουκλεοτίδιο ΤΑ του αρχικού σημείο ένθεσης του Minos (Σχήμα 

12).  

     Σε ένα από τα 50 γεγονότα εκτομής του Minos από το εσώνιο του γονιδίου robo-3 το 

προϊόν της αντίδρασης PCR ήταν κατά 800 ζεύγη νουκλεοτιδίων μικρότερο του 

αναμενόμενου μήκους 2000 ζευγών νουκλεοτιδίων. Το κομμάτι DNA κλωνοποιήθηκε σε 

πλασμιδιακό φορέα και αναλύθηκε η αλληλουχία του. Από την ανάλυση φάνηκε ότι η μη 

ακριβής εκτομή του Minos προκάλεσε την αφαίρεση 800 νουκλεοτιδίων ακριβώς μετά 

από το δινουκλεοτίδιο ΤΑ, στο οποίο είχε εντεθεί αρχικά το τρανσποζόνιο, προς την 

κατεύθυνση του κοντινότερου εξωνίου που αφαιρέθηκε εντελώς (Σχήμα 13α). Στη θέση 

των 800 νουκλεοτιδίων είχαν προστεθεί 15 νουκλεοτίδια άγνωστης προέλευσης. Πριν 

από το δινουκλεοτίδιο ΤΑ και προς την κατεύθυνση του 3’ του τρανσποζονίου η σύσταση 

του DNA δεν είχε επηρεαστεί από το περίπλοκο γεγονός αφαίρεσης – προσθήκης που 

προκλήθηκε από την εκτομή του. 
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     Στην ανάλυση 50 γεγονότων εκτομής του Minos από το εσώνιο του γονιδίου expanded 

το μήκος του προϊόντος της αντίδρασης PCR είχε το αναμενόμενο μήκος των 2000 

ζευγών βάσεων. Σε μία από τις διασταυρώσεις, εντούτοις, οι μύγες που έφεραν το 

χρωμόσωμα με την εκτομή του Minos και το ομόλογο χρωμόσωμα που έφερε την έλλειψη 

Df(2L)al δεν επιβίωναν. Η ανάλυση PCR που έγινε στο γενωμικό DNA των μυγών που 

έφεραν το χρωμόσωμα με την εκτομή του Minos και το χρωμόσωμα εξισσορόπησης 

In(2L)Cy έδωσε μόνο ένα προϊόν με το αναμενόμενο μήκος 2000 ζευγών βάσεων, το 

οποίο είναι πιθανό να προέρχεται από τον πολλαπλασιασμό της ομόλογης περιοχής του 

χρωμοσώματος εξισσορόπησης. Μεταλλαγές του γονιδίου  expanded, το οποίο εκφράζει 

πρωτεΐνη που έχει το ρόλο αναστολέα απόπτωσης, έχουν περιγραφεί ως θνησιγόνες στη 

Δροσόφιλα (Spraddling et al, 1999). Η αρχική ένθεση του Minos βρισκόταν 2000 

νουκλεοτίδια πριν το κωδικώνιο έναρξης ATG του σχετικού γονιδίου και είναι πιθανό η 

τροποποίηση του DNA με την απαλειφή ή την προσθήκη βάσεων κατά τη μη ακριβή 

εκτομή του Minos να μείωσε τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου. Δεν αποκλείεται όμως η 

περίπτωση η θνησιγόνος μεταλλαγή να προκλήθηκε από ένα γεγονός ‘hit and run’, κατά 

το οποίο το τρανσποζόνιο, μετά από την εκτομή του, εντίθεται σε γειτονική χρωματινική 

περιοχή, από όπου επανακινητοποιείται ακολούθως, αφήνοντας πίσω του ένα 

μεταλλαξιγόνο αποτύπωμα ή αλλαγές στο DNA λόγω γεγονότων απαλειφής ή 

προσθήκης νουκλεοτιδίων κατά τη μη ακριβή εκτομή.  
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Σχήμα 12. Πειραματική ανίχνευση γεγονότων εκτομής του Minos στη γαμετική σειρά της 

Drosophila melanogaster. Οι διαδοχικές διασταυρώσεις περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

‘Υλικά και Μέθοδοι΄ 

M 

♂ 
♀ 

♂ 

    Θερμικό σοκ στους 37°C στις προνύμφες 

♀ 

♀ ♂ 

Απομόνωση DNA και 
ανάλυση PCR 
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     Σε δύο από τα 89 γεγονότα εκτομής του Minos από το εσώνιο του γονιδίου CG30497 

που αναλύθηκαν, το τρανσποζόνιο βρέθηκε να αφήνει πίσω του αλληλουχίες από τα 

αντεστραμμένα του άκρα και επομένως το προϊόν της αντίδρασης PCR ήταν μεγαλύτερο 

του αναμενόμενου μήκους (Σχήμα 13 β-γ). Στην πρώτη περίπτωση 368 βάσεις από το 3’ 

άκρο του τρανσποζονίου μαζί με 46 βάσεις από την αρχή του 5’ άκρου είχαν μείνει 

ανάμεσα στα διπλασιασμένα ΤΑ δινουκλεοτίδια της αρχικής ένθεσης. Στη δεύτερη, η μη 

ακριβής εκτομή άφησε πίσω 112 βάσεις από το τέλος του 3’ άκρου αμέσως μετά το ΤΑ 

δινουκλεοτίδιο, σε συνδυασμό με την απαλειφή 25 βάσεων από τo DNA της Δροσόφιλας. 

Σε τρεις περιπτώσεις η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης δεν έδωσε κάποιο 

προϊόν, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί με την απαλειφή μέρους ή του συνόλου ενός ή και 

των δύο αλληλουχιών DNA που χρησιμοποιήθηκαν ως εκκινητές της αντίδρασης PCR. 

Επιπλέον, σε μία εκ των διασταυρώσεων οι μύγες που έφεραν το χρωμόσωμα με την 

εκτομή και την αντίστοιχη έλλειψη στο ομόλογο χρωμόσωμα, δεν επιβίωσαν. Οπως και με 

την αντίστοιχη περίπτωση με το γονίδιο expanded, αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην μη 

ακριβή εκτομή του τρανσποζονίου, είτε σε φαινόμενο ‘hit and run’. Και στις δύο 

περιπτώσεις, η ανάλυση κατά Southern απέτυχε να δώσει πληροφορίες για το είδος και 

το εύρος της αναμόρφωσης τoυ DNA στις συγκεκριμένες περιοχές.  
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α 

 
                                                                                                               500 βάσεις                 

 

 

β

 
γ 

 

 
Σχήμα 13.  Αναπαράσταση γεγονότων μη ακριβούς εκτομής του Minos από τρεις ενδογονιδιακές 

θέσεις στο γένωμα της Δροσόφιλας. Με διακεκομμένες γραμμές αναπαρίστανται τα νουκλεοτίδια 

που απαλείφθηκαν και με βέλη τα τμήματα των άκρων του στοιχείου. Με τετράγωνα 

αναπαρίστανται οι εσωτερικές αλληλουχίες του τρανσποζονίου που προστέθηκαν στη χρωματίνη 

μετά από την κινητοποίηση του Minοs. 

      

 

     Το προηγούμενο πείραμα έδειξε ότι η προτίμηση του Minos να εντίθεται σε εσώνια δεν 

αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλαγών, καθώς η 

επανακινητοποίησή του από μια αρχική εσωνική θέση ένθεσης μπορεί να προκαλέσει 

απαλειφές ή / και προσθήκες νουκλεοτιδίων. Η ιδιότητα αυτή καθιστά το στοιχείο 

καταλληλότερο εργαλείο μεταλλαξιγένεσης για πειράματα παγίδευσης γονιδίων σε σχέση 

με το στοιχείο piggyBac, το οποίο, αν και εντίθεται με μεγάλη συχνότητα σε εσώνια, κατά 

την κινητοποποίησή του από χρωματινικές θέσεις δεν προκαλεί δομικές μετατροπές σε 

γειτονικές περιοχές DNA (Elick et al, 1996).  
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     5.  Το στοιχείο Minos ως εργαλείο παγίδευσης ενισχυτών.   
 
   5.1  Ρυθμιστικές ακολουθίες ελάχιστης γονιδιακής έκφρασης στο τρανσποζόνιο 
MiET. 
 

     Προηγούμενη εργασία είχε δείξει την ύπαρξη δύο μοτίβων ΤΑΤΑ -  υποκινητών μέσα 

στο άκρο του Minos καθώς και δύο σημείων έναρξης της μεταγραφής (Σχήμα 14), το ένα 

μεταξύ των ΤΑΤΑ υποκινητών και το άλλο στο 5’ αμετάφραστο άκρο της τρανσποζάσης 

(Καπετανάκη Μ. Διδακτορική Διατριβή, 2001). Στο τρανσποζόνιο MiET το γονίδιο Gal4 

μαζί με 83 νουκλεοτίδια πριν το ATG του γονιδίου, που προέρχονται από το φορέα 

pGaTN (Brand and Perrimon, 1993) , καθώς και 79 νουκλεοτίδια με θέσεις αναγνώρισης 

περιοριστικών ενζύμων, βρίσκονται αμέσως μετά από την 5’ αμετάφραστη περιοχή της 

τρανσποζάσης του Minos (Σχήμα 14). Η συγκεκριμένη θέση του γονιδίου Gal4 στο 

τρανσποζόνιο επιτρέπει τη χρήση του ως γονιδίου αναφοράς για τη χωροχρονική 

ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης που επιβάλλουν γειτονικοί ενισχυτές μέσω της 

επίδρασής τους στον υποκινητή του γονιδίου της τρανσποζάσης.  
 
 
 
 
 
 

cgagccccaaccactattaattcgaacagcatgttttttttgcagtgcgcaatgtttaacacactatattatcaatactactaaag
ataacacataccaatgcatttcgtctcaaagagaattttattctcttcacgacgaaaaaaaaagttttgctctatttccaacaaca
acaaaaatatgagtaatttattcaaacggtttgcttaagagataagaaaaaagtgaccactattaattcgaacgcggcgtaa 
gcttaccttaatctcaagaagagcaaaacaaaagcaactaatgtaacggaatcattatctagttatgatctgcaaataatg  
 

Σχήμα 14. Ρυθμιστικές περιοχές γονιδιακής έκφρασης της τρανσποζάσης, στο άκρο του Minos. 

Mε γραμματοσειρά ‘bold’ φαίνονται οι αλληλουχίες του ΤΑΤΑ – υποκινητή καθώς και τα σημεία 

έναρξης της μεταγραφής (βέλη). Με γραμματοσειρά ‘italics’ φαίνεται το 5΄ αμετάφραστο άκρο της 

τρανσποζάσης.  

 

 

  

  
 

Τρανσποζόνιο MiET; 7.6 kb 

GAL4 ori KanR 3xP3-EGFP 

   

Deleted: Minos 
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     5.2  Παραγωγή συστήματος ανίχνευσης της έκφρασης του Gal4 με φθορισμό. 
 

       Για την ανίχνευση της έκφρασης του γονιδίου Gal4 στα εμβρυικά και στα προνυμφικά 

στάδια των μετασχηματισμένων μυγών, κατασκευάστηκε το βασισμένο στο στοιχείο Ρ 

τρανσποζόνιο PUASTDsRed, στο οποίο μία τροποποιημένη μορφή του γονιδίου της 

κόκκινης πρωτεΐνης φθορισμού DsRed (Bevis and Glick, 2002) έχει τοποθετηθεί υπό τον 

έλεγχο των ρυθμιστικών αλληλουχιών του σακχαρομύκητα UAS (Σχήμα 15). H 

συγκεκριμένη τροποποιημένη μορφή της πρωτεΐνης έχει το πλεονέκτημα ότι για την 

πλήρη μεταμεταφραστική της τροποποίηση και τη δημιουργία λειτουργικών μορίων 

απαιτείται ο διμερισμός των υπομονάδων της, σε αντίθεση με την αρχική μορφή της, για 

την οποία απαιτείται τετραμερισμός των υπομονάδων της. Συνέπεια της διαφοράς αυτής 

είναι η τροποποιημένη μορφή να αποκτά τη λειτουργική της διαμόρφωση 10 με 15 φορές 

γρηγορότερα από την αρχική μορφή, η οποία ωριμάζει 24 ώρες μετά από τη μεταγραφή 

του γονιδίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 15.  To βασισμένο στο Ρ τρανσποζόνιο PUASTDsRed. Τα βέλη υποδεικνύουν τη φορά 

έκφρασης του γονιδίου – μάρτυρα μετασχηματισμού της Δροσόφιλας White και του γονιδίου 

αναφοράς DsRed. 

White   UAS-DsRed-SV40pA   

P P

PUASTDsRed 
6.7 kbp 
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     Τέσσερις συνολικά διαφορετικές σειρές Δροσόφιλας, του ισογονιδιακού στελέχους 

iso31 παρήχθησαν, οι οποίες έφεραν διαφορετικές χρωμοσωμικές ενθέσεις του 

τρανσποζονίου PUASTDsRed. Για τον έλεγχο της δυνατότητας παραγωγής της πρωτεΐνης 

DsRed μετά από επαγωγή μέσω έκφρασης Gal4, οι παραπάνω σειρές διασταυρώθηκαν 

με μύγες της σειράς Prd-Gal4 (Brand and Perrimon, 1993), στις οποίες η πρωτεΐνη GAL4 

εκφράζεται σε χαρακτηριστικές ζώνες. Από τις σειρές αυτές επιλέχθηκε μία με βάση τα 

επίπεδα έντασης του παρατηρούμενου φθορισμού. Η παρατήρηση των εμβρύων έγινε σε  

στερεοσκόπιο φθορισμού Leica MZ FLIII που έφερε κατάλληλο σετ φίλτρων φθορισμού 

(Chroma 41002c) ή σε μικροσκόπιο Leitz Diaplan. Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα έμβρυο στο 

οποίο το πρότυπο έκφρασης της πρωτεΐνης DsRed αντιστοιχεί στο πρότυπο έκφρασης 

του Gal4 των μυγών του στελέχους Prd-Gal4. 

 

                             
                            

 
Εικόνα 1. Έμβρυο αναπτυξιακού σταδίου 7-8 με τις χαρακτηριστικές γραμμώσεις του γονιδίου 

paired της Δροσόφιλας. Το έμβρυο εκφράζει την πρωτεΐνη GAL4 στα ίδια χωροχρονικά πρότυπα 

έκφρασης του γονιδίου paired. Το πρότυπο έκφρασης αποκαλύπτει η πρωτεΐνη DsRed, της 

οποίας η έκφραση καθορίζεται από τη σύνδεση της πρωτεΐνης GAL4 στις ρυθμιστικές 

αλληλουχίες UAS. 
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     5.3 Δημιουργία συστήματος κινητοποίησης του Minos από το τρίτο χρωμόσωμα 
προς όλα τα χρωμοσώματα της Δροσόφιλας.   
 
      Το σύστημα παραγωγής ενθέσεων του Minοs στο γένωμα της Δροσόφιλας, που 

στηρίζεται στην κινητοποίηση μιας αρχικής ένθεσης από το χρωμόσωμα Χ στα 

αυτοσώματα (Σχήμα 6), έχει το μειονέκτημα της εξαίρεσης του φυλετικού χρωμοσώματος 

από τη γενετική ανάλυση. Το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συστημάτων 

παραγωγής ενθέσεων τρανσποζονίων στο γένωμα της Δροσόφιλας βασίζονται στην 

κινητοποίηση ενθέσεων από το χρωμόσωμα Χ προς τα αυτοσώματα είναι ένας λόγος, για 

τον οποίο γνωρίζουμε λιγότερα πράγματα για τη λειτουργία των γονιδίων του Χ σε σχέση 

με τα αυτοσωμικά γονίδια. Για τη δημιουργία ενός συστήματος παγίδευσης ενισχυτών, 

που θα αποσκοπεί στη στόχευση όλων των γονιδίων της Δροσόφιλας, δημιουργήθηκε 

ένα νέο σύστημα κινητοποίησης ενθέσεων του Minos από το το τρίτο χρωμόσωμα 

εξισσορόπησης TM6C προς τα υπόλοιπα χρωμοσώματα, αυτοσωμικά και φυλετικά. Το 

συγκεκριμένο χρωμόσωμα – εξισσορόπησης φέρει ως μάρτυρα το γονίδιο stubble που 

προσδίδει στις μύγες το χαρακτηριστικό της ύπαρξης κοντόχοντρων τριχών στο θώρακα.  

     Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου συστήματος κινητοποιήθηκε μία ένθεση του 

τρανσποζονίου MiET από το Χ χρωμόσωμα (Χ:17D3) προς τα αυτοσώματα, σύμφωνα με 

το σχέδιο διασταυρώσεων του Σχήματος 6. Η χρωμοσωμική σύσταση όλων των μυγών 

που χρησιμοποιήθηκαν, με εξαίρεση το χρωμόσωμα-βοηθό SM6:PhsMiT και τα 

χρωμοσώματα των μυγών που έφεραν την ένθεση του MiET στο χρωμόσωμα Χ, ήταν 

ισογονιδιακή (iso 31), καθώς και των μυγών που χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες 

διασταυρώσεις. Οι μύγες με το χρωμόσωμα - βοηθό (πρώτη διασταύρωση του Σχήματος 

6) έφεραν το τρίτο χρωμόσωμα - εξισσορόπησης TM6C. Στόχος των διασταυρώσεων 

ήταν η στόχευση του χρωμοσώματος TM6C, ώστε να δημιουργήθουν νέα στελέχη μυγών 

–jumpstarters με μοναδικές ενθέσεις του τρανσποζονίου MiET, από τις οποίες θα 

γίνονταν η κινητοποίηση του τρανσποζονίου προς όλα τα χρωμοσώματα, 

συμπεριλαμβανομένων των φυλετικών.  

     Οι ακόλουθες τέσσερις σειρές μυγών παρήχθησαν, στις οποίες το τρανσποζόνιο 

συγκληρονομούνταν με το χρωμόσωμα TM6C: ΜiΕΤ-1 (AE003751: θέση 121360, 96C9), 

ΜiΕΤ-2 (AE003703: θέση 198938, 88A9), ΜiΕΤ-10 (AE003540: θέση 10667,   69C8-10) 
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και ΜiΕΤ-11 (AE003761: θέση 172493, 98A10). Και οι τέσσερις σειρές χρησιμοποιήθηκαν 

στις διασταυρώσεις που ακολούθησαν για την παγίδευση ενισχυτών (Σχήμα 16). Οι μύγες 

με νέες ενθέσεις του Minos διασταυρώνονταν με μύγες του στελέχους iso31, για την 

εγκαθίδρυση των νέων σειρών.      
  

 

 
 
 
 
 
                   SM6:CyO:PhsMiT / +  ;  + / +                              + / + ; TM6C:stubble :MiET  / + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SM6:CyO:PhsMiT / +  ;  TM6C:stubble :MiET  / +                              +  / +  ;  + / +                               
 
 
 
 
                                    
 
 
                                                                          MiET  / + 
 
 

 
Σχήμα 16. Κινητοποίηση του τρανσποζονίου ΜiET από το χρωμόσωμα - εξισσορόπησης TM6C. 

Από τη διασταύρωση ανάμεσα στις μύγες – jumpstarters και σε μύγες του στελέχους iso (δεν 

έφεραν κανέναν γονιδιακό μάρτυρα, δεύτερη διασταύρωση στο σχήμα) επιλέγονταν  άτομα με 

έκφραση του γονιδίου EGFP και συγχρόνως έλλειψη έκφρασης των γονιδίων stubble, white, CyO. 

Από κάθε διασταύρωση επιλέγονταν ένας απόγονος.  

 

M 

♂ 
♀ 

♂ ♀ 

     Θερμικό σοκ στους 37°C στις προνύμφες 
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     5.4   Παραγωγή γεγονότων παγίδευσης ενισχυτών. 
 
     Συνολικά 298 σειρές Δροσόφιλας με νέες ενθέσεις του τρανσποζονίου MiET 

δημιουργήθηκαν και ελέγχθηκαν για έκφραση φθορισμού στους απογόνους τους μετά 

από διασταύρωση με μύγες που έφεραν το τρανσποζόνιο PUASTDsRed.  

     Επιπλέον 22 άλλες ενθέσεις ελέγχθηκαν για τον ίδιο σκοπό, οι οποίες είχαν παραχθεί 

μετά από κινητοποίηση του MiET από το χρωμόσωμα Χ στα αυτοσώματα. Συνολικά σε 

70 από τις 320 σειρές ανιχνεύτηκαν υψηλά ή χαμηλά επίπεδα φθορισμού (ποσοστό 

22%). Σε 44 από τις σειρές αυτές προσδιορίστηκε η ένθεση του τρανσποζονίου. Στον 

Πίνακα 10 φαίνεται η ακριβής θέση του Minos στο γονιδίωμα, καθώς και πληροφορίες για 

το πλησιέστερο σε κάθε ένθεση γονίδιο.  

 

 

 
Πίνακας 10. Ενθέσεις του Minos σε στελέχη Δροσόφιλας με ανιχνεύσιμη έκφραση της πρωτεΐνης 

DsRed, μετά από τη διασταύρωσή τους με μύγες που έφεραν το τρανσποζόνιο PUASTDsRed. 

 

Γονίδιο
 
Ενδογονιδιακή 

θέση
 

Νουκλεοτιδική θέση 
ένθεσης 

τρανσποζονίου 

Κυτογενετική 
θέση

Λειτουργία πρωτεΐνης
 

CG7727 
appl 

Εσώνιο 32858nt 
AE003418.4 

X:1B9-10 Μεταβίβαση νευρικών 
συνάψεων 

CG12598 
adar 

650bp από το 
3’ 

19159nt 
AE003422.2 

X:2B9 RNA τροποποίηση 

CG12682 6kbp από το 5’ 119469nt 
AE003432.5 

X:4D2 - 

CG32717 
stardust 

Εσώνιο 70655nt 
AE003443.2 

X:7D17-22 Κινάση 

CG15741 300bp από το 
5’ 

129422nt 
AE003487.2 

X:10F1 - 

CG6847 Εσώνιο 65304nt 
AE003507.3 

X:16F3 Λιπάση 

CG31925 10kbp από το 
3’ 

228626nt 
AE003586.3 

2L:22A2 - 
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CG8965 800bp από το 
5’ 

184683nt 
AE003611.3 

2L:26A1 - 

CG11084 
prickle 

Εσώνιο 156659nt 
AE003842.4 

2R:42F3-
43A1 

Δέσμευση σε DNA 

CG14756 2kbp από το 3’ 160278nt 
AE003838.3 

2R:44C1 - 

CG12932 4.5kbp από το 
5’ 

209751nt 
AE003833.5 

2R:45E3 - 

CG18345 
trpl 

Εσώνιο 153039nt 
AE003832.4 

2R:46B2 Δέσμευση στην 
καλμοντουλίνη 

CG33474 400bp από το 
5’ 

58204nt 
AE003829.4 

2R:47A7 - 

CG6671 
ago1 

Εσώνιο 97301nt 
AE003816.4 

2R:50C14-17 Αποσιώπηση γονιδίων 
με miRNA  

CG7449 
hbs 

400bp από το 
3’ 

143952nt 
AE003812.4 

2R:51D8 Κυτταρική προσκόλληση 

CG8448 
mrj 

Εσώνιο 7987nt 
AE003807.3 

2R:52F8-11 Δράση ATPase  

CG3441 
nplp1 

3’UTR 8348nt 
AE003466.2 

2R:60F1 Δράση νευροπεπτιδίου 

CG15015 
cip-4 

Εξώνιο 16319nt 
AE003481.3 

3L:61B1-2 Αλληλεπίδραση με Rho 

CG13908 3’UTR 77266nt 
AE003470.4 

3L:61E1 - 

CG15020 1.5kbp από το 
5’ 

113692nt 
AE003481.3 

3L:64B5-6 Συστατικό εξωσκελετού 

CG32423 Εσώνιο 89041nt 
AE003567.4 

3L:64C8-11 Δέσμευση σε RNA 

CG10289 Εξώνιο 41375nt 
AE003563.4 

3L:65A7 - 

CG32067 
simjang 

600bp από το 
3’ 

83180nt 
AE003547.3 

3L:67E6 Καταστολέας 
μεταγραφής 

CG10571 
ara 

Εσώνιο 10668nt 
AE003540.3 

3L:69C8-10 Μεταγραφικός 
παράγοντας 

CG32118 4kbp από το 3’ 228663nt 
AE003539.3 

3L:70A1 - 

CG32146nt 
dlp 

Εσώνιο 35328nt 
AE003533.3 

3L:70E5-7 Υποδοχέας Wnt 

CG7250 25kbp από το 150236nt 3L:71C2 Διαμεμβρανικός 
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toll-6 3’ AE003531.3 υποδοχέας 

CG13066 Εξώνιο 252797nt 
AE003528.3 

3L:72D10-12 - 

CG13378 
ftz-f1 

Εσώνιο 167830nt 
AE003519.3 

3L:75D8-E1 Μεταγραφικός 
παράγοντας 

CG7807 
ap-2 

Εσώνιο/ 5’UTR 27763nt 
AE003595.3 

3L:78D8-E1 Μεταγραφικός 
παράγοντας 

CG7470 Εσώνιο 105897nt 
AE003596.5 

3L:79A5 Βιοσύνθεση προλίνης 

CG32451 
spock 

Εσώνιο 279249nt 
AE003598.3 

3L:80A1-2 Δράση ATPase  

CG11502 
seven up 

Εσώνιο 57463nt 
AE003695.2 

3R:87B4-5 Υποδοχέας στεροειδών 
ορμονών 

CG17907 
ace 

Εσώνιο 68737nt 
AE003699.3 

3R:87E2-3 Ακετυλοχολινεστεράση 

CR33327 4kbp από το 3’ 9763nt 
AE003702.3 

3R:87F14 Μη κωδικό RNA γονίδιο 

CG14355 3.4kbp από το 
3’ 

108938nt 
AE003703.3 

3R:88A9-10 - 

CG31243 
cpo 

Εσώνιο 74671nt 
AE003720.3 

3R:90D1-4 Δέσμευση RNA 

CG18599 5’UTR 107497nt 
AE003721.2 

3R:90F3 Δομή Homeobox  

CG6706 
gaba-B-R2 

Εξώνιο 53009nt 
AE003736.3 

3R:93F9 Υποδοχέας GABA-B 

CG5811 
nepYR 

Εσώνιο 16750nt 
AE003759.3 

3R:97D14-E1 Υποδοχέας 
νευροπεπτιδίων 

CG14258 400bp από το 
5’ 

76256nt 
AE003759.3 

3R:97E2 - 

CG6124 600bp από το 
5’ 

83729nt 
AE003759.3 

3R:97E2 Δέσμευση σε υποδοχείς 

CG5634 
distracted 

1.5kbp from 5’ 172493nt 
AE003761.2 

3R:98A10 Κυτταρική προσκόλληση 

CG1449 
zfh2 

Εσώνιο 66622nt 
AE003843.5 

4:102C2 Μεταγραφικός 
παράγοντας 
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    Οι μύγες με τις παραπάνω ενθέσεις του Minos ομοζυγώθηκαν και εξετάστηκε η 

βιωσιμότητα καθώς και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των απογόνων τους. Oι 

ενθέσεις στα γονίδια CG14258 και CG10289 ήταν θνησιγόνες. Σε κανένα άλλο στέλεχος 

δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο φαινοτυπικό χαρακτηριστικό.     

    Η πλειοψηφία των παραπάνω ενθέσεων, είτε βρίσκονται μέσα σε γονίδια, είτε πολύ 

κοντά σε γονίδια (37 από τις 44 ενθέσεις είναι ενδογονιδιακές ή απέχουν λιγότερο από 

2000 βάσεις από το κοντινότερο γονίδιο), γεγονός που εξηγείται από το ότι έχουν επιλεγεί 

με βάση την έκφραση της πρωτεΐνης GAL4 και δεν αποτελούν γεγονότα τυχαίας 

κατανομής του τρανσποζονίου στο γένωμα.   
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     5.5  Ανίχνευση προτύπων γονιδιακής έκφρασης. 
    

     Σε 70 από τις 320 διασταυρώσεις στελεχών με μοναδικές ενθέσεις του τρανσποζονίου 

MiET με στελέχη που έφεραν το τρανσποζόνιο PUASTDsRed προέκυψαν απόγονοι στα 

εμβρυικά ή προνυμφικά στάδια των οποίων ανιχνεύτηκε έκφραση του γονιδίου αναφοράς 

DsRed. Οι σειρές αυτές διασταυρώθηκαν με μύγες που φέρουν το γονίδιο της β-

γαλακτοσιδάσης υπό τον έλεγχο αλληλουχιών UAS (Brand and Perrimon, 1993), για τον 

έλεγχο της πιστότητας των προτύπων έκφρασης που παρατηρήθηκαν και για τον 

ακριβέστερο χαρακτηρισμό τους (Εικόνα 2). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

ανιχνεύσιμα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης με φθορισμό και με ιστοχημική χρώση ήταν 

αντίστοιχα (Εικόνα 3). 

    
Α.  
 

                                                                                                                   
Β. 

                                                                                  
Γ. 

                                                                                  
Δ. 

                                                                                   

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου nepYR 
 
Πρότυπο έκφρασης: Εγκέφαλος και γαμετικά 
κύτταρα εμβρύου σε στάδιο 16-17. 

Θέση ένθεσης: 4,5kbp από το 5’ του CG12932 
 
Πρότυπο έκφρασης: Πρόδρομα κύτταρα γνα-
θικών και στοματικών εξαρτημάτων σε έμβρυο 
σταδίου 12. 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου cip4 
 
Πρότυπο έκφρασης: Φάρυγγας, εγκέφαλος, 
έντερο και στους οπίσθιους αναπνευστήρες 
σε έμβρυο σταδίου 17. 

 
Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου spock 
 
Πρότυπο έκφρασης: Γενική έκφραση φθορι-
σμού σε έμβρυο σταδίου 9-10. 
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E. 

                                                                                    
 
ΣΤ.                                                                                       

                                                                                    
 
Ζ. 

                                                                                     
 
Η.  

                                                                                     
 
Θ. 

                                                                                     
Ι. 

                                                                                     

Θέση ένθεσης: 1.5kbp από το 5΄ του  distracted 
 
Πρότυπο έκφρασης: Έντερο, επιδερμίδα εμ-
βρύου σταδίου 12. 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου trpl 
 
Πρότυπο έκφρασης: Νευρικά κύτταρα 
κοιλιακής χώρας, κεφαλική περιοχή, έντερο και 
στους οπίσθιους αναπνευστήρες σε έμβρυο 
σταδίου 13. 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου appl 
 
Πρότυπο έκφρασης: Γενική έκφραση και 
έκφραση στον εγκέφαλο εμβρύου σταδίου 16-
17. 

Θέση ένθεσης: 3’UTR γονιδίου nplp 
 
Πρότυπο έκφρασης: Επιδερμίδα εμβρύου 
σταδίου 15-16. 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου CG68473 
 
Πρότυπο έκφρασης: Επιδερμίδα, επιφάρυγγας 
και έντερο εμβρύου σταδίου 15-16. 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου ara 
 
Πρότυπο έκφρασης: Επιδερμίδα εμβρύου 
σταδίου 15-16. 
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K. 

                                                                                   
 
Λ. 

                                                                                    
 

                                                                                    
 
Μ.    

                                                                                                       
 

                                                                                    
 

Εικόνα 2. Γεγονότα παγίδευσης ενισχυτών στο γένωμα της Drosophila melanogaster με το 

τρανσποζόνιο MiET. Πρότυπα έκφρασης που παρατηρήθηκαν στους απογόνους των 

διασταυρώσεων ανάμεσα σε στελέχη με ενθέσεις του τρανσποζονίου MiET και σε στελέχη που 

έφεραν τα γονίδια της DsRed  (A) ή της β-γαλακτοσιδάσης (Β – Μ) μετά από τις ρυθμιστικές 

αλληλουχίες UAS. 

Θέση ένθεσης:10kbp από το 3’ του CG31925 
 
Πρότυπο έκφρασης: Επιδερμίδα εμβρύου σταδίου 
15-16. 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο / 5’UTR του γονιδίου ap-2  
 
Πρότυπο έκφρασης: Οπτικοί λοβοί εμβρύου 
σταδίου 15-16 και προνύμφης δευτέρου σταδίου. 

Θέση ένθεσης: 5’UTR του γονιδίου CG18599  
 
Πρότυπο έκφρασης: Κύτταρα νευρικού περι-
φερικού συστήματος εμβρύων σταδίου 13-14 
(πλευρική όψη) και 15-16 (κοιλιακή όψη). 
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Α. 

                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                       
 
 
B. 

                                                                                       
 

                                                                                       
 
 
Γ.  

                                                                                       
 

                                                                                         
 
 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου CG32146 
 
Πρότυπο έκφρασης: Έκφραση σε στοματικά 
εξαρτήματα και σε μέρος του τραχειακού 
συστήματος (οπίσθιοι αναπνευστήρες). 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο γονιδίου ago1 
 
Πρότυπο έκφρασης: Έκφραση σε πολλές 
εμβρυικές δομές, όπως στη ραχιαία πλευρά 
(amnioserosa), στους οπίσθιους αναπνευ-
στήρες και νωτοκοιλιακά σε γραμμώσεις.  

Θέση ένθεσης: 4kbp από το 3’ του CR33327 
 
Πρότυπο έκφρασης: Έκφραση στη στομα-
τογαστρική περιοχή και στους οπίσθιους 
αναπνευστήρες.  
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Ε. 

                                                                                            
 

                                                                                            
       
 

 

 

 

 
Εικόνα 3: Σύγκριση ανάμεσα σε πρότυπα που ανιχνεύτηκαν με παρατήρηση φθορισμού και με 

ιστοχημική χρώση για ίδιες ενθέσεις του τρανσποζονίου  MiET. 
 

 

 

Θέση ένθεσης: Εσώνιο του γονιδίου seven up 
 
Πρότυπο έκφρασης: Έκφραση σε αισθητικά 
κύτταρα. 

Θέση ένθεσης: 5’UTR / εσώνιο του γονιδίου ap-2 
 
Πρότυπο έκφρασης: Έκφραση σε στοματικά 
εξαρτήματα προνύμφης τρίτου σταδίου (mouth 
hooks). 
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     5.6  Σύγκριση γονιδιακών προτύπων έκφρασης που προκύπτουν με χρήση των 
τεχνικών παγίδευσης ενισχυτή και υβριδισμού RNA in situ. 
 

     Το σημαντικότερο μειονέκτημα της ανίχνευσης προτύπων γονιδιακής έκφρασης με  

την τεχνική παγίδευσης ενισχυτή είναι η ύπαρξη της πιθανότητας ο υποκινητής ελάχιστης 

έκφρασης του τρανσποζονίου να επηρεάζεται από περισσότερους του ενός γενωμικούς 

ενισχυτές, με αποτέλεσμα να ανιχνεύεται πολυπλοκότερο πρότυπο έκφρασης σε σχέση 

με αυτό του ενδογενούς γονιδίου, καθώς και η αδυναμία του υποκινητή να καθοδηγήσει 

την έκφραση του γονιδίου αναφοράς σε όλους τους ιστούς που εκφράζουν το ενδογενές 

γονίδιο, κυρίως λόγω της μεγάλης απόστασης που μπορεί να έχει από τον ενδογενή 

ενισχυτή. Για να ελέγξουμε  την αξιοπιστία των προτύπων έκφρασης που μπορούν να 

ανιχνευθούν με χρήση του τρανσποζονίου MiET, προχωρήσαμε στην ανίχνευση των 

προτύπων έκφρασης με την τεχνική υβριδισμού RNA in situ τριών γονιδίων που έφεραν 

ενδογονιδιακές ή κοντινές στο γονίδιο ενθέσεις του τρανσποζονίου. Αυτά ήταν τα γονίδια 

tartan, CG10289 και gaba-R2. Ως ανιχνευτές χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες 500 

βάσεων από εξώνια των γονιδίων, η παραγωγή των οποίων περιγράφεται στο κεφάλαιο 

‘Υλικά και Μέθοδοι’. Στην περίπτωση του γονιδίου tartan η ένθεση του τρανσποζονίου 

βρίσκεται 12000 βάσεις πριν το 5’ άκρο του γονιδίου και 4000 βάσεις μετά το 3’ άκρο του 

γονιδίου CG32118. Στα άλλα δύο γονίδια οι ενθέσεις βρίσκονται σε εξώνια. Το 

αναμενόμενο πρότυπο έκφρασης για το γονίδιο tartan έχει εντοπιστεί στο νευρικό 

σύστημα εμβρύων με την τεχνική RNA in situ υβριδισμού (Flybase Gene Expression 

Report). Για τα άλλα δύο γονίδια τα σχετικά πρότυπα έκφρασης είναι άγνωστα.  

     Στην Εικόνα 4 φαίνονται φωτογραφίες που δείχνουν τα πρότυπα έκφρασης των τριών 

γονιδίων με τις δύο τεχνικές. Στην περίπτωση του γονιδίου tartan παρατηρείται η 

αναμενόμενη έκφραση στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα των εμβρύων. Τα 

πρότυπα που ανιχνεύονται με τις δύο τεχνικές είναι πανομοιότυπα, με τη διαφορά ότι η 

ιστοχημική χρώση παράγει περισσότερο διάχυτη χρώση. Η έκφραση της β-

γαλακτοσιδάσης ιδιαίτερα στην κεφαλική περιοχή είναι πολύ έντονη. Παρατηρείται μια 

χρονική καθυστέρηση όσον αφορά την εμφάνιση των προτύπων έκφρασης στην τεχνική 

της παγίδευσης ενισχυτών, γεγονός που οφείλεται στο χρόνο που απαιτεί η ωρίμανση της 

πρωτεΐνης GAL4. 
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Α. Γονίδιο tartan 
 
 
 
    
 

        1                                           4  

        2                                          5  

        3                                            6  
 
 

 
B. Γονίδιο CG10289 

 
 
 
 
                                       

          1                                       3  

          2                                       4  

Πρότυπο έκφρασης  
με τεχνική παγίδευσης ενισχυτή 

Πρότυπο έκφρασης  
με τεχνική RNA in situ υβριδισμού 
 

Πρότυπο έκφρασης  
με τεχνική παγίδευσης ενισχυτή 

Πρότυπο έκφρασης  
με τεχνική RNA in situ υβριδισμού 
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Γ. Γονίδιο gaba-R2 
 
 
 

 
 

   1                                     3                       

     2                                    4  
           
 

 

 
Εικόνα 4: Σύγκριση προτύπων γονιδιακής έκφρασης με την τεχνική παγίδευσης ενισχυτών και 
προτύπων από υβριδισμό με RNA in situ.  
 Α 1-2: Πρότυπο έκφρασης της β-γαλακτοσιδάσης με ιστοχημική χρώση στο κεντρικό και στο 
περιφερειακό νευρικό σύστημα και στην κεφαλική περιοχή, σε έμβρυα σταδίου 13-14. Η ένθεση 
βρίσκεται κοντά στο γονίδιο tartan.  
A 3: Κοιλιακή όψη νευρικού συστήματος εμβρύου σταδίου 13, στο οποίο η έκφραση του Gal4 έχει 
ανιχνευτεί με την πρωτεΐνη GFP (το έμβρυο φέρει την ένθεση του τρανσποζονίου MiET κοντά στο 
γονίδιο tartan μαζί με τρανσποζόνιο του στοιχείου Ρ που περιέχει το γονίδιο GFP υπό τον έλεγχο 
των ρυθμιστικών αλληλουχιών UAS).  
A 4-6: Έμβρυα σταδίου 9-12 υβριδοποιημένα με RNA ανιχνευτή για το γονίδιο tartan.  A 5: 
Χρώση στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα (εμβρυικό στάδιο 12). A 6: Κοιλιακή όψη 
εμβρύου αναπτυξιακού σταδίου 10-11 με χρώση στο κεντρικό νευρικό συστήμα.  
B 1-2: Ανίχνευση έκφρασης των γονιδίων DsRed και β-γαλακτισιδάσης στο κοιλιακό εκτόδερμα 
εμβρύων σταδίου 13-14, που φέρουν ένθεση του τρανσποζονίου MiET σε εξώνιο του γονιδίου 
CG10289.  
B 3-4: Ανίχνευση έκφρασης του γονιδίου CG10289 με RNA ανιχνευτή στο κοιλιακό εκτόδερμα 
εμβρύων σταδίου 12.  
Γ 1: Ασθενής και γενική έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης σε έμβρυο σταδίου 9-11, που φέρει 
ένθεση του τρανσποζονίου MiET στο εξώνιο του γονιδίου gaba-R2.  
Γ 3: Γενική έκφραση του γονιδίου gaba-R2 σε έμβρυο σταδίου 11, μετά από υβριδοποίηση με 
RNA ανιχνευτή.  
Γ2 και Γ 4: Ανίχνευση της έκφρασης του γονιδίου gaba-R2 σε έμβρυα τελικού σταδίου, με 
ιστοχημική χρώση για β-γαλακτοσιδάση και με υβριδοποίηση με RNA ανιχνευτή. Έκφραση σε 
πρότυπο μεταμεριδίωσης. 
     

Πρότυπο έκφρασης  
με τεχνική παγίδευσης ενισχυτή 

Πρότυπο έκφρασης  
με τεχνική RNA in situ υβριδισμού 
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     Στην περίπτωση του γονιδίου CG10289 το πρότυπο που ανιχνεύεται με την τεχνική 

του υβριδισμού RNA in situ είναι πιο έντονο, ενώ το αντίθετο παρατηρείται στην 

περίπτωση του γονιδίου  gaba-R2. Είναι πιθανό η απόσταση του τρανσποζονίου από τον 

ενδογενή ενισχυτή ή η διαφορετική ευαισθησία του υποκινητή ελάχιστης έκφρασης προς 

τον συγκεκριμένο ενισχυτή να ευθύνονται για τις συγκεκριμένες διαφορές. 

Συμπερασματικά, η τεχνική παγίδευσης ενισχυτών με το τρανσποζόνιο MiET μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση προτύπων γονιδιακής έκφρασης που αντιστοιχούν σε 

πρότυπα έκφρασης ενδογενών γονιδίων, τα οποία έχουν στοχευθεί από το 

τρανσποζόνιο, ή βρίσκονται κοντά σε ενθέσεις του στο γένωμα της Δροσόφιλας.   
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     6.  Χρήση του Minos ως εργαλείου μεταλλαξιγένεσης για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος γονιδιακής μεταλλαγής στη Δροσόφιλα. 
 

     Η ανάλυση των ενθέσεων του Minos  στο γένωμα της Δροσόφιλας έδειξε ότι έχει τις 

ιδιότητες που απαιτούνται για να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο 

μεταλλαξιγένεσης των στοιχείων P  και piggyBac για την ολοκλήρωση του Προγράμματος 

μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας. Τα υψηλά ποσοστά κινητοποίησης του Minοs 

στη γαμετική σειρά της Δροσόφιλας, η μεγάλη συχνότητα στόχευσης γονιδίων που δεν 

έχουν στοχευθεί από τα στοιχεία Ρ και piggyBac μετά από την ανάλυση χιλιάδων 

ενθέσεων των τελευταίων, το γεγονός ότι, παρά τη συχνή προτίμησή του για εσωνικές 

αλληλουχίες γονιδίων, παρέχει τη δυνατότητα απαλειφής γειτονικών στο σημείο ένθεσης 

εξωνικών αλληλουχιών και η έλλειψη προφανούς προτίμησης για στόχευση 

συγκεκριμένων γονιδίων, οδήγησε στο να χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα εργαλεία 

μεταλλαγής που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

μεταλλαξιγένεσης της Δροσόφιλας.  

     Σε πείραμα μεγάλης έκτασης που γίνεται στο εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του 

κολλεγίου Μπέυλορ με επικεφαλής τον H. Bellen (κολλέγιο Μπέυλορ, Τέξας), έχουν 

παραχθεί αρκετές χιλιάδες ενθέσεων του τρανσποζονίου MiET στο γένωμα της 

Drosophila melanogaster. Η κινητοποίηση του τρανσποζονίου γίνεται σύμφωνα με τις 

διασταυρώσεις του Σχήματος 16 και ως μύγες- jumpstarters επιλέχθηκαν μύγες του 

σειράς MiET-10. Παρακάτω παρουσιάζονται αποτελέσματα από την ανάλυση μιας 

πρώτης ομάδας περίπου 1000 χαρακτηρισμένων ενθέσεων. 

     Από 1008 χαρακτηρισμένες ενθέσεις οι 574 είναι ενδογονιδιακές (57%). Από αυτές οι 

201 είναι σε γονίδια που δεν έχουν μεταλλαγεί στο παρελθόν από άλλα μεταθετά στοιχεία 

(18%). Τα αντίστοιχα ποσοστά από τη σύγχρονη ανάλυση 2934 ενθέσεων του στοιχείου 

Ρ είναι 82% και 4,7%. Το 25% των συνολικών ενθέσεων του Minοs βρίσκονται σε εσώνια. 

Στο Σχήμα 17 φαίνεται η κατανομή των ενθέσεων στα χρωμοσώματα της Δροσόφιλας, 

εκτός το τέταρτο χρωμόσωμα. Οι περισσότερες ενθέσεις βρίσκονται στο βραχίονα 3L και 

ειδικά στο κέντρο, στις ομόλογες περιοχές του σήμειου ένθεσης του τρανσποζονίου MiET-

10 (69C8-10). Στο Σχήμα 18 φαίνεται μεγέθυνση της συγκεκριμένης περιοχής. 
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Σχήμα 17: Κατανομή περίπου χιλίων ενθέσεων στα χρωμοσώματα. Στον άξονα Υ είναι ο αριθμός 

των ενθέσεων και στον Χ οι περιοχές κάθε χρωμοσωμικού βραχίονα. 
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Σχήμα 18. Κατανομή των ενθέσεων στην ομόλογη περιοχή της αρχικής ένθεσης  του 

τρανσποζονίου MiET-10 (βέλος). Στον άξονα Υ είναι ο αριθμός των ενθέσεων και στον άξονα Χ 

είναι οι αποστάσεις στο γονιδίωμα (σε τμήματα 20000 νουκλεοτιδίων).  
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Στον Πίνακα 11 φαίνεται ο αριθμός των γονιδίων που στοχεύθηκαν περισσότερες από μία 

φορές. Το γονίδιο rec και το γονίδιο της δυστροφίνης στοχεύθηκαν από 6 και 5 φορές 

αντίστοιχα. Στην ανάλυση δεν συμπεριλήφθησαν οι πολλαπλές ενθέσεις στην ομόλογη 

περιοχή της αρχικής κινητοποιούμενης ένθεσης. Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται στοιχεία 

για τα γονίδια που στοχεύθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές. 

 

 
Πίνακας 11. Αριθμός ενθέσεων του Minos ανά στοχευμένο γονίδιο (οι ενθέσεις που βρέθηκαν 

στην περιοχή 69C-D εξαιρέθηκαν από την ανάλυση). 
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Πίνακας 12. Γονίδια με τρεις ή περισσότερες ενθέσεις του Minos.   

 

Θέση γονιδίου Γονίδιο Λειτουργία γονιδίου Μέγεθος 
εσωνίου 

Αριθμός 
ενθέσεων 

3R: 89A5 rec Μειωτικός ανασυνδυασμός 
Επιδιόρθωση DNA 

5kbp 6 

3R: 92A5 dys Κυτταροσκελετικό συστατικό 
μυών. Βιογένεση. 

 

120kbp 5 

X: 1E4 CG3638 Μεμβρανικός υποδοχέας 
 

12kbp 3 

X: 11E1 CG4346 Φωσφολιπάση. Όσφρηση. 
 

5kbp 3 

2L: 33D3 aret Ωογένεση.  Σπερματογένεση. 
 

100kbp 3 

2L:35B3 osp Άγνωστη λειτουργία 
 

80kbp 3 

2L:36B1 mhc Συστατικό κυτοσκελετoύ. Μυική 
σύνδεση. Μίτωση. 

 

10kbp 3 

2R: 42A10 ecR Μεταγραφικός παράγοντας 
(Υποδοχέας εκδυσόνης) 

 

70kbp 3 

3L: 63E1 ciF2 Mεταφραστικός παράγοντας 25kbp 3 
3L:73D4 lmpt Μεταγραφικός παράγοντας. 

Ανάπτυξη μεσοδέρματος. 
 

40kbp 3 

3R: 85D27 CG8312 Άγνωστη λειτουργία 
 

30kbp 3 

3R: 94A1 how Σύνδεση στο m-RNA. Ανάπτυξη 
πτερών. 

 

25kbp 3 
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     1. Παραγωγή ενθέσεων του Minos στη γαμετική σειρά της Δροσόφιλας. 
 
     Οι ενθέσεις του Minos παρήχθησαν είτε με ένεση προβλαστοδερμικών εμβρύων είτε 

με κινητοποίηση μιας αρχικής χρωμοσωμικής ένθεσης του τρανσποζονίου στο φυλετικό 

χρωμόσωμα Χ ή στο τρίτο χρωμόσωμα. Η επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου της 

τρανσποζάσης στα πειράματα κινητοποίησης έγινε με θερμικό σοκ στα στάδια της 

προνύμφης. Το ποσοστό μετασχηματισμού των ενεμένων εμβρύων κυμάνθηκε από 

30% έως 50%. Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις που το 

τρανσποζόνιο εισαγόταν με ένεση στα έμβρυα μαζί με mRNA της τρανσποζάσης 

(ποσοστό μετασχηματισμού 50%). Το ποσοστό μετασχηματισμού, το οποίο εκφράζει το 

ποσοστό των ενεμένων ατόμων που δίνουν τουλάχιστον ένα μετασχηματισμένο 

απόγονο, είναι μία σημαντική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψιν στο σχεδιασμό 

πειραμάτων μεταλλαξιγένεσης, ειδικά ειδών που αναπτύσσονται δύσκολα σε 

εργαστηριακές συνθήκες ή που τα αυγά τους υφίστανται ένεση με δυσκολία. Εκτός από 

τις συνθήκες υπό τις γίνονται οι ενέσεις στα έμβρυα, η αποτελεσματικότητα των 

πειραμάτων μετασχηματισμού εξαρτάται τόσο από την ποσότητα της ενεργούς 

τρανσποζάσης στα γαμετικά κύτταρα, όσο και από το μήκος του τρανσποζονίου. Παρά 

το μεγαλύτερο κατά περίπου 2300 ζεύγη βάσεων μήκος του τρανσποζονίου ΜιΕΤ σε 

σχέση με το MiPR, το ποσοστό μετασχηματισμού στην πρώτη περίπτωση ήταν 

μεγαλύτερο και έφτασε το 50%.  

 

 

     2.  Κινητοποίηση με παραγωγή ενδογενούς τρανσποζάσης. 
      

     Τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων έδειξαν ότι με τη χρήση του mRNA 

της Minos τρανσποζάσης είναι δυνατόν να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά 

μετασχηματισμού στη γαμετική σειρά της Δροσόφιλας. Η διαδικασία όμως των ενέσεων 

είναι επίπονη, χρονοβόρα, έχει σχετικά υψηλό κόστος, απαιτεί την απασχόληση 

εξειδικευμένου προσωπικού και, κυρίως, οδηγεί στη δημιουργία μετασχηματισμένων 

σειρών που περιέχουν πολλαπλές ενθέσεις του τρανσποζονίου. Το γεγονός αυτό 

καθιστά προβληματική τη λειτουργική γενωμική ανάλυση, καθώς γίνεται αδύνατη η 
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αντιστοίχηση ενός φαινοτυπικού χαρακτήρα με ένα γεγονός ένθεσης του τρανσποζονίου 

σε μία χρωμοσωμική θέση. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα είχαν 

αναπτυχθεί συστήματα για την in vivo κινητοποίηση του στοιχείου Ρ στη γαμετική σειρά 

της Δροσόφιλας μετά από επαγόμενη έκφραση της τρανσποζάσης του στοιχείου 

(Cooley et al, 1988). Η τεχνική αυτή ονομάζεται τεχνική της ΄εκκίνησης αλμάτων΄ 

(jumpstarting technique) και συνίσταται στην κινητοποίηση και μετάθεση σε νέα θέση 

ενός μοναδικού τρανσποζονίου το οποίο είναι ήδη ενσωματωμένο στο γονιδίωμα. Η 

κινητοποίηση ενεργοποιείται από τρανσποζάση που παράγεται από διαγονίδιο που 

είναι επίσης ενσωματωμένο στο γονιδίωμα, κατά προτίμηση σε διαφορετικό 

χρωματόσωμα. 

      Με το σχήμα της κινητοποίησης του τρανσποζονίου από μία αρχική ένθεση στο 

χρωμόσωμα Χ, το ποσοστό κινητοποίησης έφτασε το 80%. Με την τεχνική αυτή  έχουν 

επιτευχθεί υψηλά ποσοστά κινητοποίησης με τα στοιχεία piggyBac και Ρ  (Berg et al, 

1991, Hacker et al, 2003). Ένα τέτοιο σύστημα έχει το πλεονέκτημα της ευκολίας, με την 

οποία επιλέγονται οι απόγονοι που φέρουν νέες ενθέσεις του στοιχείου, αποκλείει όμως 

την στόχευση του γονιδίου Χ, στο οποίο βρίσκονται το ένα πέμπτο των γονιδίων 

περίπου. Το γεγονός αυτό εξηγεί τη μικρότερη πληροφορία που έχουμε για τα γονίδια 

του Χ σε σχέση με τα αυτοσωμικά γονίδια στη Δροσόφιλα μέσω της μεταλλαξιγένεσης 

με μεταθετά στοιχεία (Bourbon et al, 2002). Για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

μεταλλαξιγένεσης όλων των χρωμοσωμάτων δημιουργήθηκαν τέσσερις σειρές μυγών 

που είχαν από μια αρχική ένθεση του τρανσποζονίου ΜιΕΤ στο χρωμόσωμα 

εξισσορόπησης ΤΜ6C. Η κινητοποίηση του τρανσποζονίου έγινε στην γαμετική σειρά 

των προνυμφών – jumpstarters και οι απόγονοί τους που εξέφραζαν το γονίδιο – 

μάρτυρα EGFP και που δεν έφεραν το χρωμόσωμα ΤΜ6C επιλέγονταν για περαιτέρω 

ανάλυση. Τα ποσοστά κινητοποίησης του στοιχείου κυμάνθηκαν από 70% έως 85%. 

Στο συγκεκριμένο σύστημα κινητοποίησης, παρά το γεγονός ότι όλες οι χρωματινικές 

περιοχές αποτελούν πιθανό στόχο του τρανσποζονίου, η κατανομή τους στα 

χρωμοσώματα δεν είναι κανονική, καθώς τα γεγονότα επανενθέσεων στο χρωμόσωμα 

εξισσορόπησης ΤΜ6C δεν επιλέγονται.  
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   3. Κατανομή των ενθέσεων του Minos στα χρωμοσώματα της Δροσόφιλας. 
 

    Η κατανομή 82 ενθέσεων των δύο τρανσποζονίων στα χρωμοσώματα, εξαιρουμένου 

του Χ, έδειξε μια τάση του στοιχείου να εντίθεται συχνότερα στο βραχίονα 3R και 

σπανιότερα στο βραχίονα 2R. Οι συγκεκριμένες ενθέσεις προέκυψαν είτε από ενέσεις 

σε προβλαστοδερμικά έμβρυα, είτε από κινητοποίηση του τρανσποζονίου από το Χ 

χρωμόσωμα. Η κατανομή τους στους χρωμοσωμικούς βραχίονες δεν εξηγείται από τη 

διαφορετική σύσταση των χρωμοσωμάτων σε ΤΑ δινουκλεοτίδια ή από το συνολικό 

ποσοστό αδενίνης και θυμίνης των χρωμοσωμικών βραχιόνων. Οι ενθέσεις που 

παρήχθησαν από το εργαστήριο του Η. Bellen δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια 

αντίστοιχη ανάλυση, καθώς παρήχθησαν από κινητοποίηση ενθέσεων του 

τρανσποζονίου στο βραχίονα 3L, με συνέπεια οι βραχίονες 3L και 3R να μην αποτελούν 

ισότιμους στόχους με τα υπόλοιπα χρωμοσώματα. Παρατηρείται, εντούτοις, ότι ο 

αριθμός των ενθέσεων στους βραχίονες 2L και 2R είναι παρόμοιος (152 και 140 

ενθέσεις, αντίστοιχα), κάτι που υποδεικνύει την πιθανότητα ο μικρότερος αριθμός 

ενθέσεων που χαρακτηρίστηκε στο βραχίονα 2R, μετά από την ανάλυση των 82 

ενθέσεων, να οφείλεται σε τυχαία απόκλιση λόγω του μικρού συνολικά αριθμού 

ενθέσεων που αναλύθηκαν. Μη κανονική κατανομή ενθέσεων στους χρωμοσωμικούς 

βραχίονες έχει παρατηρηθεί επίσης στα στοιχεία hobo και Ρ (Smith et al, 1993).  Μια 

πιθανή εξήγηση για την διαφορετική προτίμηση των μεταθετών στοιχείων για ένθεση 

στη χρωματίνη είναι ότι οι τρανσποζάσες διαφορετικών μεταθετών στοιχείων 

ενεργοποιούνται σε διαφορετικά στάδια του κυτταρικού κύκλου, με συνέπεια οι 

μεταγραφικά ενεργείς χρωματινικές περιοχές κάθε σταδίου, οι οποίες είναι περισσότερο 

προσιτές για τις τρανσποζάσες, να καθορίζουν την διαφορετική προτίμηση  των 

μεταθετών στοιχείων. 

 

 

4. Προτίμηση του Minos για ένθεση σε εσώνια.  
 

     Η ανάλυση των γενωμικών θέσεων των ενθέσεων του Minos αποκάλυψε ότι οι 

μεταγραφικά ενεργές θέσεις της χρωματίνης δεν αποτελούν προτιμούμενο στόχο του 
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στοιχείου, καθώς το ποσοστό των ενθέσεων που ήταν σε εξώνια, εσώνια, 5’ και 3’ 

αμετάφραστες περιοχές γονιδίων ήταν 44% (42 από τις 96 ενθέσεις). Το ποσοστό της 

χρωματίνης, που καλύπτουν οι μεταγραφικά ενεργές περιοχές στο γένωμα της 

Δροσόφιλας, κυμαίνεται από 40 έως 50% (Adams et al, 2000). Η ανάλυση 1000 

ενθέσεων του Minos στο εργαστήριο του H. Bellen έδειξε ότι το 57% αυτών ήταν σε 

γονίδια. Αντίστοιχο ποσοστό έχει αναφερθεί για το  piggyBac (Hacker et al, 2003) ενώ 

στην περίπτωση του στοιχείου P το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 82% (H. Bellen, 

προσωπική επικοινωνία).  

     Παρατηρήθηκε, ωστόσο, μία στατιστικά σημαντική τάση για ένθεση σε εσώνια σε 

σχέση με εξώνια, η οποία δεν εξηγείται από τη σχετική τους σύσταση σε ΤΑ 

δινουκλεοτίδια που αποτελούν τις θέσεις ένθεσης. Συνολικά το 32% των ενθέσεων (31 / 

96) ήταν σε εσώνια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, που προέκυψε από το χαρακτηρισμό 

πάνω από 1000 ενθέσεων του Minos από το εργαστήριο του H. Bellen, ήταν περίπου 

25%. Περίπου το ένα έκτο της ευχρωματίνης της Δροσόφιλας καλύπτεται από 

αλληλουχίες εσωνίων (20 Mbp σε σύνολο 120 Mbp ευχρωματίνης), ενώ παρόμοιο είναι 

το ποσοστό για τις αλληλουχίες εξωνίων. Μια πιθανή εξήγηση για τη μεγαλύτερη 

προτίμηση του στοιχείου να εντίθεται σε εσώνια, είναι η σύσταση του DNA στις βάσεις 

αδενίνης και θυμίνης στις περιοχές εκατέρωθεν του σημείου ένθεσης. Είναι γνωστό ότι 

το στοιχείο Minοs συνήθως στοχεύει περιοχές πλούσιες στα παραπάνω νουκλεοτίδια 

(Loukeris et al, 1995a) και το γεγονός ότι τα εσώνια της Δροσόφιλας είναι κατά 10 

εκατοστιαίες μονάδες πλουσιότερα σε αδενίνη και θυμίνη από τα ό,τι τα εξώνια, 

πιθανώς να εξηγεί αυτή την προτίμηση. Μια αντίστοιχη προτίμηση για ένθεση σε εσώνια 

έχει αναφερθεί για τα στοιχεία piggyBac στο γένωμα της Δροσόφιλας (Hacker et al, 

2003) και Sleeping Beauty στο γένωμα κυττάρων θηλαστικών (Vigdal et al, 2002). Η 

ιδιότητα αυτή διαφοροποιεί τα παραπάνω στοιχεία από τα στοιχεία Ty1 και Ty2 του 

σακχαρομήκυτα, το στοιχείο Ρ και τους ρετροϊούς, που εντίθενται συχνότερα στις 5’ 

αμετάφραστες περιοχές των γονιδίων (Craig, 1997) και καθιστά τα πρώτα πιο 

κατάλληλα εργαλεία για γενετική ανάλυση σε πειράματα παγίδευσης εξωνίων. 
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     5.  Γονίδια που στοχεύονται με υψηλή συχνότητα από το Minos. 

 

     Από την ανάλυση των 96 ενθέσεων του στοιχείου στο γένωμα δεν αποκαλύφθηκαν 

γονίδια που αποτέλουν σημαντικά προτιμούμενους στόχους (hotspots) για το στοιχείο. 

Σε δύο γονίδια, στα γονίδια dystrophin και CG31000, χαρακτηρίστηκαν από δύο 

ενθέσεις του τρανσποζονίου MiET. Τα γονίδια αυτά ίσως να στοχεύθηκαν δύο φορές 

λόγω των μεγάλων εσωνικών περιοχών που περιέχουν. Ο αριθμός των γονιδίων που 

στοχεύθηκαν στη συγκεκριμένη ανάλυση είναι πολύ μικρός για να προκύψει το 

συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν γονίδια – hotspots για το στοιχείο Minos. 

     H ανάλυση περίπου 1000 ενθέσεων του τρανσποζονίου MiET στο γένωμα της 

Δροσόφιλας, οι οποίες παρήχθησαν στο εργαστήριο του Η. Bellen,  αποκάλυψε δύο 

κατηγορίες γονιδίων – hotspots. Η πρώτη αφορά γονίδια που βρίσκονται στην ομόλογη 

περιοχή της αρχικής θέσης από την οποία έγινε η κινητοποίηση του τρανσποζονίου 

MiET (69C-D). Στην περιοχή αυτή χαρακτηρίστηκαν 30 ενθέσεις σε 150 kbp 

χρωματίνης, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην εγγύτητα των ομολόγων 

χρωμοσωμάτων κατά τη σύναψή τους στη φάση της μείωσης των γαμετικών κυττάρων. 

Η σχετική απόσταση των χρωμοσωμάτων από την αρχική θέση των τρανσποζονίων 

στη χρωματίνη έχει δειχθεί ότι επηρεάζει την πιθανότητα ένθεσής τους στο DNA (Bellen 

et al, 2004).    

     Μια δεύτερη κατηγορία γονιδίων – hotspots αφορά γονίδια που στοχεύθηκαν 

περισσότερες από μία φορά (60 από τα 478 γονίδια που στοχεύθηκαν, ποσοστό 

12,6%). Οι 418 από τις 555 ενδογονιακές ενθέσεις του τρανσποζονίου ήταν σε γονίδια 

που στοχεύθηκαν μία φορά (ποσοστό 75,3%). Από την ανάλυση έχουν εξαιρεθεί οι 

ενθέσεις του Minos στην περιοχή 69C-D. Το αντίστοιχο ποσοστό που υπολογίστηκε 

μετά από την ανάλυση 605 ενθέσεων του στοιχείου piggyBac είναι 72% (Hacker et al, 

2003) και στην περίπτωση του στοιχείου Ρ είναι 29% (Spraddling et al, 1999). Οι 

ενθέσεις των στοιχείων piggyBac και Ρ στα συγκεκριμένα πειράματα παρήχθησαν μετά 

από κινητοποίηση τρανσποζονίων από το χρωματόσωμα Χ στα αυτοσώματα. 

Επομένως η ύπαρξη γονιδίων – hotspots δεν οφείλεται στην εγγύτητα των ομολόγων 

χρωμοσωμάτων. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι μικρότερο ποσοστό των 
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ενδογονιδιακών ενθέσεων του Minos  βρίσκονται σε γονίδια – hotspots σε σχέση με το 

στοιχείο Ρ. 

      Στον πίνακα 12 αναφέρονται τα γονίδια στα οποία χαρακτηρίστηκαν περισσότερες 

από τρεις ενθέσεις του τρανσποζονίου MiET, μετά από την ανάλυση 1000 περίπου 

ενθέσεων στο γένωμα της Δροσόφιλας. Ένα από αυτά, το γονίδιο της δυστροφίνης, 

στοχεύθηκε δύο φορές μετά από την παραγωγή των αρχικών 96 ενθέσεων. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα, τα 8 από τα 12 γονίδια περιέχουν μεγάλες αλληλουχίες εσωνίων, 

μεγαλύτερες των 25000 βάσεων. Τέσσερα από τα 12 γονίδια έχουν υψηλά επίπεδα 

έκφρασης στα γαμετικά κύτταρα. Το γονίδιο rec, που συμμετέχει στο μειωτικό 

ανασυνδυασμό στους θηλυκούς γαμέτες και στην επιδιόρθωση του DNA σε γαμέτες και 

των δύο φύλων, τα γονίδια ecr και aret, που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση των σπερματίδων (Castrillon et al, 1993) και το γονίδιο lmpt, του οποίου 

η μεταλλαγή προκαλεί στειρότητα στις αρσενικές μύγες (Schulz et al, 2004). Ένα ακόμα 

γονίδιο, το cif, εκφράζεται σε υψηλά ποσοστά στη γαμετική σειρά, όπως φαίνεται από 

πειράματα in situ υβριδοποίησης (Tomancak et al, 2002). Τα γονίδια της δυστροφίνης 

και το γονίδιο mhc αποτελούν συστατικά του κυτταροσκελετού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 

γονίδια που κωδικοποιούν κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

έκφρασης στους όρχεις (Andrews et al, 2000). Συνολικά, 7 από τα 12 γονίδια με τρεις ή 

περισσότερες ενθέσεις του Minοs εκφράζονται σε υψηλά ποσά στους γαμέτες, ενώ για 

τα 3 από τα υπόλοιπα 5 δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία στη βιβλιογραφία. Φαίνεται, 

επομένως, ότι η ύπαρξη μεγάλων εσωνίων και η μεταγραφική ενεργότητα της 

χρωματίνης κατά την ανάπτυξη των γαμετών, στους οποίους παράγονται τα γεγονότα 

κινητοποίησης του τρανσποζονίου, αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την 

πιθανότητα ένθεσης του Minοs σε συγκεκριμένα γονίδια της Δροσόφιλας. 
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6.  Ικανότητα του Minοs να εντίθεται σε γονίδια που δεν έχουν στοχευθεί από 
άλλα μεταθετά στοιχεία. 

 
Η ανάλυση των 56 γονιδίων που στοχεύθηκαν από τις 96 ενθέσεις του Minοs έδειξε 

τη δυνατότητα που έχει το στοιχείο να εντίθεται σε γονίδια στα οποία δεν έχει 

χαρακτηριστεί μέχρι τώρα ένθεση των στοιχείων piggyBac και Ρ. Συγκεκριμένα, σε 19 

και 31 από τα γονίδια αυτά δεν έχουν εντεθεί τρανσποζόνια του piggyBac και του Ρ, 

αντίστοιχα, παρά την παραγωγή και τον χαρακτηρισμό δεκάδων χιλιάδων ενθέσεων 

των  στοιχείων piggyBac και Ρ  στο γονιδίωμα της Δροσόφιλας. Τα 13 από τα 56 γονίδια 

δεν έχουν στοχευθεί από κανένα από τα παραπάνω στοιχεία (ποσοστό 22%) και 

συνολικά 13 από τις 96 ενθέσεις (ποσοστό 14%) έγιναν σε γονίδια που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις δυο μεγάλες συλλογές σειρών Δροσόφιλας που φέρουν 

μοναδικές ενδογονιακές ενθέσεις των στοιχείων piggyBac και Ρ (Bellen et al, 2004 και 

Thibault et al, 2004). 

     Η ανάλυση των περίπου 1000 ενθέσεων του τρανσποζονίου MiET επιβεβαίωσε τα 

παραπάνω αποτελέσματα, καθώς περίπου 20% των χαρακτηρισμένων ενθέσεων του 

τρανσποζονίου επιλέγησαν ως ενθέσεις σε νέα γονίδια της συλλογής του 

Προγράμματος γονιδιακής μεταλλαξιγένεσης της Δροσόφιλας του Μπέρκλεϋ (the 

Berkley Drosophila Genome Project), ενώ από παράλληλη ανάλυση περίπου 3800 

νέων ενθέσεων του στοιχείου Ρ το αντίστοιχο ποσοστό επιλεγμένων ενθέσεων ήταν 

4,7% (H. Bellen, προσωπική επικοινωνία). Τη συγκεκριμένη συλλογή αποτελούν σειρές 

Δροσόφιλας με ενθέσεις των στοιχείων Ρ και piggyBac σε 5.360 από τα 13.666 

υπολογιζόμενα γονίδια της Δροσόφιλας, οι οποίες έχουν επιλεγεί από συνολικά 30000 

σειρές με ενθέσεις των παραπάνω μεταθετών στοιχείων. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

δείχνουν ότι το στοιχείο Minos παρέχει τη δυνατότητα μεταλλαγής μεγάλου ποσοστού 

των γονιδίων που δεν έχουν μεταλλαγεί από τα στοιχεία Ρ και piggyBac. Προκύπτει το 

συμπέρασμα, επίσης, ότι το φάσμα των γονιδίων που μπορούν να στοχευθούν από το 

Minοs έχει μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπικάλυψης με το αντίστοιχο φάσμα γονιδίων του 

piggyBac σε σχέση με αυτό του στοιχείου Ρ. 
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      7. Πρωτοταγή και δευτεροταγή χαρακτηριστικά του DNA στις θέσεις - στόχους 
του Minοs. 

 
     Ο προσδιορισμός και η ανάλυση αλληλουχιών του DNA που περιβάλλουν τα ΤΑ 

δινουκλεοτίδια 80 ενθέσεων του Minοs, αποκάλυψε ένα συντηρημένο παλινδρομικό 

μοτίβο με σύσταση : ΑΤΑΤΑΤΑΤ (με έντονη γραφή φαίνεται το δινουκλεοτίδιο στο οποίο 

γίνεται η ένθεση του στοιχείου). Το μοτίβο αυτό, αν και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

συντηρημένο, αποκαλύφθηκε σε αντίστοιχη ανάλυση που έγινε στα σημεία ένθεσης του 

στοιχείου Sleeping Beauty στο γένωμα του ποντικού (Vigdal et al, 2002). Το 

συγκεκριμένο στοιχείο ανήκει στη υπεροικογένεια μεταθετών στοιχείων Tc1/mariner, 

όπως και το Minοs. Δύο  άλλα μέλη της ίδιας υπεροικογένειας, τα Tc1 και Tc3, 

αναγνωρίζουν στο γένωμα του Caenorhabditis elegans την παρόμοια αλληλουχία 

CAYATATRTY (Korswagen et al, 1996) και την αλληλουχία ΑCTAATATTATG (van 

Luenen et al, 1994), αντίστοιχα. Φαίνεται, επομένως, ότι τα στοιχεία της 

υπεροικογένειας μεταθετών στοιχείων Tc1/mariner, παρά τη διαφορετική τους εξέλιξη, 

εκτός από την προτίμηση για ένθεση σε ΤΑ δινουκλεοτίδια που περιβάλλονται από 

χρωματίνη που είναι πλούσια στα νουκλεοτίδια αδενίνη και θυμίνη, διατηρούν κοινά 

χαρακτηριστικά όσον αφορά την επιλογή συγκεκριμένων μοτίβων - στόχων στο DNA, αν 

και με διαφορετικό βαθμό προτίμησης. Σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία το στοιχείο 

Minοs  επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό από τη σύσταση του DNA που περιβάλλει το 

δινουκλεοτίδιο – στόχο ΤΑ.     

     Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

τύπου H – Bond View, η οποία περιγράφει την τάση του DNA να συνεισφέρει στη 

δημιουργία δεσμών υδρογόνου με πρωτεΐνες μέσω καθορισμένων θέσεων στα ζεύγη 

βάσεων. Οι θέσεις αυτές μπορεί να έχουν το ρόλο δότη (ομάδες –ΝΗ) ή δέκτη 

ηλεκτρονίων (Ο: ή Ν:) ή να έχουν ουδέτερη συμπεριφορά (-CH) κατά τη δέσμευση των 

πρωτεϊνών στο μεγάλο αυλάκι του DNA. Τα αμινοξέα που μπορούν να διαδραμματίζουν 

αντίστοιχους ρόλους κατά τη δημιουργία δεσμών με το DNA είναι η αργινίνη, η λυσίνη, η 

τρυπτοφάνη (δότες ηλεκτρονίων), το ασπαραγινικό οξύ, το γλουταμινικό οξύ (δέκτες 

ηλεκτρονίων), η σερίνη, η θρεονίνη, η ασπαραγίνη, η γλουταμίνη, η τυροσίνη και η 

ιστιδίνη (δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων) (Σχήμα 19). Η συγκεκριμένη ανάλυση αποκάλυψε 
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ένα ασθενές συμμετρικό πρότυπο δυναμικού δημιουργίας δεσμών υδρογόνου ανάμεσα 

στις θέσεις -3 έως +3 γύρω από τη θέση ένθεσης του Minos (ΤΑ), το οποίο 

αντικατοπτρίζει το ασθενές μοτίβο της πρωτοταγούς δομής του DNA στις θέσεις 

ένθεσης. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τα στοιχεία Sleeping Beauty και P 

αποκαλύπτουν μια έντονα συντηρημένη συμμετρία στο δυναμικό δημιουργίας δεσμών 

υδρογόνου στις εκατέρωθεν της θέσης ένθεσης των στοιχείων περιοχές. Το ίδιο έχει 

παρατηρηθεί και στην περίπτωση του στοιχείου Tc1 (Vigdal et al, 2002). Η πρωτοταγής 

ακολουθία του DNA, επομένως, εκτός από την ύπαρξη του δινουκλεοτίδιου ΤΑ, δεν 

φαίνεται να διαδραμματίζει σημαντικό ρόλο κατά την επιλογή της θέσης ένθεσης του 

Minοs.   

     Η δευτεροταγής δομή του DNA θεωρείται ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 

αναγνώριση της χρωματίνης από τις τρανσποζάσες των μεταθετών στοιχείων (Craig et 

al, 1997). Στα πλαίσια της μελέτης των αλληλουχιών DNA που περιβάλλουν τις θέσεις 

ένθεσης του Minos συμπεριλάβαμε τις ιδιότητες της σύστασης σε GC, της ευκαμψίας 

(bendability), της τάσης του DNA να αποκτά τη διαμόρφωση Α (A-philicity), τη 

στρέβλωση του B-DNA (B-DNA twist), την επαγόμενη από πρωτεΐνες αλλαγή της 

στερεοδιαμόρφωσης του DNA (protein induced deformability) για 50 νουκλεοτίδια πριν 

και 50 νουκλεοτίδια μετά από 80 σημεία ένθεσης του Minos. Στο σχήμα 10 είναι 

εμφανές ότι η σύσταση του DNA στις περιοχές ένθεσης του Minos είναι περισσότερο 

πλούσια στα νουκλεοτίδια αδενίνη και θυμίνη σε σχέση με τυχαία επιλεγμένες 

χρωματινικές περιοχές της Δροσόφιλας. Το χαρακτηριστικό αυτό ισχύει, σε γενικές 

γραμμές, για τα μεταθετά στοιχεία της υπεροικογένειας Tc1-mariner,  όχι όμως και για 

το στοιχείο P (Liao et al, 2000). 
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Σχήμα 19. Δημιουργία δεσμών υδρογόνου ανάμεσα στο αμινοξύ αργινίνη (Arg) και στη βάση 

γουανίνη (G). Τα άτομα Η της ομάδας -ΝΗ της αργινίνης λειτουργούν ως δότες ηλεκτρονίων και 

τα άτομα Ο και Ν της γουανίνης λειτουργούν ως δέκτες ηλεκτρονίων. 

              

 

     Σε τέσσερα σημεία ακριβώς δίπλα στα σημεία ένθεσης του Minos οι τιμές της 

ευκαμψίας του DNA βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες από τυχαία 

επιλεγμένες περιοχές στο γονιδίωμα της Δροσόφιλας (επίπεδο αξιοπιστίας 99%). Οι 

υψηλές τιμές της ευκαμψίας του DNA είναι ένα συντηρημένο χαρακτηριστικό των 

θέσεων ένθεσης των μεταθετών στοιχείων και σχετίζονται με υψηλά ποσοστά των 

δινουκλεοτιδίων ΤΑ (Vigdal et al, 2002). Ανεξάρτητα αν οι πρωτεΐνες συνδέονται στο 

μεγάλο ή στο μικρό αυλάκι του DNA, σε γενικές γραμμές κάμπτουν το DNA προς το 

μεγάλο αυλάκι (θετικές τιμές ευκαμψίας). Η αλλαγή του πλάτους και του βάθους των 

μεγάλων και των μικρών αυλακιών του DNA επηρεάζει την πρόσβαση των πρωτεϊνών 

στις αζωτούχες βάσεις και στους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς (Bruckner et al, 1995). 

Μια περισσότερο εύκαμπτη διαμόρφωση μπορεί να διευκολύνει την τρανσποζάση, 

ώστε να μετατρέπει τη δομή του DNA σε μια τέτοια διαμόρφωση, που να ευνοεί το 

σπάσιμο των φωσφοδιεστερικών δεσμών. Η ενέργεια που απαιτείται για την καταλυτική 

λειτουργία της τρανσποζάσης είναι μικρότερη για αλληλουχίες που μπορούν εύκολα να 

καμφθούν ή που έχουν διαμόρφωση παρόμοια με αυτήν που προκαλεί η τρανσποζάση 

στο DNA πριν από το κόψιμο των φωσφοδιεστερικών δεσμών (Bruckner et al, 1995).    

     Για μιάν άλλη ιδιότητα τoυ DNA, την επαγόμενη από πρωτεΐνες αλλαγή της 

στερεοδιαμόρφωσης του DNA (protein induced deformability), η στατιστική ανάλυση 

έδειξε σημαντική απόκλιση (επίπεδο αξιοπιστίας 99%) στο σημείο της ένθεσης, καθώς 

και δύο επιπλέον σημεία, 35 και 20 νουκλεοτίδια εκατέρωθέν της, σε σύγκριση με τυχαία 
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επιλεγμένες αλληλουχίες. Η ιδιότητα αυτή εκφράζει τη δυνατότητα του DNA να αλλάζει 

διαμόρφωση μετά από τη δέσμευση σε αυτό μιας πρωτεΐνης, η οποία επηρεάζει τη 

δέσμευση άλλων πρωτεϊνών ή τη δράση της αρχικά δεσμευμένης πρωτεΐνης (Olson et 

al, 1998). Οι χαμηλότερες τιμές της συγκεκριμένης ιδιότητας σε σχέση με τις τυχαία 

επιλεγμένες αλληλουχίες υποδεικνύουν τη μικρότερη τάση του DNA να αλλάζει 

στερεοδιαμόρφωση μετά από τη σύνδεση πρωτεϊνών και πιθανότατα οφείλονται στο 

χαμηλό ποσοστό των δινουκλεοτιδίων CC, GG, GC στις συγκεκριμένες θέσεις (Olson et 

al, 1998).  Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το στοιχείο Minos διαφοροποιείται από άλλα 

μεταθετά στοιχεία της υπεροικογένειας Tc1/mariner στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, 

στις περιπτώσεις των οποίων οι γειτονικές στη θέση ένθεσης περιοχές του DNA 

χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές για τη συγκεκριμένη ιδιότητα (Vigdal et al, 2002).  

      

 

     8. Minοs και γονιδιακή μεταλλαξιγένεση. 
 

     Οι ενθέσεις του Minos σε εσώνια γονιδίων, των οποίων η μεταλλαγή είναι γνωστό ότι 

προκαλεί θνησιμότητα στους απογόνους, όπως είναι τα γονίδια acetylcholinesterase και 

expanded (Spraddling et al, 1999), δεν επέφεραν τα αναμενόμενα φαινοτυπικά 

αποτελέσματα. Στις συγκεκριμένες ενθέσεις ο προσανατολισμός του τρανσποζονίου 

MiET είναι ο ίδιος με αυτόν του γονιδίου (ως 5’ προς 3’ προσανατολισμός του 

τρανσποζονίου θεωρείται αυτός που συμπίπτει με τον 5’ προς 3’ προσανατολισμό της 

τρανσποζάσης του τρανσποζονίου). Παρά το γεγονός ότι στο τρανσποζόνιο MiET 

υπάρχουν τρία σήματα πολυαδενυλίωσης που έχουν τον ίδιο 5’ προς 3’ 

προσανατολισμό με αυτόν της τρανσποζάσης, φαίνεται ότι η ύπαρξή τους δεν 

επηρεάζει τη μεταγραφή ή τη διαδικασία της ωρίμανσης του μεταγράφου του 

ενδογενούς γονιδίου. Δεν φαίνεται, επίσης, το τρανσποζόνιο να περιέχει ΄κρυφά΄ σημεία 

συρραφής (splicing), που να επηρεάζουν το πρότυπο συρραφής του ενδογενούς 

γονιδίου και επομένως να προκαλούν μεταλλαγές. Οι μόνες ενθέσεις του Minos που 

προκάλεσαν εύκολα ανιχνεύσιμες γονιδιακές μεταλλαγές στα πειράματα της παρούσας 

εργασίας ήταν στην περιοχή πριν το 5΄ άκρο του γονιδίου CG14258 και σε εξώνιο του 

γονιδίου CG10289, οι οποίες ήταν θνησιγόνες (Πίνακας 10).       
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     Δεδομένης της τάσης του Minοs να εντίθεται σε εσώνια, η παραπάνω παρατήρηση 

αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για τη χρήση του στοιχείου ως εργαλείου 

μεταλλαξιγένεσης. Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του στοιχείου ως τέτοιου 

εργαλείου, πρέπει τα μελλοντικά τρανσποζόνια του Minοs να περιέχουν εσωτερικές 

αλληλουχίες, που να επηρεάζουν την κανονική μεταγραφή του ενδογενούς γονιδίου, 

όπως είναι για παράδειγμα οι αλληλουχίες τερματισμού της μεταγραφής (transcription 

terminators) ή οι αλληλουχίες θέσεις δότη και δέκτη συρραφής (splice donor / acceptor 

sites), μέσω των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν πρωτεΐνες - χίμαιρες.     

     Αποδείχτηκε, ωστόσο, ότι με την κινητοποίηση ενθέσεων του στοιχείου από εσώνια 

γονιδίων, είναι δυνατή η πρόκληση δομικών μεταλλαγών. Στην περίπτωση του γονιδίου 

robo – 3 ολόκληρο το γειτονικό στην αρχική ένθεση εξώνιο απαλείφτηκε, ενώ στην 

περίπτωση του γονιδίου expanded προκλήθηκε ο αναμενόμενος θνησιγόνος 

φαινότυπος, αν και η δομική ανωμαλία στην αλληλουχία του DNA δεν χαρακτηρίστηκε. 

Η επανακινητοποίηση του Minοs από τη χρωματίνη μετά από ενεργοποίηση της 

τρανσποζάσης  μπορεί να προκαλέσει δομικές μεταβολές λόγω της δημιουργίας λαθών 

κατά την επιδιόρθωση της διαρρηγμένης περιοχής του DNA στο σημείο της αρχικής 

ένθεσης του στοιχείου. Τα σπασίματα στις δύο αλυσίδες του DNA που προκαλούνται 

από την κινητοποίηση του στοιχείου μπορούν να διορθωθούν είτε με άμεση 

συγκόλληση (direct ligation), είτε με επιδιόρθωση χάσματος των σπασμένων 

χρωματίδων (gap repair) μέσω γονιδιακής μετατροπής (gene conversion), στην οποία 

χρησιμοποιείται το ομόλογο χρωμόσωμα ή η αδερφή χρωματίδη ως μήτρα αντιγραφής. 

Ο τελευταίος είναι ο επιδιορθωτικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται κυρίως κατά την 

κινητοποίηση των στοιχείων P (Engels et al, 1990, 1994) και Tc1 (Plasterk et al, 1992).  

      Κατά την επιδιόρθωση με άμεση συγκόλληση παράγονται χαρακτηριστικά 

αποτυπώματα για κάθε στοιχείο. Στην περίπτωση του Minos το συγκεκριμένο 

αποτύπωμα αποτελείται από 6 νουκλεοτίδια, τα τέσσερα εκ των οποίων προέρχονται 

από το 5΄ ή το 3΄ άκρο του στοιχείου (CGAG ή CTCG αντίστοιχα) και τα δύο ακραία 

είναι τα νουκλεοτίδια Α και Τ που προέρχονται από το διπλασιασμό του δινουκλεοτιδίου 

ΤΑ κατά την ένθεση του στοιχείου (Arca et al, 1996). Η επιδιόρθωση χάσματος 

περιλαμβάνει εξωνουκλεολυτική δράση στην περιοχή των σπασμένων αλυσίδων και τη 

σύνθεση DNA με μήτρα ομόλογες της περιοχής ακολουθίες. Τις περισσότερες φορές το 
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αποτέλεσμα είναι η ανασύνθεση της κανονικής αλληλουχίας του DNA (όπως ήταν πριν 

την αρχική ένθεση του στοιχείου). Είναι δυνατό όμως να συμβούν λάθη κατά τη 

διαδικασία επιδιόρθωσης και η ανασυσταμένη χρωματίνη να έχει απαλειφές της 

κανονικής αλληλουχίας ή να περιέχει νέες αλληλουχίες. Στην περίπτωση που η 

απαλειφή του τρανσποζονίου έγινε μετά την αντιγραφή του DNA, ως μήτρα 

χρησιμοποιείται αλληλουχία του τρανσποζονίου της αδερφής χρωματίδας, με 

αποτέλεσμα τη σύνθεση αλληλουχιών που περιέχουν τμήματα του τρανσποζονίου. Στην 

περίπτωση του Minos έχει βρεθεί ότι η επιδιόρθωση χάσματος γίνεται 3 φορές πιο 

συχνά απ΄ ότι η επιδιόρθωση με άμεση συγκόλληση (Arca et al, 1996). 

      Ένα μειονέκτημα της παραγωγής μεταλλαγών με κινητοποίηση του Minοs από 

εσωνικές θέσεις είναι η πιθανότητα η μεταλλαγή να είναι το αποτέλεσμα της απαλειφής 

περιοχών DNA γειτονικών γονιδίων (μηχανισμός hit and run). Κατά το μηχανισμό αυτό, 

το τρανσποζόνιο κινητοποιείται από μία αρχική θέση και εντίθεται σε μια νέα, η οποία 

μπορεί να βρίσκεται σε γειτονικό γονίδιο, από το οποίο απαλείφεται προκαλώντας 

αλλαγές στη δομή τoυ DNA. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυνατό ένας φαινότυπος να 

αποδοθεί στη μεταλλαγή διαφορετικού από το υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη λειτουργία 

γονιδίου. Για την αποφυγή τέτοιων λανθασμένων συμπερασμάτων απαιτείται ο 

χαρακτηρισμός της τροποποίησης που προκάλεσε στο DNA η εκτομή του στοιχείου, η 

οποία μπορεί να είναι χρονοβόρος και επίπονη. Θεωρείται ότι στο μηχανισμό hit and 

run οφείλονται το 30% των περιπτώσεων των θνησιγόνων ενθέσεων του στοιχείου P 

στη Δροσόφιλα (Salzberg et al, 1997). To υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο ότι το 

80% των ενθέσεων του P συμβαίνει στις 5΄ αμετάφραστες περιοχές των γονιδίων, όπου 

η απαλειφή ή η προσθήκη ελάχιστων βάσεων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη 

γονιδιακή λειτουργία. Στην περίπτωση του Minos το αντίστοιχο ποσοστό περιμένουμε 

να είναι μικρότερο λόγω της τάσης του στοιχείου να εντίθεται σε εσώνια.       

     Το εύρος της απαλειφής γονιδιακού υλικού που μπορεί να δημιουργηθεί από την 

κινητοποίηση του στοιχείου, καθώς και το ποσοστό των γεγονότων κινητοποίησης που 

θα προκαλέσουν αναδιατάξεις στο DNA, φαίνεται ότι εξαρτώνται κυρίως από τη θέση 

ένθεσης του τρανσποζονίου. Στην περίπτωση του γονιδίου expanded χρειάστηκαν 50 

γεγονότα κινητοποίησης, για να προκληθεί θνησιγόνος μεταλλαγή, ενώ στην περίπτωση 

του γονιδίου CG30497 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 87. Στην περίπτωση του στοιχείου P 
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έχει βρεθεί επίσης ότι το ποσοστό των γεγονότων κινητοποίησης του στοιχείου που 

προκαλεί απαλειφές στο DNA κυμαίνεται από 0.1% έως 10% και εξαρτάται από το 

σημείο της αρχικής ένθεσης του στοιχείου (Engels et al, 1994). 

 

 

9.  Το στοιχείο Minos ως εργαλείο παγίδευσης ενισχυτών. 
 

      Στο τρανσποζόνιο MiET η έκφραση του γονιδίου Gal4 καθορίζεται από  τους δύο 

υποκινητές ελάχιστης έκφρασης που βρίσκονται στο άκρο του Minοs. Προηγούμενη 

ανάλυση στο εργαστήριο είχε αποδείξει την ύπαρξη των δύο υποκινητών, καθώς και 

δύο αλληλουχιών έναρξης της μεταγραφής, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται ανάμεσα 

στους δύο υποκινητές και ο άλλος μέσα στο 5΄ αμετάφραστο άκρο του γονιδίου της 

τρανσποζάσης (Μαρία Καπετανάκη, Διδακτορική διατριβή, Ιατρικό Τμήμα 

Πανεπιστημίου Κρήτης). Θεωρούμε ότι η μεταγραφή του Gal4 μπορεί να ξεκινήσει από 

οποιαδήποτε από τις δύο αλληλουχίες. Η επιλογή του Gal4 ως γονιδίου αναφοράς στο 

συγκεκριμένο σύστημα ανίχνευσης γονιδιακών ενισχυτών στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η 

έκφραση μεγάλων ποσών της πρωτεΐνης δεν έχει βλαβερές συνέπειες για τη 

Δροσόφιλα. Η ανίχνευση του προτύπου γονιδιακής έκφρασης του Gal4 μπορεί να γίνει 

μέσω της ανίχνευσης της έκφρασης ενός δεύτερου γονιδίου αναφοράς, όπως είναι η β – 

γαλακτοσιδάση, η πράσινη ή η κόκκινη πρωτεΐνη φθορισμού, το οποίο πρέπει να είναι 

υπό το ρυθμιστικό έλεγχο των αλληλουχιών UAS. Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει τη 

δυνατότητα για εκτοπική έκφραση οποιουδήποτε γονιδίου σύμφωνα με το χωροχρονικό 

πρότυπο του Gal4.       

     Για την επιβεβαίωση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί το τρανσποζόνιο MiET ως 

εργαλείο παγίδευσης ενισχυτών, συνολικά 320 σειρές Δροσόφιλας, που έφεραν 

μοναδικές ενθέσεις του τρανσποζονίου παγίδευσης ενισχυτών, διασταυρώθηκαν με 

έντομα που έφεραν το τρανσποζόνιο PUASTDsRed, στο οποίο η έκφραση του γονιδίου 

της κόκκινης πρωτεΐνης φθορισμού DsRed βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρυθμιστικών 

αλληλουχιών UAS του σακχαρομύκητα. Το συγκεκριμένο αλληλόμορφο αποτελεί 

τροποποιημένη μορφή του αγρίου τύπου και έχει το πλεονέκτημα της κατά 10 έως 15 

φορές γρηγορότερης ωρίμανσης της πρωτεΐνης DsRed αλλά και το μειονέκτημα της 
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ασθενέστερης εκπομπής φθορισμού (Bevis and Glick, 2002). Σε 70 από τις 

διασταυρώσεις αυτές ανιχνεύθηκε φθορισμός στα εμβρυικά ή / και στα προνυμφικά 

στάδια των απογόνων (ποσοστό 22%). Οι αντίστοιχες σειρές επιλέχθηκαν και 

διασταυρώθηκαν με μύγες που έφεραν το γονίδιο της β – γαλακτοσιδάσης υπό τον 

έλεγχο των αλληλουχιών UAS. Η έκφραση του Gal4 επιβεβαιώθηκε μετά την ανίχνευση 

της β – γαλακτοσιδάσης στους απογόνους των παραπάνω διασταυρώσεων, μετά από  

ιστοχημική χρώση.     

     Η επιλογή των στελεχών που εξέφραζαν την πρωτεΐνη Gal4 έγινε μέσω της 

παρατήρησης έκφρασης της πρωτεΐνης DsRed λόγω της πειραματικής ευκολίας που 

χαρακτηρίζει την παρατήρηση φθορισμού σε σχέση με την ιστοχημική χρώση. Γι΄ αυτό 

το λόγο ο συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου γονιδιακής έκφρασης ενδείκνυται για 

πειράματα ευρείας κλίμακας. Η χρήση της πράσινης πρωτεΐνης φθορισμού (EGFP) για 

τον ίδιο σκόπο δεν ενδείκνυται, καθώς χρησιμοποιείται ως γονίδιο - μάρτυρας του 

τρανσποζονίου MiET, υπό τον έλεγχο του υποκινητή 3XP3, ο οποίος καθοδηγεί την 

έκφραση της EGFP όχι μόνο στα μάτια της μύγας, αλλά και στο νευρικό της σύστημα. 

Θα ήταν αδύνατη, για το λόγο αυτό, η διάκριση ενός μεγάλου μέρους των προτύπων 

έκφρασης που οφείλονταν σε γεγονότα παγίδευσης ενισχυτή. H DsRed έχει μέγιστες 

τιμές ενεργοποίησης και εκπομπής στα 558 και 583 nm, αντίστοιχα, οι οποίες 

διαφέρουν αισθητά από τις αντίστοιχες τιμές για την EGFP, που είναι 409 και 508 nm 

(Matz et al, 1999).      

      Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης της DsRed σε σχέση με τη β-γαλακτοσιδάση 

είναι η δυνατότητα που παρέχει για παρατήρηση της γονιδιακής έκφρασης σε in vivo 

συνθήκες, χωρίς να απαιτείται η θανάτωση του πειραματόζωου. Με τον τρόπο αυτό 

είναι δυνατή η επιλογή ξεχωριστών ατόμων με επιθυμητά πρότυπα γονιδιακής 

έκφρασης και εν συνεχεία η δημιουργία μεγάλων πληθυσμών με το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό. Με τον τρόπο αυτό ο συνολικός χρόνος και αριθμός διασταυρώσεων, 

που απαιτούνται για ένα μαζικό πείραμα παγίδευσης ενισχυτών, μειώνονται. Αντίθετα, η 

ιστοχημική χρώση δίνει πιο ακριβείς πληροφορίες για την τοπολογική έκφραση του 

γονιδίου, τα μονιμοποιημένα δείγματα εμβρύων ή προνυμφών μπορούν να διατηρηθούν 

για χρόνια σε κατάλληλες συνθήκες και είναι πιο ευαίσθητη από την παρατήρηση 

φθορισμού.  
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     Το ποσοστό των σειρών Δροσόφιλας, στα οποία ανιχνεύτηκαν πρότυπα γονιδιακής 

έκφρασης (22%), είναι αρκετά χαμηλότερο από αντίστοιχα ποσοστά που  έχουν 

παρατηρηθεί με το στοιχείο P, τα οποία κυμαίνονται από 60 έως 65% και τα οποία 

επιλέγησαν με βάση την έκφραση της β - γαλακτοσιδάσης (Bellen et al, 1989, Brand et 

al, 1993), ή με το piggyBac (ποσοστό περίπου 50%) (Horn et al, 2003). Πιθανοί λόγοι 

για τα χαμηλότερα ποσοστά γεγονότων παγίδευσης ενισχυτών που ανιχνεύτηκαν είναι 

τα πιο αδύναμα επίπεδα έκφρασης της DsRed σε σχέση με την έκφραση της β – 

γαλακτοσιδάσης, καθώς και η προτίμηση του Minοs να εντίθεται σε εσώνια. Η τάση του 

στοιχείου P να εντίθεται συχνότερα στις 5΄ αμετάφραστες περιοχές των γονιδίων το 

καθιστά σαφώς αποτελεσματικότερο εργαλείο για πειράματα παγίδευσης ενισχυτών, 

καθώς η εγγύτητα στον υποκινητή του ενδογενούς γονιδίου επηρεάζει θετικά την 

πιθανότητα ο ενδογενής ενισχυτής να καθορίσει την έκφραση του γονιδίου αναφοράς 

μέσω της επίδρασής του στον ελάχιστο υποκινητή. Όσον αφορά το στοιχείο piggyBac, η 

τάση του να εντίθεται στο πρώτο κατά σειρά εσώνιο του ενδογενούς γονιδίου είναι 

πιθανό να οφείλεται στην καλύτερη αποτελεσμάτικότητά του ως εργαλείου παγίδευσης 

ενισχυτών σε σχέση με το Minοs (Hacker et al, 2003).     

      H παρατήρηση των γονιδιακών προτύπων έκφρασης αποκάλυψε ένα μεγάλο εύρος 

κατηγοριών κυττάρων και ιστών με εστιασμένη έκφραση του γονιδίου αναφοράς. Σε 37 

από τις 44 ενθέσεις του τρανσποζονίου που χαρακτηρίστηκαν, το τρανσποζόνιο MiET 

είχε εντεθεί σε γονίδια ή σε απόσταση μικρότερη από 2000 βάσεις του γειτονικού 

γονιδίου (ποσοστό 84%). Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς οι 

συγκεκριμένες σειρές είχαν επιλεγεί με βάση την ύπαρξη ανιχνευμένων προτύπων 

γονιδιακής έκφρασης. Σε τρεις περιπτώσεις το πρότυπο γονιακής έκφρασης που 

ανιχνεύτηκε επιβεβαιώθηκε με την τεχνική του RNA υβριδισμού in situ. Στην περίπτωση 

του γονιδίου tartan, μάλιστα, αν και η ένθεση του τρανσποζονίου απείχε 12000 βάσεις 

από το 5΄ άκρο του γονιδίου, το πρότυπο έκφρασης της β – γαλακτοδισάσης ήταν 

παρόμοιο με το πρότυπο έκφρασης του ενδογενούς γονιδίου, όπως αυτό 

χαρακτηρίστηκε με την τεχνική του υβριδισμού RNA. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στα δύο 

πρότυπα αφορά την κατά 3 με 4 ώρες περίπου καθυστέρηση της έκφρασης της β – 

γαλακτοσιδάσης, χρονικό διάστημα που οφείλεται στο χρόνο που απαιτεί η ωρίμανση 

της πρωτεΐνης Gal4, καθώς και της β-γαλακτοσιδάσης. Η καθυστέρηση αυτή στην 
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παρατήρηση του σήματος έκφρασης μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση 

αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης Gal4.  

      

       

     10. Η χρήση του Minos ως βασικού εργαλείου μεταλλαξιγένεσης από το 
Πρόγραμμα μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας. 
  
     H ανάλυση των 96 ενθέσεων του Minos στο γένωμα της Δροσόφιλας έδειξε ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των γονιδίων που μπορεί να στοχεύσει το στοιχείο (14%) δεν έχουν 

στοχευθεί μετά από την παραγωγή και τον χαρακτηρισμό χιλιάδων ενθέσεων των 

στοιχείων P και piggyBac. Στα συγκεκριμένα γονίδια δεν έχουν παραχθεί ενθέσεις 

μεταθετών στοιχείων μετά από την παραγωγή πάνω από 60000 ενθέσεων συνολικά 

από τις ομάδες που συμμετέχουν σε δύο ανεξάρτητα προγράμματα μεταλλαξιγένεσης 

των γονιδίων της Δροσόφιλας, αυτό του Προγράμματος μεταλλαγής των γονιδίων της 

Δροσόφιλας (BDGP) και αυτό της εταιρίας Exelixis. Η ανάλυση των ενθέσεων του Minοs 

έδειξε ότι το στοιχείο διαφέρει ως προς το στοιχείο P στην προτίμησή του να εντίθεται 

σε εσώνια γονιδίων, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων (55%) είναι γονίδια – coldspots 

για το στοιχείο P. Σε σχέση με το piggyBac, το οποίο επίσης έχει τάση να εντίθεται 

συχνότερα σε εσώνια, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20%. Το πλεονέκτημα του Minοs ως 

εργαλείου μεταλλαξιγένεσης είναι η δυνατότητα παραγωγής μεταλλαγών μετά από την 

εκτομή ενθέσεων σε εσώνια, μια δυνατότητα που δεν παρέχει η χρήση του piggyBac 

(Elick et al, 1996). 
     Οι παραπάνω ιδιότητες του Minοs, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά παραγωγής 

μοναδικών ενθέσεων σε όλα τα χρωμοσώματα μετά από επαγόμενη in vivo έκφραση 

τρανσποζάσης, προκάλεσε το ενδιαφέρον από την ομάδα του Προγράμματος 

μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας (BDGP) για τη χρήση του στοιχείου ως 

εργαλείου μεταλλαξιγένεσης, με στόχο την αύξηση του αριθμού των ήδη μεταλλαγμένων 

γονιδίων της Δροσόφιλας, τα οποία αριθμούν το 40% του συνόλου των γονιδίων της 

Δροσόφιλας (Bellen et al, 2004). Σε ένα μεγάλο πιλοτικό πείραμα παρήχθησαν περίπου 

1000 ενθέσεις του τρανσποζονίου MiET, μετά από την κινητοποίηση μιας αρχικής 

ένθεσης στο τρίτο χρωματόσωμα (της ίδιας ένθεσης που χρησιμοποιήθηκε στα 
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πειράματα παγίδευσης ενισχυτών στην παρούσα μελέτη). Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των χαρακτηρισμένων ενθέσεων κατέδειξαν την ικανότητα του στοιχείου να 

εντίθεται σε νέα γονίδια (ποσοστό 18% του συνόλου των ενθέσεων, έναντι αντίστοιχου 

ποσοστού 4% για το στοιχείο P), καθώς και την τάση του να εισέρχεται σε εσώνια 

γονιδίων (ποσοστό 25% του συνόλου των 1000 ενθέσεων). Επιπλέον, το 75% των 

ενδογονιδιακών ενθέσεων του Minos είναι μοναδικές ενθέσεις, έναντι αντίστοιχου 

ποσοστού 29% για το P (Spraddling et al, 1999) και 72% για το piggyBac (Hacker et al, 

2003). 

     Τα παραπάνω αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημασία της χρήσης του Minοs ως 

εργαλείου μεταλλαξιγένεσης στην προσπάθεια ολοκλήρωσης του Προγράμματος 

μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας, με συνέπεια να αποτελεί σήμερα το βασικό 

εργαλείο μεταλλαξιγένεσης του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι νέες ενθέσεις του 

τρανσποζονίου MiET καταχωρούνται στην ιστοσελίδα:    

http://flypush.imgen.bcm.tmc.edu/pscreen/plqlsearch2.cgi    

     Στην συγκεκριμένη συλλογή έχουν ήδη καταχωρηθεί περίπου 1600 σειρές 

Δροσόφιλας, οι οποίες ονομάζονται στελέχη ΜΒ. Στη συνέχεια οι σειρές Δροσόφιλας 

που φέρουν ενθέσεις σε γονίδια, τα οποία δεν έχουν μεταλλαγεί από άλλα μεταθετά 

στοιχεία, καταχωρούνται στις δεξαμενές στελεχών του κέντρου του Bloomington (http:// 

flystocks.bio.indiana.edu/), από όπου γίνονται διαθέσιμες για την επιστημονική 

κοινότητα. 
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11. Συμπεράσματα. 
      
     Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι ιδιότητες του μεταθετού στοιχείου Minos  ως 

εργαλείου γονιδιωματικής ανάλυσης στη Δροσόφιλα. Αναπτύχθηκαν συστήματα in vivo 

κινητοποίησης τρανσποζονίων του στοιχείου μέσω επαγόμενης έκφρασης 

τρανσποζάσης, συστήματα που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά κινητοποίησης 

των τρανσποζονίων.  H ανάλυση 100 περίπου ενθέσεων του Minos στη Δροσόφιλα 

έδειξε τη  δυνατότητα του στοιχείου να εντίθεται σε γονίδια, στα οποία δεν έχουν 

επιλεχθεί ενθέσεις άλλων μεταθετών στοιχείων μέχρι τώρα. Επίσης, τα εσώνια των 

γονιδίων αποτελούν προτιμούμενους στόχους σε σχέση με τα εξώνια.  

     Η ανάλυση της πρωτοταγούς και της δευτεροταγούς δομής του DNA στα σημεία 

ένθεσης του στοιχείου έδειξε ότι η πρωτοταγής ακολουθία του DNA, που περιβάλλει τα 

δινουκλεοτίδια ΤΑ στα σημεία ένθεσης του στοιχείου, επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό την 

επιλογή της θέσης ένθεσης του Minos σε σχέση με άλλα μεταθετά στοιχεία της 

υπεροικογένειας Tc1/mariner. Αντιθέτως, οι υψηλές τιμές ευκαμψίας του DNA και οι 

χαμηλές τιμές της επαγόμενης από πρωτεΐνες αλλαγής της στερεοδιαμόρφωσης του 

DNA αποτελούν χαρακτηριστικά του DNA στις θέσεις ένθεσης.    

     Αν και οι ενθέσεις του Minοs σε εσώνια γονιδίων δεν προκαλούν γονιδιακές 

μεταλλαγές, δείξαμε ότι η απαλειφή γειτονικών περιοχών εσωνίων και επομένως η 

μεταλλαγή του σχετικού γονιδίου μπορεί να γίνει μετά από την κινητοποποίηση του 

στοιχείου από την αρχική θέση ένθεσης.  

     Αναπτύχθηκε ένα σύστημα παγίδευσης ενισχυτών με χρήση του γονιδίου Gal4 ως 

πρώτου γονιδίου αναφοράς και των γονιδίων DsRed, EGFP και β-γαλακτοσιδάσης ως 

δεύτερων γονιδίων αναφοράς. Σε τρεις περιπτώσεις τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης 

που ανιχνεύτηκαν με την τεχνική παγίδευσης ενισχυτών και τα πρότυπα έκφρασης των 

ενδογενών γονιδίων, όπως προέκυψαν μετά από την τεχνική του υβριδισμού με RNA,  

ήταν παρόμοια.  

     Δημιουργήθηκε ένα σύστημα κινητοποίησης ενθέσεων του Minοs από το τρίτο 

χρωματόσωμα προς όλα τα χρωμοσώματα και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή και 

τον χαρακτηρισμό 1000 ενθέσεων από την ομάδα του Προγράμματος μεταλλαγής των 

γονιδίων της Δροσόφιλας. Τα συμπεράσματα από την ανάλυσή τους για τις ιδιότητες 
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του Minοs  συμφωνούν με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

100 περίπου ενθέσεων, οι οποίες παρήχθησαν στο εργαστήριο Μοριακής Γενετικής 

εντόμων του ΙΜΒΒ - ΙΤΕ. Η συγκεκριμένη ανάλυση κατέδειξε το γεγονός ότι το στοιχείο 

Minοs εντίθεται σε νέα γονίδια με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με το στοιχείο Ρ. Η 

χρησιμοποίηση του Minοs ως βασικού εργαλείου μεταλλαγής των γονιδίων της 

Δροσόφιλας από το Πρόγραμμα μεταλλαγής των γονιδίων της Δροσόφιλας κάνει 

δυνατή την μεταλλαγή και επομένως την αποσαφήνιση του ρόλου νέων γονιδίων. 

Επιπλέον, θα επισπεύσει την ολοκλήρωση του σχετικού Προγράμματος. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
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1. Δημιουργία μετασχηματισμένων ατόμων Δροσόφιλας. 

     1.1  Με μικροένεση σε κύτταρα της γαμετικής σειράς.  

     Ο μετασχηματισμός κυττάρων της γαμετικής σειράς εμβρύων των στελεχών yw67c23 

και iso31 (Ryder et al, 2004) της Drosophila melanogaster  έγινε με μικροένεση 

πλασμιδιακού DNA ή με μίγμα πλασμιδιακού DNA και RNA σε έμβρυα 

προβλαστοδερμικού σταδίου, σύμφωνα με το ήδη υπάρχον πρωτόκολλο (Rubin and 

Spradling 1982). Μετά από την αποχοριοποίησή τους, στα έμβρυα γινόταν ένεση που 

περιείχε 400 μg/ml από το πλασμίδιο - δότη τρανσποζονίου αναμεμιγμένο είτε με 100 

μg/ml του βοηθού πλασμιδίου pHSS6hsMi2 (Loukeris et al. 1995a-b), είτε με 100 μg/ml 

από mRNA της Minos τρανσποζάσης. Στις περιπτώσεις που το τρανσποζόνιο περιείχε 

τα άκρα του στοιχείου Ρ, ως πλασμίδιο - βοηθός χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο Δ2-3 

(Laski et al. 1986) σε συγκέντρωση 100 μg/ml. Η μικροένεση γινόταν στο οπίσθιο τμήμα 

του εμβρύου, όπου μεταναστεύουν τα πρόδρομα γαμετικά κύτταρα. Για την παραγωγή 

του mRNA της Minos τρανσποζάσης χρησιμοποιήθηκε το σύστημα mMessage 

mMachine T7 kit (Ambion), μετά από τη γραμμοποίηση του πλασμιδιακού φορέα 

pBS(SK)MimRNA (Pavlopoulos et al. 2004) με πέψη με το ένζυμο περιορισμού NotI.  

     Τα ώριμα αρσενικά και θηλυκά άτομα (G0 γενιά) διασταυρώνονταν ατομικά με 

τέσσερα θηλυκά και αρσενικά, αντίστοιχα, μη μετασχηματισμένα άτομα του ίδιου 

στελέχους. Οι απόγονοι των παραπάνω διασταυρώσεων (G1 γενιά), οι οποίοι έφεραν 

το σχετικό γονίδιο – δείκτη μετασχηματισμού, επιλέγονταν και κάθε μετασχηματισμένο 

άτομο χρησιμοποιούνταν ως ιδρυτής μιας νέας διαγονιδιακής σειράς. 

 

 

     1.2  Με την επαγωγή σύνθεσης ενδογενούς τρανσποζάσης 

     Για την παραγωγή μοναδιαίων ενθέσεων του Minos στη γαμετική σειρά της 

Drosophila melanogaster  εφαρμόσθηκε το σύστημα “jumpstart” (Cooley et al. 1988). Το 

σύστημα αυτό στηρίζεται στη συνύπαρξη στα χρωμοσώματα των κυττάρων του ίδιου 

οργανισμού μιας μη κινητοποιήσιμης επαγόμενης ή συστατικά ενεργούς πηγής 

τρανσποζάσης μεταθετού στοιχείου και ενός κινητοποιήσιμου τρανσποζονίου του ίδιου 
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μεταθετού στοιχείου, το οποίο μπορεί να κινητοποιείται από μια αρχική χρωμοσωμική 

θέση και να στοχεύει ευχρωματινικές περιοχές στα λοιπά χρωμοσώματα. Για τη 

δημιουργία ενός αντίστοιχου επαγόμενου συστήματος in vivo κινητοποίησης του 

στοιχείου Minos, προβλαστοδερμικά έμβρυα της Drosophila melanogaster που έφεραν 

το χρωμόσωμα εξισσορόπησης (balancer) SM6 (με φαινότυπο ανεστραμμένες 

πτέρυγες - CyO) του δευτέρου ζεύγους χρωμοσωμάτων, δέχτηκαν ένεση που περιείχε 

τα πλασμίδια - δότες pPhsILMiT και τα πλασμίδια - βοηθούς Δ2-3. Τα πλασμίδια 

pPhsILMiT φέρουν τρανσποζόνια του στοιχείου Ρ που περιέχουν το γονίδιο της Minos 

τρανσποζάσης υπό τον έλεγχο του υποκινητή hsp70. Οι σχετικές ενέσεις και 

διασταυρώσεις έγιναν όπως περιγράφονται παραπάνω. Οι απόγονοι της G1 γενιάς που 

είχαν το γονίδιο - δείκτη του χρωμοσώματος SM6 και το γονίδιο - δείκτη του 

τρανσποζονίου PhsILMiT (white γονίδιο, με φαινότυπο κόκκινο μάτι), διασταυρώθηκαν 

ατομικά με μη μετασχηματισμένες μύγες. Επιλέχθησαν οι σειρές στις οποίες το 

χρωμόσωμα εξισσορόπησης και η ένθεση του τρανσποζονίου συγκληρονομούνταν. Στις 

σειρές αυτές τα τρανσποζόνια PhsILMiT έχουν εντεθεί σε περιοχές του χρωμοσώματος 

εξισσορόπησης SM6. Τα συγκεκριμένα χρωμοσώματα ονομάζονται ΄χρωμοσώματα  

βοηθοί΄ (helper chromosomes). 

     Στα πειράματα της παρούσας εργασίας κινητοποιήθηκαν χρωμοσωμικές ενθέσεις 

του Minos που βρίσκονταν είτε στο φυλετικό χρωμόσωμα Χ, είτε στο χρωμόσωμα 

εξισσορόπησης του τρίτου ζεύγους, ΤΜ6C (με φαινότυπο κοντόχοντρες τρίχες στο 

θώρακα – stubble). Τα χρωμοσώματα αυτά ονομάζονται ΄χρωμοσώματα 

τρανσποζονίων΄ (transposon chromosomes). Και στις δύο περιπτώσεις η κινητοποίηση 

απαιτεί τα ΄χρωμοσώματα βοηθοί΄ και τα ΄χρωμοσώματα τρανσποζονίων΄ να 

συνυπάρχουν στις ίδιες μύγες. Οι μύγες αυτές ονομάζονται ΄εκκινητήρες πηδημάτων΄ 

(jumpstarters). Για την ενεργοποίηση της τρανσποζάσης στα κύτταρα της γαμετικής 

τους σειράς οι μύγες – jumpstarters υπόκεινται σε καθημερινό θερμικό σοκ (τοποθέτηση 

των μπουκαλιών που τις περιέχουν σε υδατόλουτρο με θερμοκρασία 37°C) για μία έως 

τρεις ώρες, όσο βρίσκονται στη φάση της προνύμφης (λάρβα). Μετά την ενηλικίωσή 

τους οι μύγες – jumpstarters διασταυρώνονται ατομικά με μη μετασχηματισμένες μύγες. 

Στην περίπτωση που ως ΄χρωμοσώματα τρανσποζονίων΄ χρησιμοποιούνται ενθέσεις 

στο χρωμόσωμα Χ, μόνο αρσενικές  μύγες – jumpstarters επιλέγονται για τις ατομικές 
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διασταυρώσεις. Οι αρσενικοί απόγονοί τους που φέρουν το γονίδιο – δείκτη του 

τρανσποζονίου φέρουν απαραίτητα το τρανσποζόνιο σε μία νέα χρωμοσωμική θέση, 

καθώς οι αρσενικές μύγες κληροδοτούν το χρωμόσωμα Χ μόνο στους θηλυκούς τους 

απογόνους. Στην περίπτωση που ως ΄χρωμοσώματα τρανσποζονίων΄ 

χρησιμοποιούνται ενθέσεις στο χρωμόσωμα ΤΜ6C, οι μύγες – jumpstarters μπορεί να 

είναι και των δύο φύλων. Οι απόγονοί τους που φέρουν το γονίδιο – δείκτη του 

τρανσποζονίου αλλά όχι αυτό του χρωμοσώματος ΤΜ6C, φέρουν απαραίτητα το 

τρανσποζόνιο σε μία νέα χρωμοσωμική θέση.  

 

 

     2. Μοριακή ανάλυση γεγονότων κινητοποίησης του Minοs. 

     2.1 Χαρακτηρισμός ενθέσεων του Minοs. 

     Για την απομόνωση DNA από ενήλικες μύγες, 10-15 άτομα από κάθε στέλεχος 

τοποθετούνταν μετά από την αναισθητοποίησή τους με CO2 σε σωλήνες eppendorff. 

Ακολουθούσε η λειοτρίβησή τους με ηλεκτρικό ομογενοποιητή, σε όγκο 200ml από 

διάλυμα Α (100mM Tris-HCl, 7,5, 100mM EDTA, 100mM NaCl, 0.5% SDS) και στη 

συνέχεια προσθέτονταν 200ml επιπλέον από το διάλυμα Α. Τα δείγματα επωάζονταν 

στους 65°C για μισή ώρα. Μετά από την προσθήκη 800 μl από διάλυμα Β (2.5 όγκοι 6Μ 

LiCl προς 1 όγκο 5Μ ΚΑc)  και την επώαση των σωλήνων σε πάγο για 10 λεπτά 

ακολουθούσε φυγοκέντρηση σε 14000 στροφές / λεπτό, για 10 λεπτά σε 10°C, για την 

κατακρήμνιση του RNA. Στο υπερκείμενο των σωλήνων προσθέταμε ισοπροπανόλη σε 

αναλογία 0.7:1 και ακολουθούσε φυγοκέντρηση σε 14000 στροφές / λεπτό, για 10 λεπτά 

σε 10°C. Το ίζημα πλύνονταν με 70% αιθανόλη μετά από νέα φυγοκέντρηση στις 

παραπάνω συνθήκες, αφηνόταν να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, για να 

επαναδιαλυθεί τελικά σε 100 μl νερό με συγκέντρωση 10 μgr/ml RNAάσης. Δείγμα των 

αντιδράσεων διαχωριζόταν σε πηκτή αγαρόζης 1%, για να ελεγχθεί η καθαρότητα και η 

ποσότητα του DNA. 

     Για την ανάκτηση αλληλουχιών DNA  που βρίσκονται στο σημείο ένθεσης του Minos 

στο γένωμα της Δροσόφιλας ακολουθήθηκε η τεχνική της διάσωσης πλασμιδίου 

(Pirrotta 1986). Το απομονωμένο γενωμικό DNA κοβόταν με τα ένζυμα περιορισμού 
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BamHI, XbaI ή κοβόταν συγχρόνως με τα ένζυμα XbaI και SpeI. Δείγμα των 

αντιδράσεων διαχωριζόταν σε πηκτή αγαρόζης 1%, για να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα της ενζυμικής πέψης. 50 ml από τα δείγματα χρησιμοποιούνταν σε 

αντίδραση συγκόλλησης (ligation, Minotech) για 16 έως 32 ώρες στους 16°C. Με το 

μισό όγκο των αντιδράσεων (περίπου 30 μl) μετασχηματίζονταν χημειοσυμβατικά 

κύτταρα DH5α, τα οποία ακολούθως απλώνονταν σε LB πιάτα με το αντιβιοτικό 

καναμυκίνη (Sigma), συγκέντρωσης 25 μg/ml. Οι ανθεκτικές στο αντιβιοτικό αποικίες 

ενίονταν σε δοκιμαστικούς σωλήνες με LB συγκέντρωσης 25 μg/ml σε καναμυκίνη.  

     Μετά από 16 ώρες στους 37°C τα μετασχηματισμένα κύτταρα απομονόνωνταν με 

φυγοκέντρηση και επαναδιαλύονταν σε 200 μl διαλύματος Merlin I (50mM Tris-Cl, pH 

7,5, 10mM EDTA, 100 μgr/ml RNAse). Ίσος όγκος διαλύματος λύσης Merlin IΙ (0,2M 

NaOH, 1% SDS) προσθέτονταν και μετά από ήπια ανακίνηση και παρέλευση 5 λεπτών 

σε θερμοκρασία δωματίου, στα δείγματα προσθέταμε 200 μl διαλύματος Merlin IΙΙ (12,2 

gr/100ml KAc, 7,1/100ml οξικό οξύ). Τα δείγματα έμεναν σε πάγο για 10 λεπτά και 

ακολουθούσε φυγοκέντρηση  σε 14000 στροφές / λεπτό, για 10 λεπτά σε 10°C. Το 

υπερκείμενο αναμιγνύονταν με 500 μl διαλύματος Merlin IV (66,84gr/100ml guanidine 

hydrochloride, 33,3/100ml Merlin III, 1,5gr celite powder, pH 5,5). Το μίγμα επωαζόταν 

για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, για την καλύτερη πρόσδεση του DNA στα 

διάτομα, και ακολούθως τοποθετούνταν σε στήλες και αυτές σε σωλήνες, οι οποίοι 

φυγοκεντρούνταν για 5 λεπτά σε 3000 στροφές / λεπτό, σε 25°C. Στη συνέχεια στους 

σωλήνες προσθέταμε 2 ml διαλύματος Merlin V (200mM NaCl, 20mM Tris-HCl, pH7,5, 

5mM EDTA, 50% ethanol) επαναλαμβανόταν η φυγοκέντρηση για 15 λεπτά. Οι στήλες 

τοποθετούνταν σε σωλήνες eppendorff, προσθέταμε 50 μl νερού θερμοκρασίας 70°C. 

Ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 2 λεπτά. Σε μέρος των δειγμάτων γινόταν ενζυμική 

πέψη με τα ένζυμα BamHI – Bglll ή XbaI – Bglll. Τα δείγματα στα οποία διακρινόταν η 

διαγνωστική μπάντα μήκους 1.3 kbp, μετά από ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης και 

παρατήρηση της χρώσης βρωμιούχου εθιδίου, υπό το φως λάμπας υπεριώδους, 

επιλέγονταν και φωτομετρούνταν για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσής τους. Οι 

κλωνοποιημένες στα πλασμίδια αλληλουχίες του γενώματος της Δροσόφιλας 

προσδιορίζονταν με τη μέθοδο Sanger (εργαστήριο Μικροχημείας, ΙΤΕ) και με χρήση 
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του εκκινητή  IMio2 (Klinakis et al. 2000a), ο οποίος υβριδοποιείται σε περιοχή 

εσωτερικά του άκρου του Minos. 

     Η παραγωγή των χημειοσυμβατικών κυττάρων DHF5a έγινε ως εξής: 2 ml από υγρή 

καλλιέργεια κυττάρων DHF5a που είχαν αναπτυχθεί για 20 ώρες στους 37°C σε LB, 

αναμιγνύονταν με 200 ml LB με 10mM KCl και 20mM MgSO4 και επωάζονταν στους 

37°C για περίπου 2 ώρες. Όταν η οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας έφτανε στο εύρος 

0.45 – 0.55 σε μήκος κύματος 550 nm, η υγρή καλλιέργεια μοιραζόταν σε σωλήνες 

falcon 50 ml και έμενε για 5 λεπτά σε πάγο. Ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 10 λεπτά 

σε 3000 στροφές / λεπτό, σε 4°C. Το ίζημα διαλυόταν συνολικά σε 40 ml διαλύματος 

TFBI (30mM NaOAc, 100mM RbCl2, 10mM CaCl2, 50mM MnCl2,15% γλυκερόλη, pH 

5.97), οι σωλήνες παρέμεναν για 10 λεπτά σε πάγο και επαναλαμβανόταν η 

φυγοκέντρηση υπό τις ίδιες συνθήκες. Ακολούθως το ίζημα επαναδιαλύονταν σε 4 ml 

διαλύματος TFBIΙ (10mM ΜΟΡS, 10mM RbCl2, 75mM CaCl2, 15% γλυκερόλη, pH 7) και 

το διάλυμα των κυττάρων μοιραζόταν σε 20 σωλήνες eppendorff και αποθηκευόταν 

στους -70°C. 

     Για την ανάλυση κατά Southern, ποσότητα 10 μg από ώριμα άτομα Δροσόφιλας 

κόπηκε ενζυμικά με το κατάλληλο ένζυμο περιορισμού και ηλεκτροφορήθηκε σε πηκτή 

αγαρόζης 0.8% για 16 ώρες. Η πηκτή ακολούθως επωάζεται για 15 λεπτά σε διάλυμα 

0.125Μ HCl, για 45 λεπτά σε αλκαλικό διάλυμα αποδιάταξης (0.5Μ ΝαΟΗ, 1.5Μ ΝαCl) 

και για 45 λεπτά σε ουδέτερο διάλυμα (0.5Μ Τris – HCl pH 7.4, 1.5M NaCl). Στη 

συνέχεια τοποθετούνταν σε γέφυρα από διηθητικό χαρτί Whatman 3MM του οποίου τα 

άκρα ήταν βυθισμένα σε διάλυμα 20ΧSSC (3 M NaCl, 0.3 M sodium citrate). Πάνω από 

την πηκτή τοποθετούνταν μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, 3 φύλλα διηθητικού χαρτιού 

Whatman 3MM εμβαπτισμένα σε 2ΧSSC, φύλλα απορροφητικού χαρτιού και 

αντικείμενο βάρους μισού κιλού. Μετά από 16 ώρες η μεμβράνη ξεπλυνόταν σε 6ΧSSC 

για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων αγαρόζης και επωαζόταν για 2 ώρες στους 

80°C, για την ακινητοποίηση του DNA στη μεμβράνη. Ακολουθούσε η ενυδάτωση της 

μεμβράνης σε διάλυμα 2ΧSSC και η προυβριδοποίησή της στους 65°C σε διάλυμα 

υβριδοποίησης (3ΧSSC, 0.1% SDS, 10% Dextran sulphate, 0.2% BSA, 0.2% PVP, 

0.2% Ficoll) και 50 μg/ml αποδιαταγμένου DNA από σπέρμα σολωμού. Μετά από 2 

ώρες προϋβριδοποίησης ακολουθούσε η προσθήκη του ραδιοσημασμένου ανιχνευτή. Η 
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υβριδοποίηση διαρκούσε 10 – 20 ώρες και μετά το πέρας αυτής η μεμβράνη 

ξεπλυνόταν δύο φορές με διάλυμα 3ΧSSC και 0.1% SDS για 15 λεπτά την κάθε φορά 

και ακόμη δύο φορές με διάλυμα 0.3ΧSSC και 0.1% SDS για 15 λεπτά την κάθε φορά. 

Τα παραπάνω ξεπλύματα γίνονταν σε 65°C. Ακολουθούσε η έκθεση της μεμβράνης 

στους -80°C με φιλμ αυτοραδιογραφίας.  

     Ο ανιχνευτής ραδιοσημάνθηκε με τη μέθοδο της μετάφρασης εγκοπής (nick 

translation). Η αντίδραση έγινε σε τελικό όγκο 20 μl με 25 – 100 ng DNA στα οποία 

προστίθενται 2 μl α-{Ρ32} dATP, 2 μl α-{Ρ32} dCTP, 2 μl dGTP και 2 μl dTTP 

συγκέντρωσης 1mM, 2μl διαλύματος DNA πολυμεράσης (100mM Tris – HCl pH 7.5, 

50mM MgCl2, 7.5mM DTT), 30 units DNA πολυμεράσης (E.coli pol I) και 1μl DNase I 

(0.5 μg / ml). Η αντίδραση επωαζόταν για 45 λεπτά στους 16°C και στη συνέχεια 

προσθέταμε 80 μl διαλύματος ΤΕ (10mM Tris – HCl pH 8, 1mM EDTA pH 8). Τα μη 

ενσωματωμένα νουκλεοτίδια απομακρύνονταν με τη μέθοδο της μοριακής διήθησης σε 

στήλη χρωματογραφίας Sephadex G – 50. 

 

 

     2.2 Χαρακτηρισμός γεγονότων εκτομής του Minos στη γαμετική σειρά.  

     Για την παραγωγή γεγονότων εκτομής του Minos στη γαμετική σειρά μυγών με 

μοναδικές ενθέσεις του στοιχείου, μύγες ομόζυγες για ενθέσεις του στοιχείου στο 

δεύτερο χρωμόσωμα διασταυρώθηκαν με μύγες που έφεραν το χρωμόσωμα-βοηθό 

PhsILMiT. Στους απογόνους ασκούνταν θερμικό σοκ καθημερινά στο προνυμφικό 

στάδιο. Καθεμία από τις ενήλικες μύγες που εξέφραζαν τα γονίδια μάρτυρες EGFP και 

white διασταυρώνονταν ξεχωριστά με στελέχη που είχαν το δεύτερο χρωμόσωμα 

εξισσορόπησης SM6 και το γονίδιο μάρτυρα του ομολόγου του χρωμοσώματος Glaze.  

Οι απόγονοι που έφεραν το δεύτερο χρωμόσωμα εξισσορόπησης SM6 και όχι τα 

γονίδια μάρτυρες EGFP και white επιλέγονταν και διασταυρώνονταν ατομικά με στελέχη 

που έφεραν δεύτερο χρωμόσωμα εξισσορόπησης και το ομόλογο χρώμοσωμά τους, το 

οποίο είχε απώλειες χρωματινικών περιοχών (deficiency chromosome) που κάλυπταν 

την αρχική θέση ένθεσης του τρανσποζονίου. DNA απομονώθηκε από τους απογόνους, 

που είχαν το χρωμόσωμα εκτομής του στοιχείου και το ομόλογο χρωμόσωμα που έφερε 
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την απώλεια χρωματινικών περιοχών και χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα για τον 

πολλαπλασιασμό τμήματος DNA μήκους 2000 βάσεων, στο κέντρο του οποίου υπήρχε 

η αρχική θέση ένθεσης του Minos, με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Συνολικά 

μελετήθηκαν τα γεγονότα εκτομής στα εσώνια τριών γονιδίων του δεύτερου 

χρωμοσώματος. Τα γονίδια αυτά και οι θέσεις αρχικής ένθεσης του στοιχείου ήταν τα 

CG4114 ή expanded (AE003589.3, θέση 132323), CG5423 ή robo3  (AE003586.3, 

θέση 55570) και CG30497 (AE003840.3, θέση 239589). Τα χρωμοσώματα που έφεραν 

απώλειες χρωματινικών περιοχών (deficiency chromosome) στάλθηκαν από το κέντρο 

στελεχών της Δροσόφιλα στο Μπλούμινγκτον (http://flystocks.bio.indiana.edu/). Το 

στέλεχος ds[al]/In(2L)Cy χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της ένθεσης στο γονίδιο 

CG4114, το Df(2L)ast2/SM1 για τη μελέτη της ένθεσης στο γονίδιο CG5423 και το 

Df(2R)NCX13/CyO για τη μελέτη της ένθεσης στο γονίδιο CG30497. Οι αλληλουχίες 

εκκινητήρες που σχεδιάστηκαν για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε κάθε 

περίπτωση ήταν οι εξής:  

 

1. CG4114:        5’ CGCTTGACAAACACACGCCC 3’ 

                           5’ CGATCGGACCGATCGGAGG 3’ 

 

2. CG5423 :        5’ GCGTGCAGGAGCTCTTGCC 3’ 

                          5’ AAGTGAGCAGTGGCAGGAAAG 3’ 

 

3.  CG30497:     5’ TAAAGCCCGTGTGCCAAATGC 3’ 

                          5’ CCATAGCCATACCCATACCAAG 3’ 

 

     Για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης χρησιμοποιήθηκαν 200 ngr γενωμικoύ 

DNA σε διάλυμα που περιείχε 10mMTris-HCl pH8,8, 50mM KCl, 1,5mM MgCl2, 0,2mM 

dNTPs, 1,2 units πολυμεράσης Ταq 2000TM (Stratagene). To θερμοκυκλικό πρόγραμμα 

που ακολουθήθηκε μετά από την αρχική αποδιάταξη του DNA στους 95°C για 5 λεπτά 

ήταν: ένα λεπτό στους 95°C,  ένα λεπτό στους 58°C και ένα λεπτό στους 72°C, για 30 

επαναλήψεις. Τα προϊόντα της αλυσιδωτής αντίδρασης που είχαν μικρότερο ή 

μεγαλύτερο μήκος από 2000 βάσεις κλωνοποιήθηκαν στους φορείς κλωνοποίησης 
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pBlueScript KSII+ (Stratagene) ή PCRII (Invitrogen). Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η 

αλληλουχία τους, όπως ήδη έχει περιγραφεί. 

 

 

     3. Υπολογιστική ανάλυση του DNA στις θέσεις ενθέσεων.  

     Η ανάλυση των φυσικών ιδιοτήτων του DNA στα σημεία ένθεσης του Minos έγινε με 

τη χρήση υπολογιστικού προγράμματος που σχεδιάστηκε από τους Lιαο et al. (2000). 

Ογδόντα αλληλουχίες των εκατό βάσεων, στο κέντρο των οποίων υπήρχε το 

δινουκλεοτίδιο στόχος του Minos, συστοιχήθηκαν και οι μέσοι όροι των τιμών που 

προέκυψαν για πέντε ιδιότητες του DNA υπολογίστηκαν. Οι ιδιότητες αυτές είναι το 

περιεχόμενο στις βάσεις γουανίνη και κυτοσίνη (GC content), η ευκαμψία του DNA 

(DNA bendability), η τάση του DNA να αποκτάει την Α-διαμόρφωση (A-philicity), η 

στρέβλωση του B-DNA (B-DNA twist), η επαγόμενη από πρωτεΐνες αποδομή του DNA 

(protein induced deformability) και η τάση των νουκλεοτιδίων για δημιουργία δεσμών 

υδρογόνου (H-Bonding). Ο ίδιος αριθμός αλληλουχιών 100 βάσεων που περιβάλλουν 

δινουκλεοτίδια ΤΑ επιλέχτηκαν τυχαία από όλα τα χρωμοσώματα της Drosophila 

melanogaster και αναλύθηκαν με τα ίδια κριτήρια, για σύγκριση των αποτελεσμάτων. Οι 

τιμές των παραπάνω ιδιοτήτων υπολογίστηκαν συμφωνα με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία (Gorin et al. 1995; Ivanov and Minchenkova 1995; Brukner et al. 1995 και 

Olson et al. 1998). Για όλους τους υπολογισμούς, εκτός από τις περιπτώσεις της 

σύστασης του DNA στις βάσεις γουανίνη και κυτοσίνη και για την τάση των 

νουκλεοτιδίων για δημιουργία δεσμών υδρογόνου, κάθε τιμή αποτελούσε το μέσο όρο 

τριών θέσεων νουκλεοτιδίων. Για τη σύγκριση των τιμών αυτών των ιδιοτήτων με τις 

τιμές των τυχαία επιλεγμένων αλληλουχιών εφαρμόστηκε η ανάλυση τ-τεστ (Student’s t-

test) με επίπεδο αξιοπιστίας >99%. Για τη σύγκριση της πρωτοταγούς αλληλουχίας του 

DNA στα σημεία ένθεσης του Minos με τις τυχαίες αλληλουχίες της Δροσόφιλας 

αναλύθηκαν 10 νουκλεοτίδια πριν και μετά το σημείο ένθεσης, με το πρόγραμμα 

SeqLogo (Schneider and Stephens 1990).  
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     4. Aνίχνευση προτύπων έκφρασης γονιδίων σε μετασχηματισμένα έμβρυα 
Δροσόφιλας.  

     Τα έμβρυα συλλέγονταν και αποχοριοποιούνταν σε διάλυμα χλωρίνης – νερού σε 

αναλογία 1:1. Για τη μονιμοποίησή τους τα έμβρυα αφήνονταν ακίνητα σε διάλυμα 

γλουταραλδεΰδης (2,5% γλουταταλδεΰδη σε ΡΒS, κορεσμένη σε επτάνιο) για 7 λεπτά. 

Ακολουθούσαν 2 πλύσεις με επτάνιο, για να απομακρυνθεί η γλουτεραλδεΰδη και στη 

συνέχεια 3 πλύσεις, από 10 λεπτά η καθεμία, με διάλυμα PBS (1,86mM NaH2PO4, 

8,41mM NaHPO4 ,75mM NaCl) – 0,5% Triton. Η αντίδραση ανίχνευσης της β-

γαλακτοσιδάσης γινόταν σε διάλυμα χρώσης [10mM Na-PO4 buffer (pH 7.2), 150mM 

NaCl, 1mM MgCl2, 3mM K4[Fe2(CN)6], 3mM K4[Fe3(CN)6], 0.3% Triton X-100], με 0,2% 

X – Gal στους 37 οC. Ακολουθούσαν πλύσεις με PBS – 0,5% Triton, προσθήκη 

διαλύματος 50% γλυκερόλης σε PBS και στη συνέχεια διαλύματος 80% γλυκερόλης σε 

PBS. Τα έμβρυα αποθηκεύονταν στους -20 ο C. 

 

     5. Aνίχνευση προτύπων έκφρασης γονιδίων σε μετασχηματισμένα έμβρυα 
Δροσόφιλας με υβριδισμό RNA in situ. 

     5.1  Παραγωγή μορίων RNA ανιχνευτών. 
     Για την παραγωγή μορίων RNA ανιχνευτών, πολλαπλασιάστηκαν με αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης τρεις αλληλουχίες εξωνίων των γονιδίων tartan, CG6706 και 

CG10289 της Drosophila melanogaster. Το μήκος των πολλαπλασιασμένων τμημάτων 

ήταν περίπου 550 νουκλεοτίδια. Οι αλληλουχίες εκκινητήρες που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν: 

1. tartan :                  5΄ GGGAAGCTTTCTGGGCGAGAATCGCATC 3΄  

                                   5΄ GGAATTCCCAGGTTACCATTGTCGCTG 3΄ 

 

 2. CG6706  :            5΄ GGGAAGCTTTGCAATGCTGCTGTGGGCG 3΄ 

                                    5΄ GGGATCC ATAAGCCTCACAGAATGCC 3΄ 

 

 3. CG10289 :          5΄ GGGAAGCTTAGAATCTGCGCGACTGAGTAC 3΄ 

                                  5΄ GGGATCCTTGCATTTCAGAAGGCGGAGG 3΄ 
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     Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης έγινε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 

συνθήκες, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε η Taq πολυμεράση της εταιρίας 

Minotech. Τα προϊόντα της αντίδρασης κλωνοποιήθηκαν στο φορέα κλωνοποίησης 

pGEM T-easy (Promega) και ανάλογα με τη φορά του ενθέματος χρησιμοποιήθηκε το 

ένζυμο Τ7 RNA πολυμεράση ή SΡ6 RNA πολυμεράση για την in vitro μεταγραφή των 

δύο συμπληρωματικών αλληλουχιών. Μετά από τη γραμμοποίηση του πλασμιδίου με το 

κατάλληλο ένζυμο περιορισμού, το γραμμοποιημένο πλασμίδιο καθαρίστηκε με τη 

μέθοδο της εκχύλισης με φαινόλη / χλωροφόρμιο. 

     Κατά τη διαδικασία αυτή, στην αντίδραση γραμμοποίησης του πλασμιδίου 

προστίθεται αποστειρωμένο H2O μέχρι ο όγκος να φτάσει το 500 μl. Προστίθενται 500 

μl φαινόλη : χλωροφόρμιο. Αφήνεται για 5 λεπτά και φυγοκεντρείται για  10 λεπτά, στις 

13.000 στροφές / λεπτό, στους 15ο C. Η υδατική φάση τοποθετείται σε καθαρό 

eppendorf, και προστίθενται 500 μl χλωροφορμίου και το δείγμα ανακινείται έντονα. 

Αφήνεται για 5 λεπτά και φυγοκεντρείται για 10 λεπτά, στις 13.000 στροφές / λεπτό, 

στους 15ο C. Η υδατική φάση τοποθετείται σε καθαρό eppendorf και επαναλαμβάνεται η 

προηγούμενη διαδικασία.  

     Στη συνέχεια η υδατική φάση τοποθετείται σε καθαρό eppendorf και 

πραγματοποιείται κατακρήμνιση με αιθανόλη ως εξής: Προστίθεται οξικό νάτριο (3Μ, pH 

5,2) ίσο με το 1/10 του όγκου και δύο όγκοι απόλυτης αιθανόλης, κατά προτίμηση 

παγωμένης. Το δείγμα ανακινείται καλά και αφήνεται στους -20ο C για 30 λεπτά. 

Πραγματοποιείται φυγοκέντρηση για 30 λεπτά, στις 13.000 στροφές / λεπτό, στους 4ο C. 

Το υπερκείμενο αφαιρείται και η πελέτα ξεπλένεται σε 500 μl 70% αιθανόλη και 

φυγοκεντρείται για 10 λεπτά, στις 13.000 στροφές / λεπτό, στους 4ο C. Η αιθανόλη 

αφαιρείται, η πελέτα αφήνεται να στεγνώσει και επαναδιαλύεται σε αποστειρωμένο H2O. 

     Η διαδικασία της in vitro μεταγραφής έγινε με το πρωτόκολλο και τα υλικά της 

PROMEGA. Η αντίδραση της μεταγραφής περιείχε 2 μl αποστειρωμένο H2O, 2 μl 10x 

ρυθμιστικού διαλύματος, 2 μl από κάθε νουκλεοτίδιο, 1,5 μl UTP, 4 μl DIG – 11 – UTP 

(10 nmol/μl), 2 μl γραμμοποιημένου ανασυνδυασμένου φορέα (1 μg/μl) και 2 μl Τ7 ή 

SP6 πολυμεράσης. Το δείγμα επωάζονταν για 6 ώρες στους 37ο C. Στη συνέχεια 

προσθέταμε 1 μl DNAse και επωάζονταν για 15 λεπτά στους 37 ο C. Ακολουθούσε η 

προσθήκη 30 μl αποστειρωμένου H2O και 25 μl διαλύματος κατακρήμνισης χλωριούχου 
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λιθίου (Lithium Chloride Precipitation Solution). Το δείγμα αφήνονταν για 30 λεπτά 

τουλάχιστον στους -20 ο C. Στη συνέχεια φυγοκεντρούνταν για 15 λεπτά, στις 13.000 

στροφές / λεπτό, στους 4 ο C. Το υπερκείμενο αφαιρούνταν, η πελέτα πλυνόταν με 

διάλυμα 70% αιθανόλης και επαναδιαλυόταν σε 100 μl αποστειρωμένου H2O. 

 

    5.2 Υβριδοποίηση RNA in situ  εμβρύων της Drosophila melanogaster. 

 

    Η ανίχνευση της έκφρασης των γονιδίων που μελετήθηκαν έγινε σε έμβρυα του 

στελέχους iso31. Για την αποχοριοποίηση των εμβρύων, συλλέγονταν και 

εμβαπτίζονταν σε διάλυμα χλωρίνης 50%  για 2 – 5 λεπτά. Η μονιμοποίησή τους 

γινόταν σε διάλυμα ίσων όγκων επτανίου και διαλύματος μονιμοποίησης (3,7% 

φορμαλδεΰδη, 100mM Hepes, 2mM MgSO4, 1mM EGTA)  για 15 – 20 λεπτά. Μετά από 

την αφαίρεση της υποκείμενης φάσης (μονιμοποιητής), προσθέταμε 1,5 ml μεθανόλης 

και ανακινούσαμε το δείγμα έντονα για 10  - 30 δευτερόλεπτα. Ακολουθούσαν τρεις 

πλύσεις με μεθανόλη. Τα έμβρυα ενυδατώνονταν με επώαση για 5 λεπτά τη φορά σε 

διαλύματα με τις εξής αναλογίες: 7 μέρη μεθανόλη / 3 μέρη ΡΤ (0,2% Triton X-100 σε 

PBS), 5 μέρη μεθανόλη / 5 μέρη ΡΤ, 3 μέρη μεθανόλη / 7 μέρη ΡΤ. Στη συνέχεια 

τοποθετούνταν για 20 λεπτά σε διάλυμα 3,7% φορμαλδεΰδης σε PBS.  

     Ακολουθούσαν 3 πλύσεις των εμβρύων, από 5 λεπτά η καθεμία σε διάλυμα PTw 

(0,1% Tween-20 σε PBS) και μία πλύση σε διάλυμα Detergent / Tween-20 (1% SDS, 

0,5% Tween – 20,  50mM Tris – HCl pH 7,5, 1mM EDTA pH 8, 150mM NaCl) για 30 

λεπτά. Τα παρακάτω βήματα πραγματοποιούνταν στους 65 ο C, με ανακίνηση. Τα 

έμβρυα πλένονταν σε διάλυμα 1:1 SDS-Hyb (50% Φορμαμίδιο, 5x SSC,  1% SDS,  

0,1% Tween–20, 50 μg/ml ηπαρίνη) και Detergent / Tween-20 για 10 λεπτά. 

Ακολουθούσε μία πλύση σε SDS-Hyb για 10 λεπτά. Τα έμβρυα προϋβριδοποιούνταν σε 

SDS-Hyb, στο οποίο είχε προστεθεί salmon sperm DNA (100 μg/ml), κατεργασμένο με 

υπερήχους και αποδιατεταγμένο. Ο RNA ανιχνευτής (probe) αραιωνόταν 1:25 έως 

1:200 σε διάλυμα SDS-Hyb, βραζόταν για 10 λεπτά και το προσθέταμε στο διάλυμα 

υβριδισμού. Η υβριδοποίηση γινόταν για 12 ώρες.  

     Ακολουθούσαν 2 πλύσεις από 20 λεπτά η καθεμία σε SDS-Hyb και 2 πλύσεις από 

20 λεπτά η καθεμία με τα διαλύματα 1 :1 SDS-Hyb - 50% Detergent / Tween-20, 20% 
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SDS-Hyb - 80% PTw και PTw. Όλα τα επόμενα βήματα πραγματοποιούνταν σε 

θερμοκρασία δωματίου. Τα έμβρυα πλύνονταν 2 φορές για 20 λεπτά σε ΡΤ. Στη 

συνέχεια τα έμβρυα επωάζονταν με αντίσωμα προβάτου αντιδιγοξυγενίνης συζευγμένο 

με αλκαλική φωσφατάση αραιωμένο 1:2.000 – 1:2.500 σε ΡΤ για 2 ώρες.  Μετά από την 

επώαση πραγματοποιούνταν 4 πλύσεις από 20 λεπτά η καθεμία σε ΡΤ και 3 πλύσεις 

από 5 λεπτά η καθεμία σε διάλυμα αντίδρασης αλκαλικής φωσφατάσης (A.P. reaction 

buffer: 5mM MgCl2,100mM NaCl,100mM Tris - Cl pH 9,5, 0,1% Tween – 20). Τελικά 

γινόταν η προσθήκη 1 ml διαλύματος BCIP / NBT (1 ml A.P. reaction buffer, 8,1 μl NBT, 

6,8 μl BCIP). Μετά από τον έλεγχο της χρώσης, τα έμβρυα μεταφέρονταν σε διάλυμα 50 

% γλυκερόλης σε PBS για 1 – 2 ώρες και τελικά σε διάλυμα 70% γλυκερόλης σε PBS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Πλασμιδιακές κατασκευές. 
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pMiPR
5752 bp

KanR

Tet-R

Minos - R

Minos - L

5' UTR

ori - R

3 X P3 - EGFP - SV40pA

Not I (1838)

Spe I (1825)

XhoI (495)

EcoRI (535)

BglII (5)

BglII (3239)

XbaI (1552)

XbaI (1831)

HindIII (379)

HindIII (611)

HindIII (1784)

KpnI (28)

KpnI (768)

KpnI (786)

BamHI (475)

BamHI (605)

BamHI (797)

BamHI (1819)

 

 

      

 

 

 

     Για την παραγωγή του πλασμιδίου pMiPR, δύο ολιγονουκλεοτίδια που περιείχαν 

θέσεις αναγνώρισης για τα ένζυμα περιορισμού KpnI, SfiI, BglII, XbaI, StuI, EcoRV, 

SacI και SspI κλωνοποιήθηκαν ανάμεσα στις θέσεις αναγνώρισης HindIII και XmaI του 

πλασμιδίου pHSS6 (Seifert et al. 1986), με αποτέλεσμα την παραγωγή του πλασμιδίου 

pHSSK. Το αριστερό άκρο του Minos μαζί με την 5΄ αμετάφραστη περιοχή της 

τρανσποζάσης του Minοs και περίπου 100 νουκλεοτίδια από DNA μιας ένθεσης του 
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Minοs στη Drosophila hydei κλωνοποιήθηκαν στο πλασμίδιο pHSSK, μετά από πέψη με 

τα ένζυμα περιορισμού ClaI-KpnI από το πλασμίδιο pMiLRtetR (Klinakis et al. 2000a), 

με αποτέλεσμα το πλασμίδιο pMiLori. Δύο άλλα κομμάτια DNA από το πλασμίδιο 

pMiLRtetR, ένα που προέκυψε μετά από πέψη με τα ένζυμα περιορισμού EcoRI-HindIII 

(στομωμένα άκρα) και περιείχε το γονίδιο ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη και ένα που 

προέκυψε μετά από πέψη με τα ένζυμα SacII-BstNI (στομωμένα άκρα) και το οποίο 

περιείχε το δεξί άκρο του Minos μαζί με περίπου 50 νουκλεοτίδια από το γένωμα της 

Drosophila hydei και 59 νουκλεοτίδια από το 3΄ αμετάφραστο άκρο της τρανσποζάσης 

του Minos κλωνοποιήθηκαν στις θέσεις για τα ένζυμα StuI, SspI του πλασμιδίου 

pMiLori, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του πλασμιδίου pMiLRoriT. Το 

γονίδιο της πράσινης πρωτεΐνης φθορισμού (EGFP) μαζί με τον υποκινητή 3xP3 και το 

σήμα πολυαδενυλίωσης του SV40 απομονώθηκαν μετά από πέψη του πλασμιδίου pSL-

3xP3-EGFP (Horn et al, 2000) με τα ένζυμα EcoRI-FseI (στομωμένο άκρο) και 

κλωνοποιήθηκαν στο κομμένο με τα ένζυμα EcoRI-SmaI πλασμίδιο pBlueScript KSII+ 

(Stratagene). Στη συνέχεια κλωνοποιήθηκε μετά από πέψη με τα ένζυμα XbaI-XhoI στο 

πλασμίδιο pMiLRtetR, με αποτέλεσμα να παραχθεί το πλασμίδιο pMi3xP3-EGFP. Από 

το πλασμίδιο αυτό, το γονίδιο της πρωτεΐνης EGFP μαζί με τον 3xP3 υποκινητή 

μεταφέρθηκαν μετά από πέψη με τα ένζυμα EcoRI-NotI και κλωνοποίηση στο 

πλασμίδιο pMiLRoriT, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του πλασμιδίου pMiPR.  
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pMiET
9000 bp

KanR

Tet-R

Minos - R

Minos - L

5' UTR

GAL4 - hsp70pA

ori - R

3 X P3 - EGFP - SV40pA

BglII (5)

BglII (6487)

Spe I (3768)

Spe I (5073)

XhoI (495)

XhoI (839)

EcoRI (535)

EcoRI (3788)

Not I (542)

Not I (3781)

Not I (5086)

KpnI (28)

KpnI (4016)

KpnI (4034)

BamHI (475)

BamHI (3853)

BamHI (4045)

BamHI (5067)

XbaI (1327)

XbaI (3774)

XbaI (4800)

XbaI (5079)

HindIII (379)

HindIII (597)

HindIII (3506)

HindIII (3859)HindIII (5032)

 

 

     Η κατασκευή του πλασμιδίου pMiET έχει βασιστεί στο πλασμίδιο pMiPR. Το γονίδιο 

Gal4, μαζί με τις 83 νουκλεοτίδια που προηγούνται του ATG του και που προέρχονται 

από το πλασμίδιο pHSREM, πολλαπλασιάστηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση της 

πολυμεράσης (Vent polymerase, NEB) από το πλασμίδιο pGATN (Brand and Perrimon 

1993). Οι εκκινητήρες της αντίδρασης περιείχαν από μία θέση αναγνώρισης του 

περιοριστικού ενζύμου EcoRI, διευκολύνοντας την κλωνοποίηση του προϊόντος της 

αντίδρασης στη μοναδική θέση αναγνώρισης του ενζύμου  EcoRI στο πλασμίδιο pMiPR. 
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pPhsILMiT
10200 bp

White

P 5'P 3'

hsp70 - promoter

Minos transposase

hsp70 - pA

Amp-R

ApaLI (69)

NcoI (3166)

BamHI (7237)
BamHI (7270)

ClaI (1991)

ClaI (5233)

HindIII (40)

HindIII (7345)

Sma I (2561)

Sma I (4733)

Sma I (7233)

XmaI (2559)

XmaI (4731)

XmaI (7231)

EcoRI (4717)

EcoRI (4756)

EcoRI (5953)

EcoRI (7219)

Pst I (5110)

Pst I (6302)

Pst I (7229)

Pst I (7341)

Ava I (1646)

Ava I (2559)

Ava I (4731)

Ava I (4828)

Ava I (5648)

Ava I (7231)

Ava I (7317)
Ava I (7325)

 

 

     Το πλασμίδιο pPhsILMiT είναι ένα προϊόν του βασισμένου στο στοιχείο Ρ 

πλασμιδίου pCaSper4 (ThummeL and Pirrotta 1992). Για τη δημιουργία του, 

κλωνοποιήθηκε στη θέση αναγνώρισης του ενζύμου NotI του πλασμιδίου pCaSper4 ένα 

τμήμα DNA 2300 βάσεων που περιείχε το γονίδιο της τρανσποζάσης του Minοs, υπό 

τον έλεγχο του υποκινητή  hsp70. Το γονίδιο της τρανσποζάσης με τον υποκινητή 

hsp70 απομονώθηκε από το πλασμίδιο pHSS6hsILMi20 (Klinakis et al. 2000a), μετά 

από πέψη με το περιοριστικό ένζυμο  NotI.  
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pPUASTDsRed
9800 bp

DsRed

SV40 term

Amp-R

P 5'

P 3'

hsp70 TATA
UAS

White

ApaLI (69)

ClaI (1991)

EcoRI (6606)

HindIII (40)

NcoI (3166)

KpnI (5912)

Not I (5921)

 
 

 

 

 

 
 
      Για την κατασκευή του πλασμιδίου pPUASTDsRed, η περίπου 700 νουκλεοτιδίων 

κωδική περιοχή του τροποποιημένου γονιδίου της κόκκινης πρωτεΐνης φθορισμού 

(DsRed) (Bevis and Glick 2002) απομονώθηκε μετά από την πέψη του πλασμιδίου 

pSPDsRedT1 (Gerberding et al, 2002) με τα ένζυμα περιορισμού NcoΙ-NotΙ και 

κλωνοποιήθηκε στο πλασμίδιο pSLfa11 μετά από την πέψη του με τα ίδια ένζυμα. Από 

το συγκεκριμένο φορέα, το γονίδιο της DsRed  μεταφέρθηκε στο πλασμίδιο pUAST 

(Brand and Perrimon, 1993) μετά από πέψη με τα ένζυμα EcoRΙ-NotΙ, στις αντίστοιχες 

θέσεις περιορισμού του πλασμιδίου pUAST. 
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ABSTRACT

Much of the information about the function of D. melanogaster genes has come from P-element muta-
genesis. The major drawback of the P element, however, is its strong bias for insertion into some genes
(hotspots) and against insertion into others (coldspots). Within genes, 59-UTRs are preferential targets.
For the successful completion of the Drosophila Genome Disruption Project, the use of transposon
vectors other than P will be necessary. We examined here the suitability of the Minos element from
Drosophila hydei as a tool for Drosophila genomics. Previous work has shown that Minos, a member of the
Tc1/mariner family of transposable elements, is active in diverse organisms and cultured cells; it produces
stable integrants in the germ line of several insect species, in the mouse, and in human cells. We gen-
erated and analyzed 96 Minos integrations into the Drosophila genome and devised an efficient ‘‘jump-
starting’’ scheme for production of single insertions. The ratio of insertions into genes vs. intergenic DNA
is consistent with a random distribution. Within genes, there is a statistically significant preference for
insertion into introns rather than into exons. About 30% of all insertions were in introns and �55% of
insertions were into or next to genes that have so far not been hit by the P element. The insertion sites
exhibit, in contrast to other transposons, little sequence requirement beyond the TA dinucleotide in-
sertion target. We further demonstrate that induced remobilization of Minos insertions can delete nearby
sequences. Our results suggest that Minos is a useful tool complementing the P element for insertional
mutagenesis and genomic analysis in Drosophila.

ONE of the main goals of modern genetics is to link
the many thousands of genes identified through

the sequencing of whole genomes of model organisms
to gene function. The most powerful technique for this
purpose so far has been transgenesis with mobile ele-
ments. This technique is a means to disrupt, overex-
press, or misexpress single genes to identify expression
patterns and also to characterize genetic pathways and
their interactions. One of the main advantages of inser-
tional mutagenesis over the classical method of chem-
ical mutagenesis is the ease with which the targeted
gene can be identified, since it carries an inserted tag.

The P element was the first mobile element that
enabled germ-line transformation of an insect species
(Rubin and Spradling 1982). Since then, thousands of
single P-element insertions causing lethality, semilethal-
ity, sterility, semisterility, and visible phenotypes have
been created and analyzed in Drosophila (Cooley et al.
1988; Bier et al. 1989; Gaul et al. 1992; Karpen and
Spradling 1992; Chang et al. 1993; Törok et al. 1993;
Spradling et al. 1995, 1999; Rorth 1996). Further-

more, P-element-based enhancer and gene-trapping
strategies (O’Kane and Gehring 1987; Bellen et al.
1989, 2004; Wilson et al. 1989; Brand and Perrimon
1993; Lukacsovich et al. 2001; Morin et al. 2001;
Bourbon et al. 2002) have underlined the value of
transposon mutagenesis for genome-wide functional
analysis.

No other insect species were transformed for 13
years after the germ-line transformation of Drosophila,
mainly because efforts were based on the P-element
vector, which was subsequently found to be inactive in
non-drosophilids (Handler et al. 1993). It was in 1995
when Minos, an element isolated from Drosophila hydei
and belonging to the Tc1/mariner superfamily, was found
to transform the medfly Ceratitis capitata (Loukeris et al.
1995b), an insect of great economical importance. This
was the first report of a transposable element able to
transform a species belonging to a genus other than that
of the original host of the element. Since then, several
insect species have been transformed by this and other
mobile elements, some of which are active in organisms
very phylogenetically distant (for review see Handler

2001). Interestingly, at least some members of the Tc1/
mariner superfamily of transposable elements do not
require any host-specific factors for transposition, since
purified transposase is sufficient to catalyze in vitro
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transposition (Lampe et al. 1996; Vos et al. 1996). This
property makes them potentially active in all organisms.

Despite the current existence of a diverse arsenal of
transposable elements that can be used for the trans-
formation of different species, certain features, such as
efficiency of transposition and preference for integra-
tion into certain euchromatic regions, have to be con-
sidered for selection of the most appropriate transposon
for functional genomic analysis. For example, although
the mariner element is active in a broad spectrum of
species, ranging from microorganisms (Gueiros-Filho
and Beverley 1997) to human cells (Fadool et al. 1998;
Sherman et al. 1998; Zhang et al. 1998), its transposition
efficiency in Drosophila species is very low in compar-
ison to other mobile elements with a more restricted
spectrum, such as P and hobo (Garza et al. 1991; Lidholm
et al. 1993; Lohe and Hartl 1996). Furthermore, dif-
ferent elements show distinctive intragenic preferences
for integration. The P element inserts preferentially into
the 59-UTRs of genes in Drosophila (Spradling et al.
1995), while Sleeping Beauty has a preference for introns
in human cells (Vigdal et al. 2002). The genomic in-
sertional bias of the P element is such that integration
preference is strong for some genes (hotspots), very low
for the majority of genes (coldspots), and intermediate
for a third group of loci (warmspots). This bias makes
the mutagenesis of the entire Drosophila genome by the
P element alone problematic. Therefore, the piggyBac
element, which does not exhibit the same bias (Hacker

et al. 2003), has recently been employed for the Drosoph-
ila gene disruption project and is greatly advancing its
progress (Thibault et al. 2004).

In the context of functional genomic analysis we have
further characterized the potential of the transposon
Minos from D. hydei (Franz and Savakis 1991). Minos
is a member of the Tc1/mariner family of transposable
elements with 255-bp long terminal inverted repeats,
which flank a single gene encoding transposase. The
Minos transposase has been shown to catalyze, in most
cases, precise excision and integration of the element
without involvement of flanking DNA (Loukeris et al.
1995a; Arca et al. 1997). Most excision events either are
precise (i.e., the original, preinsertion sequence is
restored) or leave behind a characteristic 6-bp footprint,
consisting of four terminal nucleotides of the Minos
element followed by the duplicated TA, which is
generated by the element upon insertion; complex
events involving partial loss of the element are rare
(Arca et al. 1997). The Minos element is active in
insect and mammalian cells in culture and leads to
stable insertions into germ-line chromosomes of em-
bryos of several insect species (Loukeris et al. 1995a,b;
Catteruccia et al. 2000a,b; Klinakis et al. 2000a;
Shimizu et al. 2000; Pavlopoulos et al. 2004) and of
ascidians (Sasakura et al. 2003). It is also functional in
somatic and germ cells of mice (Zagoraiou et al. 2001;
Drabek et al. 2003). The wide range of host organisms

that permit transposition of this element and the
fact that transposition produces stable transformants
with high efficiency (Kapetanaki et al. 2002), allow-
ing genome-wide mutagenesis in mammalian cells
(Klinakis et al. 2000b), suggests that it is a versatile tool
for functional genomic analysis.

In this work, the ability of Minos transposons to insert
into Drosophila melanogaster genes that have not been
mutagenized by the P element is demonstrated, as is a
preference ofMinos to target introns. In contrast to other
elements of the same family, Minos does not seem to
have a strong preference for DNA sequences with certain
primary motifs and its preferred insertion sites appear to
have predicted physical properties that differ from those
of other members of theTc1/mariner superfamily. We also
demonstrate the ability of Minos to produce deletions at
the sites of integration upon remobilization in the germ
line. In addition, a ‘‘jump-starting’’ scheme, efficiently
producing reinsertions from the X chromosome to the
autosomes, has been devised. We conclude that Minos-
based mutagenesis has the properties required to ap-
proach saturation of the Drosophila genome with
intragenic insertions useful for functional analysis.

MATERIALS AND METHODS

Plasmid constructions: To generate pMiPR1, two annealed
oligonucleotides containing KpnI, SfiI, BglII, XbaI, StuI, EcoRV,
SacI, and SspI restriction sites were cloned between theHindIII
and XmaI sites of vector pHSS6 (Seifert et al. 1986), resulting
in pHSSK. The left Minos inverted repeat together with the
59-UTR of Minos transposase and �100 bp of flanking DNA
from a Minos insertion in D. hydei were cloned into pHSSK as a
ClaI-KpnI fragment from pMiLRtetR (Klinakis et al. 2000a),
resulting in pMiLori. Two other fragments of pMiLRtetR, an
EcoRI-HindIII (blunted) fragment containing a tetracycline
resistance gene and a SacII-BstNI (blunted) fragment contain-
ing the right Minos inverted repeat, with �50 bp from D. hydei
and 59 bp of the Minos transposase 39-UTR, were cloned in
the StuI and SspI sites of pMiLori, respectively, resulting in
pMiLRoriT. The enhanced green fluorescent protein (EGFP)
gene flanked by the 3xP3 promoter and the SV40 polyadeny-
lation signal was taken as an EcoRI-FseI (blunted) fragment
from plasmid pSL-3xP3-EGFP, which was kindly provided by E.
Wimmer (Horn et al. 2000), cloned into EcoRI-SmaI-digested
pBlueScript KSII1 (Stratagene, La Jolla, CA), and then re-
cloned as an XbaI-XhoI fragment into pMiLRtetR, resulting in
pMi3xP3-EGFP. An EcoRI-NotI fragment from pMi3xP3-EGFP,
containing the eye-specific 3xP3-EGFP marker, was cloned into
pMiLRoriT, resulting in transposon donor plasmid pMiPR1.

pMiET1 is based on transposon donor pMiPR1. The Gal4
gene, driven by the hsp70 minimal promoter and followed
downstream by the hsp70 terminator, was amplified with Vent
polymerase (New England Biolabs, Beverly, MA) from vector
pGATN (Brand and Perrimon 1993). The primers contained
an EcoRI site each, which were used to clone the PCR frag-
ment into the unique EcoRI site of vector pMiPR1. Plasmid
pPhsILMiT is a derivative of P-element vector pCaSper4
(Thummel and Pirrotta 1992), carrying in its unique NotI
site a 2.3-kb NotI fragment from pHSS6hsILMi20 (Klinakis
et al. 2000a), containing an intronless Minos transposase gene
under control of the hsp70 promoter.
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Germ-line transformation and transposase mRNA synthe-
sis: Germ-line transformation was performed by micro-
injection of plasmid DNA or a mixture of plasmid DNA and
RNA into D. melanogaster preblastoderm embryos of strain
yw 67c23, as described (Rubin and Spradling 1982). Embryos
were co-injected with 400 mg/ml of transposon donor and
either 100 mg/ml of helper plasmid pHSS6hsMi2 (Loukeris
et al. 1995a,b) or 100 mg/ml of Minos transposase mRNA,
produced from vector pBS(SK)MimRNA (Pavlopoulos et al.
2004), using the message machine T7 kit (Ambion, Austin,
TX), according to the manufacturer’s instructions. G0 males
and females were individually backcrossed with four female or
male flies, respectively. The G1 progeny from these crosses
were screened for green fluorescence of the eyes. Positive
individuals were used to establish transgenic lines.

For the production of novel single insertions in flies, we
used a so-called ‘‘jump-start’’ scheme (Cooley et al. 1988).
We established a line producing Minos transposase from a
balancer chromosome by co-injecting D. melanogaster embryos
carrying the CyO balancer with helper plasmid D2-3 (Laski
et al. 1986) and P-element-based plasmid pPhsILMiT. G1

progeny that carried both the CyO balancer and the white
gene were crossed individually to yw flies. Six lines that
cotransmitted the balancer and the white marker gene were
established.

Plasmid rescue: Purification of genomic DNA was after
Holmes and Bonner (1973) and plasmid rescue was accord-
ing to Pirrotta (1986). Genomic DNA was digested with
BamHI, XbaI, or double digested with XbaI and SpeI, diluted,
and ligated. DH5a competent cells were transformed with the
ligation products and plated onto Luria broth plates with
kanamycin (25 mg/ml). Sanger sequencing was performed
with primer IMio2 (Klinakis et al. 2000a).

Computational analysis: Analysis of the physical properties
of Minos insertion sites was performed with the software by
Liao et al. (2000). Flanking the TA insertion sites on either
side, 50 bp each were aligned for 80 insertions and average
values for GC content, DNA bendability, A-philicity, B-DNA
twist, and protein-induced deformability were calculated. The
values were predicted as previously described (Brukner et al.
1995; Gorin et al. 1995; Ivanov and Minchenkova 1995;
Olson et al. 1998). H-bond view analysis was performed as
previously described (Liao et al. 2000). The profiles were
compared with those of 80 sequences randomly taken from
the D. melanogaster genome, each centered around a TA
dinucleotide. All calculations were performed using a 3-bp
sliding window. For the determination of the consensus
sequence ofMinos insertions, 10 bp upstream and downstream
of the TA insertion site were analyzed with the program
SeqLogo (Schneider and Stephens 1990).

Production and analysis of Minos excision events: For the
generation of excision events in the germ line of flies with
single Minos insertions, flies homozygous for a MiET1 trans-
poson insertion on the second chromosome were crossed with
flies carrying helper chromosome PhsILMiT (cross 1). Two
days after setting up the crosses, the flies were transferred to
new vials and the old vials were heat-shocked daily for 1 hr in a
37� water bath until pupariation. Adults that expressed both
the EGFP marker of the transposon and the white marker of
the helper chromosome were crossed individually with flies
carrying balancer chromosome SM6 over the marker Glaze
(cross 2). Progeny with transposon excisions were identified as
carrying the SM6 balancer but lacking the EGFP and white
markers. One such fly was chosen per vial and crossed
individually with flies carrying a chromosome 2 balancer over
deficiencies covering the region of the initial transposon
insertion (cross 3). DNA was extracted from flies that carried
the chromosome with the excision event over the deficiency-

carrying chromosome and used for PCR amplification of a
2-kb fragment centered around the TA insertion site. We
analyzed excision events from introns of three different genes,
CG4114 or expanded (AE003589.3, 132323 nt), CG5423 or
robo3 (AE003586.3, 55570 nt), and CG30497 (AE003840.3,
239589 nt). The deficiency-carrying flies were from the Bloom-
ington Drosophila Stock Center. Df(2L)al, ds[al]/In(2L)Cy was
used for excision events at CG4114, Df(2L)ast2/SM1 for
excision events at CG5423, and Df(2R)NCX13/CyO for exci-
sion events at CG30497. The following three pairs of primers
were used for the analytical PCR reactions:

1. Ex1: 59 CGCTTGACAAACACACGCCC 39 and Ex2: 59 CG
ATCGGACCGATCGGAGG 39

2. Robo1: 59 GCGTGCAGGAGCTCTTGCC 39 and Robo2: 59
AAGTGAGCAGTGGCAGGAAAG 39

3. 30b1: 59 TAAAGCCCGTGTGCCAAATGC 39 and 30b2: 59
CCATAGCCATACCCATACCAAG 39.

PCR products that appeared larger or smaller than the
expected 2 kb were cloned into vectors pBlueScript
KSII1 (Stratagene) or PCRII (Invitrogen, San Diego) and
sequenced.

RESULTS

Generation of Minos insertions in Drosophila: Fifty-
six Drosophila lines carrying Minos insertions were
generated in three series of preblastoderm embryo
injections. In experiment 1, donor plasmid pMiET1,
carrying an enhancer trap transposon, was co-injected
with Minos transposase mRNA; in experiment 2, donor
plasmid pMiPR1 was used instead of pMiET1; and
in experiment 3, donor pMiPR1 was co-injected with
helper plasmid pHSS6hsMi2 (Loukeris et al. 1995a,b)
(Figure 1). Transformation efficiencies ranged from
30% (with DNA helper) to 50% (with mRNA). Trans-
formed flies were identified by eye-specific EGFP fluo-
rescence in adults. The number of insertions per
transformed line ranged in all experiments between
one and four, as determined by Southern blot analysis
(data not shown). Twenty-four additional lines, each
carrying single autosomal insertions of transposon
MiET1, were generated by the remobilization scheme
described below.

Mobilization of chromosomal insertions using en-
dogenous transposase: To establish an efficient source
of transposase for transposon mobilization, six different
lines carrying P-element-based helper PhsILMiT, encod-
ing Minos transposase under control of a hsp70 pro-
moter (Figure 1) on a balancer chromosome (hereafter
called ‘‘helper chromosome’’), were established. The
helper chromosomes were tested for their ability to
mediate remobilization of a single insertion of trans-
poson MiPR1 from the X chromosome (X:8F3, hereaf-
ter called ‘‘transposon chromosome’’) to the autosomes.
In a first experiment, ‘‘jump-start’’ males carrying both
helper and transposon chromosomes were heat-shocked
once during larval development. The highest remobili-
zation efficiency observed was 24% (with line MiT2.4).
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Flies from this line were then used to define optimal
conditions for mobilization of a single insertion of
transposon MiET1 (located at 17D3) from the X chro-
mosome to the autosomes. The jump-start males were
heat-shocked daily for 1 hr during the larval and pupal
stages. Transposition efficiency in this experiment was
81%. No remobilization was detected when the jump-
start males were kept continuously at 25� or 30�. Twenty-
four of these reinsertions of MiET1 into autosomes were
recovered and sequenced. The transposons MiET1 and
MiPR1 used in these experiments allow recovery of the
genomic DNA flanking the insertions on one side by
plasmid rescue (Perucho et al. 1980). This enabled us to
identify the exact insertion point of 92 different Minos
insertions.

Analysis of Minos insertion sites: BLAST (Altschul
et al. 1990) analysis was used to place the 92 inser-
tions recovered plus 4 previously published insertions
(Loukeris et al. 1995a) on the Drosophila genome,

according to release 3 of the D. melanogaster database
(Celniker et al. 2002). Seven insertions were in re-
petitive regions. One of these is found only on 3L while
the others occur on more than one chromosomal arm.
These were excluded from analysis of chromosomal
distribution.

Figure 2 shows the distribution of the remaining
Minos insertions over the chromosomal arms. A clear
preference for 3R is apparent. Thirty-nine percent of
Minos insertions lie on 3R, which contains only 24% of
the euchromatin. The distribution of TA dinucleotides,
which are a prerequisite for Minos insertion, does not
explain this preference (Table 1). Chi-square analysis
of the distribution of the 82 Minos insertions on the
chromosomal arms vs. the distribution of TAs shows a
significant bias (P , 0.05).

Figure 1.—Minos donor and helper constructs. Both do-
nors contain the 3xPax6/EGFP dominant marker (Berghammer
et al. 1999) and allow plasmid rescue of insertions. The helper
construct expresses Minos transposase under heat-shock con-
trol and is based on pCaSper. Only the transposon regions are
shown.

Figure 2.—Distribution of Minos insertions over the Dro-
sophila genome. The number of insertions on the X chromo-
some is an underestimate, since 24 integration events were
produced by mobilization of an X-linked insertion into the
autosomes.

TABLE 1

Observed and expected number of Minos insertions into the autosomes of D. melanogaster assuming all TA
insertion targets are equally accessible

Chromosome arm

2L 2R 3L 3R 4 Total

TA targets 1,405,300 1,226,348 1,476,758 1,706,228 112,619 5,927,253
Observed insertions 18 9a 18 35a 2 82
Expected insertions 19 17 20 24 2 82

a x2-test, P # 0.05.
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Of the 96 characterized insertions, 58 were found to
be within or close to (2 kb upstream or downstream)
known or predicted genes (Table 2). A total of 30
insertions were in introns, 7 in exons (one of which was
in a nested gene), 2 in 59-UTRs, 2 in 39-UTRs, and 1 in an
intron/39-UTR of an alternatively spliced gene. Sixteen
insertions were located ,2 kb from the closest gene.
A total of 56 different genes were targeted by these
insertions. Two genes, the Dystrophin gene and the
predicted gene CG31000, were targeted twice. Addi-
tionally, one insertion occurred in the exon of a gene
that lies nested within the intron of a second gene
(Table 2). Thirteen of the insertions (�22%) occurred
in genes that have not been hit either by the P element
or by piggyBac (Bellen et al. 2004; Thibault et al. 2004).

Interestingly, introns were hit five times more fre-
quently than exons. Chi-square analysis indicates that
the preference of Minos for introns vs. exons is non-
random (P , 0.05). This is not explained by the distri-
bution of TA dinucleotides, the potential sites of Minos
insertion, since the total number of TAs in introns is
only twice the number of TAs in exons (Table 3).

No visible phenotypes, lethality, or semilethality were
observed in 10 lines with single intronic insertions that
were made homozygous, indicating that Minos inser-
tions into introns are not likely to lead to a loss of
function (data not shown).

Lack of sequence bias at insertion sites: An inter-
plasmid transposition assay performed previously in
insect cells failed to detect a sequence consensus at the
insertion sites, beyond the actual TA target dinucleotide
(Klinakis et al. 2000a). The sample of potential target
sites in this assay was, however, rather limited, being
restricted to a single 2-kb gene. As shown in Figure 3,
analysis of the primary sequence of the D. melanogaster
genomic integration reveals a very weak palindromic
consensus around the actual insertion site. Interest-
ingly, the corresponding sequence, ATATATAT, is also
the consensus integration site for Sleeping Beauty, an-
other transposon of the Tc1/mariner family; however, in
the case of Sleeping Beauty, the consensus is considerably
stronger (Vigdal et al. 2002).

Physical properties of DNA at Minos insertions sites:
In addition to the primary sequence of the insertion
site, structural properties of the target DNA are thought
to determine the target preference of transposable
elements (Craig 1997). We examined GC content and
predicted bendability, B-DNA twist, A-philicity, and
protein-induced deformability of 50 bp upstream
and downstream of the Minos TA targets for 80 integra-
tion events. For comparison, 80 sequences of the same
length and centered around a TA were taken randomly
from the Drosophila genome (Figure 4).

Positions in which the Minos flanking sequences
differ significantly from the random sequences (as
judged by Student’s t-test with a significance threshold
of 0.01) are indicated by arrowheads in Figure 4. It

appears that Minos insertion sites differ significantly
from the random sequences only in predicted bend-
ability and P-induced deformability.

H-Bond view analysis color codes the respective
positions of base pairs according to their hydrogen
bonding potential and generates average color values
for a sequence alignment (Liao et al. 2000). This
analysis reveals a weak conservation of potential hydro-
gen bonding at positions �3 to 13 flanking the target
TA, presumably corresponding to the weak palindrome
at these positions. Compared to Sleeping Beauty and P,
however, Minos shows a much less pronounced hydro-
gen bonding pattern in the sequences flanking the TA
target (Figure 5).

Deletion of flanking genomic sequences through
Minos excision: The preference of Minos for introns,
with the fact that the homozygous intronic Minos
insertions examined did not have any detectable phe-
notype, raised the question of whether Minos trans-
posons can mutate a gene by deleting flanking exonic
sequences after mobilization from an initial insertion in
an intron. We tested this by mobilizing, in the germ line
of heterozygotes, the MiET1 transposon from intronic
insertions in genes CG5423 (robo3), CG4114 (expanded),
and CG30497 (a gene with no matches in the data-
bases). Each excision-carrying chromosome was then
made heterozygous with a deficiency spanning the
respective locus. Genomic DNA from these heterozy-
gous flies was subjected to PCR analysis with oligonu-
cleotides priming at a distance of �1000 bp on either
side of the TA insertion site of Minos.

In 1 of 50 Minos excisions from the intron of gene
robo3, the PCR product was 800 bp shorter than the
expected 2000 bp. Sequence analysis showed a complex
deletion/insertion event. A total of 800 bp of genomic
DNA were deleted just adjacent to the TA insertion site,
taking away almost the whole upstream exon, and 15
nucleotides of unknown origin were inserted instead.
No transposon sequences were left behind.

Fifty excision events from the insertion in the
expanded gene (ex, CG4114) were analyzed by PCR.
The PCR product in all 50 cases had the expected size.
Nevertheless, one of the excision chromosomes caused
lethality over deletion Df(2L)al, ds[al]/In(2L)Cy. Cer-
tain mutations of the ex gene have been reported to
cause lethality (Spradling et al. 1999). The initial inser-
tion of Minos was 2 kbp upstream of the predicted ATG
of expanded, and it is possible that a deletion, too small to
be detected by our analysis, caused the lethality. Alter-
natively, the lethal mutation may have been the result of
a ‘‘hit and run’’ event, where the excised element first re-
inserts into a nearby locus, from where it excises again,
leaving behind its mutagenic footprint or a deletion.

In 2 of 89 excision events from orphan gene
CG30497, the transposon was imprecisely excised,
leaving behind 368 and 112 bp of the inverted repeat.
In the latter case, 25 bp of genomic DNA were deleted
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TABLE 2

Minos insertions into Drosophila genes

Genes with
Minos hits Position in gene

GenBank entry site
(nucleotide position)

Cytogenetic
site Function

piggy Bac
hits

P-element
hits

CG5613 Intron AE003505.3: 190433 X: 16A1-4 — 1 �
CG32549 Intron AE003508.3: 254243 X: 17A11 59 nucleotidase activity 1 1

CG32498 Intron AE003426.2: 366742 X: 3D1 cAMP-specific
phosphodiesterase activity

� �

CG4114, Ex Intron AE003589.3: 132323 2L: 21C5-6 Regulator of cell proliferation � 1

CG5156 60 bp from 39 end AE003587.3: 309289 2L: 21F3 — 1 �
CG5423, Robo-3 Intron AE003586.3: 55570 2L: 21F3-4 Axon guidance receptor 1 �
CG17648 670 bp from 39 end AE003585.3: 212158 2L: 22B2 — 1 �
CG16987, Alp23B Intron AE003583.3: 271193 2L: 23A3 Metallopeptidase activity � 1

CG31646 Intron AE003610.3: 217269 2L: 25F3 Cell adhesion 1 1

CG11147 Intron AE003611.3: 43102 2L: 25F4 ABC transporter 1 �
CG18340, Ucp4B 110 bp from 39 end AE003612.2: 14760 2L: 26A5 Mitochondrial transporter 1 �
CG7105 Intron AE003619.3: 47680 2L: 28D3-4 Proctolin, neuropeptide

hormone
1 �

CG8049, Btk29A Intron AE003620.3: 156821 2L: 29A1-3 Tyrosine kinase 1 1

CG31719, RluA-1 500 bp from 59 end AE003628.2: 236953 2L: 31E6 Deaminase activity 1 1

CG7294 160 bp from 59 end AE003629.2: 182506 2L: 32A2 — � �
CG7147, Kuz Intron AE003640.3: 216217 2L: 34C4-6 Metalloendopeptidase

activity
1 1

CG4952, Dac 400 bp from 39 end AE003651.2: 104793 2L: 36A1 RNA pol II transcription
factor

� �

CG12508 590 bp from 39end AE003664.3: 237127 2L: 38B1 — 1 �
CG30497 Intron AE003840.3: 239589 2R: 43E13 — 1 1

CG12367 300 bp from 59 end AE003823.3: 149017 2R: 48E12 — 1 1

CG17019 39-UTR AE003820.3: 115367 2R: 49E1-3 Ubiquitin-protein ligase
activity

1 �

CG6520 1300 bp from 59 end AE003803.3: 193893 2R: 54C5-6 — 1 �
CG7020, DIP2 Intron AE003467.3: 238181 3L: 61B3 — 1 1

CG16991,
Tsp66A

Exon AE003559.3: 258506 3L: 66A2 Component integral to
membrane

� �

CG6718 39-UTR AE003550.3: 97483 3L: 67C9 Ca-independent
phospholipase A2

1 1

CG7628 Intron AE003546.3: 242734 3L: 68A4-5 Transporter activity � 1

CG32146, dlp Intron AE003533.3: 35328 3L: 70E5-7 Wnt receptor signaling
pathway

1 1

CG13474 Exon AE003533.3:64573 3L: 70F1 — � �
CG6117, Pka-C3 Intron AE003529.3: 158146 3L: 72A3-5 cAMP-dependent

protein kinase
1 1

CG7571,
Oatp74D

Exon AE003523.3: 24407 3L: 74D1 Organic anion transporter � �

CG5582 Intron AE003522.3: 35487 3L: 75A4 Transmission of nerve
impulse

� �

CG32457 700 bp from 39 end AE003599.2: 196361 3L: 80C2 — 1 �
CG31519 400 bp from 59 end AE003607.3: 82270 3R: 82A1 Olfactory receptor � �
CG32490,

Complexin
Intron/39-UTR AE003606.3: 32995 3R: 82A3 Syntaxin binding � 1

CG1028, AntP Intron AE003673.3: 142252 3R: 84A6 Transcription factor 1 1

CG1988 220 bp from 59 end AE003673.3: 283960 3R: 84C1 — � 1

CG31410 Intron AE003685.3: 109798 3R: 85F8-9 — � �
CG7091 59-UTR AE003698.3: 62152 3R: 87D8 Inorganic phosphate

sodium symporter
1 �

CG17907, Ace Intron AE003699.3: 68737 3R: 87E2-3 Acetylcholinesterase 1 1

CG31150 Exon AE003710.2: 194610 3R: 89A5-6 Lipoprotein
aminoterminal region

1 �

CG17562 140 bp from 39 end AE003714.2: 48639 3R: 89D5 Oxidoreductase activity 1 �
CG3937, cherio Intron AE003716.3: 69050 3R: 89E13 Actin binding 1 1

CG31243, Cpo Intron AE003720.3: 74671 3R: 90D1-6 RNA binding 1 1

(continued )
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adjacent to the TA insertion site. Furthermore, three
PCR reactions from gene CG30497 excisions did not
give any product, indicating that deletions covering at
least one of the primer-annealing sites may have taken
place. Lethality was also observed in one excision event
from gene CG30497. Again, Southern blot analysis of
heterozygotes of this event did not reveal a deletion at
the site of the initial Minos insertion.

DISCUSSION

Transposon mutagenesis is an important tool in
functional genomics. Mutagenesis of Drosophila with
the P element has played a central role in elucidating
the function and regulation of many genes. Constructs
based on the P element are used to ‘‘trap’’ genes and
enhancers, to produce loss-of-function mutations, to
overexpress and ectopically express genes, and to study
genetic interactions. Such studies have helped to un-
ravel basic conserved genetic pathways, some of which
are involved in human diseases and aging (for review see
O’Kane 2003). It has been estimated that 77% of
human genes implicated in specific diseases have one

or more Drosophila homologs with considerable se-
quence similarity (Reiter et al. 2001).

An extensive body of data on the genomic distribu-
tion of P-element insertions accumulated over 20 years
has revealed a high insertion preference for certain
euchromatic areas, the so-called hotspots (Spradling
et al. 1999). Consequently, so far only a fraction of all
predicted genes in the Drosophila genome have been
targeted by P, indicating that the P element alone is not
sufficient for saturating mutational analysis of the
Drosophila genome. Therefore, other mobile elements
that also insert efficiently into the Drosophila genome
and at the same time show a different insertional spec-
trum or even no insertion site preference at all are
desirable as complementing mutagenesis tools.

We demonstrate here that the Tc1/mariner-like trans-
posable elementMinos is an efficient tool for generating
insertions into the Drosophila genome, that Minos
insertions show little sequence preference beyond the
strictly required target dinucleotide TA, and that there
is a significant bias for insertion into introns vs. exons.
Furthermore, we show that while Minos inserts prefer-
entially into introns, where it does not appear to
interfere with expression of the target gene, it occasion-
ally causes deletions of nearby exonic sequences upon
subsequent excision. This property distinguishes Minos
from piggyBac, which does not cause deletions upon
excision (Horn et al. 2003).

Efficiency of transposition: Minos insertions were
generated either through preblastoderm embryo injec-
tions or through remobilization of a Minos transposon
from an X-linked insertion. Transposase expression
in remobilization experiments was regulated by heat
shock. Transformation efficiency varied between 30

TABLE 2

(Continued)

Genes with
Minos hits Position in gene

GenBank entry site
(nucleotide position)

Cytogenetic
site Function

piggy Bac
hits

P-element
hits

CG18599 59-UTR
AE003721.2: 107497

3R: 90F3 Homeobox domain � �

CG7700 Exon AE003723.3: 59569 3R: 91B6-8 SNAP receptor � 1

CG31175, Dys Intron AE003726.3: 148326 3R: 92A6-7 Cytoskeletal protein binding 1 �
CG31175, Dys Intron AE003726.3: 169013 3R: 92A6-7 Cytoskeletal protein binding 1 �
CG5191 300 bp from 39-end AE003731.3: 49441 3R: 92F1-2 Amidotransferase activity 1 �
CG5346 Intron AE003739.2: 102269 3R: 94A14 — 1 1

CG13408 670 bp from 39 end AE003737.3: 128239 3R: 94A2 — � �
CG4467 Intron AE003742.3: 124381 3R: 94E7-8 Aminopeptidase activity 1 1

CG13624 Intron AE003748.3: 108349 3R: 96A3 DNA binding 1 1

CR31382,
tRNA Asp

Exon AE003749.3: 204677 3R: 96B6 tRNA Asp � �

CG31120 Intron AE003749.3: 204677 3R: 96B6 Oxidoreductase activity 1 1

CG10001 1150 bp from 39 end AE003766.2: 166978 3R: 98E2 Allatostatin receptor activity � �
CG31000 Intron AE003780.3: 91982 3R: 100F1 Pre-mRNA splicing factor 1 1

CG31000 Intron AE003780.3: 151439 3R: 100F1 Pre-mRNA splicing factor 1 1

CG31998 Exon AE003844.3: 44976 4: 102A1 — 1 �

The nucleotide sequences of the insertion sites are available upon request.

TABLE 3

Observed and expected number of Minos insertions into the
TAs (potential sites of Minos insertions) of introns vs. exons

Exons Introns Total

TA targets 1,052,616 2,106,358 3,158,974
Observed insertions 6a 30a 36
Expected insertions 12 24 36

a x2-test, P # 0.05.
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and 50%, with higher rates when the transposon was co-
injected with transposase mRNA. Remobilization effi-
ciency through expression of a chromosomally encoded
transposase was at least 80%. Remobilization is thus
more appropriate for genomic analysis, since it is easier
to perform on a large scale and produces single
insertions. One of the transposons used in this study
(MiET1) was designed to function as a GAL4-based
enhancer trap. Preliminary analysis of MiET1 insertions
indicated that �20% of insertions can be classified as
bona fide enhancer traps (data not shown).

Characterization of Minos insertions: Alignment of
80 Minos insertions, centered around the target TA
dinucleotide, revealed a weakly conserved palindromic
motif, the sequence ATATATAT. Interestingly, the same
consensus, although much more strongly conserved,
was found for insertions of Sleeping Beauty, another
member of the Tc1/mariner superfamily of mobile
elements, into the mouse genome. A similar consensus
(CAYATATRTY) has been reported for Tc1 in Caeno-
rhabditis elegans (Korswagen et al. 1996). Thus, these
elements share a similar target site, albeit with a
different degree of conservation. Compared to Sleeping
Beauty and Tc1, Minos insertions seem to depend much
less, if at all, on sequences beyond the TA insertion
dinucleotide. This is strongly supported by H-bond view
analysis, which reveals a very low degree of symmetric
hydrogen bonding potential around the target TA. The
P element, Sleeping Beauty, and Tc1, on the other hand,
exhibit extensive conservation and strong symmetry in
hydrogen-bonding potential within the DNA flanking
their target sites (Liao et al. 2000; Vigdal et al. 2002).

High bendability (Figure 4) seems to be the DNA
property that mainly distinguishes Minos target sites
from randomly chosen TA-centered sequences. Addi-

tionally, the site of insertion has a significantly lower
predicted protein-induced deformability than in the
random sequences, a property not shared by other Tc1/
mariner family members (Vigdal et al. 2002).

Analysis of genomic position of the retrieved Minos
insertions reveals no apparent preference for insertions
into genes. There is, however, a preference of Minos for
introns vs. exons, which is not sufficiently explained by
the respective frequency of TA dinucleotides in introns
and exons (P¼ 0.034). However, the relative overall A/T
richness may be a determinant of the integration site
and may explain the observed bias. The sequences
immediately flanking Minos insertions are A/T rich,
and it is possible that such sites may be better targets
either on the level of primary sequence or through their
structural properties. Introns would thus be preferential
targets since their A/Tcontent, over all chromosomes, is
�10 percentage points above that of the exons.

A preference for insertions into introns has been
reported for piggyBac in Drosophila (Hacker et al. 2003)
and for the Tc1-like element Sleeping Beauty in mamma-
lian cells (Vigdal et al. 2002). This property sets these
elements apart from the yeast Ty1 and Ty2 elements and
the P element, which preferably insert into 59-UTRs of
genes (Craig 1997).

Our analysis revealed no obvious hotspot for Minos
integration. Two genes, which contain exceptionally
large introns, were hit twice. A more thorough in-
vestigation of genome-wide insertional bias will require
analysis of a much greater number of insertions.
However, it can be inferred that Minos does not share
the same bias of insertion as the P element; .55% of
the genes with a Minos hit (30/56) have no known
P-element insertions. Furthermore, the observation that
�20% of the genes hit by Minos have not been hit by

Figure 3.—Sequence composition anal-
ysis of Minos insertion sites. (Top) Five nu-
cleotides upstream and downstream of the
insertions were aligned for 80 integrants
and their informational content was plot-
ted with the SeqLogo program (Schneider
and Stephens 1990). (Bottom) Base distri-
bution of the 80 insertion sites.
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either P or piggyBac suggests thatMinoswill be invaluable
in achieving saturation mutagenesis in Drosophila.

The Minos system has the key properties required of a
tool for genome-wide insertional screens in Drosophila.
First, high-efficiency germ-line transposition of a Minos
insertion is achieved by expressing transposase in trans.
Second, sequence conservation at the insertion site is
considerably weaker compared to the P element. Third,
since insertions in introns are more abundant than
insertions in exons, Minos will be useful for developing
true gene-trap constructs for genome-wide disruption
screens. Additionally, Minos can be more useful as a
mutagen compared to piggyBac, since new mutant alleles
can be generated through imprecise excision of the
element. One drawback of imprecise excision, however,
is the possibility of ‘‘hit-and-run’’ events, which can
complicate genetic analysis, as has been observed with
P. All these features are, due to the broad host range of

Minos, also potentially available for the genetic manip-
ulation of many other species. We conclude that Minos
can be instrumental for completion of the effort to
introduce useful insertions into all known genes of
D. melanogaster.

We thank I. Livadaras for excellent technical assistance with embryo
injections, G. Liao for supplying us with the H-Bond View and DNA
structure analysis software, and J. Lagnel for computational assistance.
E. Wimmer is acknowledged for kindly supplying us with the pSL-3xP3-
EGFP construct and Gareth Lycett and Alexandros Kiupakis for critical
comments. Plasmid pBS(SK)MImRNA for the production of Minos
transposase mRNA was kindly provided by A. Pavlopoulos. A.M. was
partly supported by the Operational Program ‘‘Competitiveness’’
(EPAN) of the General Secretariat for Research and Technology
(Greece).

LITERATURE CITED

Altschul, S. F., W. Gish, W. Miller, E. W. Myers and D. J. Lipman,
1990 BASIC local alignment search tool. J. Mol. Biol. 215:
403–410.

Arca, B., S. Zabalou, T. G. Loukeris and C. Savakis, 1997 Mobili-
zation of a Minos transposon in Drosophila melanogaster chromo-
somes and chromatid repair by heteroduplex formation.
Genetics 145: 267–279.

Bellen, H. J., C. J. O’Kane, C. Wilson, U. Grossniklaus, R. K. Pearson
et al., 1989 P-element mediated enhancer detection: a versatile
method to study development in Drosophila. Genes Dev. 3: 1288–
1300.

Bellen, H. J., R. W. Levis, G. Liao, Y. He, J. W. Carlson et al.,
2004 The BDGP gene disruption project: single transposon in-
sertions associated with 40% of Drosophila genes. Genetics 167:
761–781.

Figure 4.—Analysis of predicted physical properties of Minos
insertion sites. One hundred nucleotides centered around
each of the 80 Minos insertions were analyzed and averaged
(solid lines). Eighty sequences, also centered around TAs,
but randomly taken from the Drosophila genome, were coa-
nalyzed (shaded lines). Arrowheads indicate nucleotide posi-
tions where the predicted values between the two groups are
different according to a confidence level of .99% (Student’s
t-test). Bendability is the tendency of DNA to bend toward the
major groove. B-DNA twist determines the tightness of the
DNA coil. A-philicity is the tendency of the DNA double helix
to form A-DNA. Protein-induced deformability describes the
propensity of DNA to change conformation upon binding to
a protein.

Figure 5.—Hydrogen-bonding analysis of Minos insertion
sites compared to Sleeping Beauty and P-element insertion
sites. Program HbondView (Liao et al. 2000) was used to illus-
trate average hydrogen-bonding patterns of base pairs flank-
ing the Minos insertion sites. Six positions for each base pair
are color coded as potential hydrogen acceptor (red), donor
(blue), or inert (gray). Sleeping Beauty and P graphs are from
Liao et al. (2000) and Vigdal et al. (2002), respectively.

Minos as a Genetic and Genomic Tool 579



Berghammer, A. J., M. Klingler and E. A. Wimmer, 1999 A univer-
sal marker for transgenic insects. Nature 402: 370–371.

Bier, E., H. Vaessin, S. Shepherd, K. Lee, K. McCall et al.,
1989 Searching for pattern and mutation in the Drosophila
genome with a P-lacZ vector. Genes Dev. 3: 1273–1287.

Bourbon, H. M., G. Gonzy-Treboul, F. Peronnet, M. Alin,
C. Ardourel et al., 2002 A P-insertion screen identifying novel
X-linked essential genes in Drosophila. Mech. Dev. 110: 71–83.

Brand, A. H., and N. Perrimon, 1993 Targeted gene expression as a
means of altering cell fates and generating dominant pheno-
types. Development 118: 401–415.

Brukner, I., R. Sanchez, D. Suck and S. Pongor, 1995 Sequence-
dependent bending propensity of DNA as revealed by DNAase I:
parameters for trinucleotides. EMBO J. 14: 1812–1818.

Catteruccia, F., T. Nolan, C. Blass, H. M. Muller, A. Crisanti
et al., 2000a Toward Anopheles transformation: Minos element
activity in anopheline cells and embryos. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 97: 2157–2162.

Catteruccia, F., T. Nolan, T. G. Loukeris, C. Blass, C. Savakis
et al., 2000b Stable germline transformation of the malaria
mosquito Anopheles stephensi. Nature 405: 959–962.

Celniker, S. E., D. A. Wheeler, B. Kronmiller, J. W. Carlson,
A. Halpern et al., 2002 Finishing a whole genome shotgun:
Release 3 of the Drosophila melanogaster euchromatic genome
sequence. Genome Biol. 3: research0079.

Chang, Z., B. D. Price, S. Bockheim, M. J. Boedigheimer, R. Smith
et al., 1993 Molecular and genetic characterization of the
Drosophila tartan gene. Dev. Biol. 160: 315–332.

Cooley, L., R. Kelley and A. C. Spradling, 1988 Insertional
mutagenesis of the Drosophila genome with single P elements.
Science 239: 1121–1128.

Craig, N. L., 1997 Target site selection in transposition. Annu. Rev.
Biochem. 66: 437–474.

Drabek, D., L. Zagoraiou, T. de Wit, A. Langeveld, C. Roumpaki
et al., 2003 Transposition of the Drosophila hydei Minos transpo-
son in the mouse germ line. Genomics 81: 108–111.

Fadool, J. M., D. L. Hartl and J. E. Dowling, 1998 Transposition
of the mariner element from Drosophila mauritiana in zebrafish.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 5182–5186.

Franz, G., and C. Savakis, 1991 Minos, a new transposable element
from Drosophila hydei, is a member of the TC1-like family of trans-
posons. Nucleic Acids Res. 19: 6646.

Garza, D., M. Medhora, A. Koga and D. L. Hartl, 1991 Intro-
duction of the transposable element mariner into the germline
of Drosophila melanogaster. Genetics 128: 303–310.

Gaul, U., G. Mardon and G. M. Rubin, 1992 A putative Ras GTPase
activating protein acts as a negative regulator of signaling by the
Sevenless receptor tyrosine kinase. Cell 68: 1007–1019.

Gorin, A. A., V. B. Zhurkin and W. K. Olson, 1995 B-DNA twist-
ing correlates with base-pair morphology. J. Mol. Biol. 247:
34–48.

Gueiros-Filho, F. J., and S. M. Beverley, 1997 Trans-kingdom
transposition of the Drosophila element mariner within the proto-
zoan Leishmania. Science 276: 1716–1719.

Hacker, U., S. Nystedt, M. P. Barmchi, C. Horn and A. Wimmer,
2003 piggyBac-based insertional mutagenesis in the presence
of stably integrated P elements in Drosophila. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 100: 7720–7725.

Handler, A. M., 2001 A current perspective on insect gene transfor-
mation. Insect Biochem. Mol. Biol. 31: 111–128.

Handler, A. M., S. P. Gomez and D. A. O’Brochta, 1993 A func-
tional analysis of the P-element gene-transfer vector in insects.
Arch. Insect Biochem. Physiol. 22: 373–384.

Holmes, D. S., and J. Bonner, 1973 Preparation, molecular weight,
base composition, and secondary structure of giant nuclear
ribonucleic acid. Biochemistry 12: 2330–2338.

Horn, C., B. Jaunich and E. A. Wimmer, 2000 Highly sensitive,
fluorescent transformation marker for Drosophila transgenesis.
Dev. Genes Evol. 210: 623–629.

Horn, C., N. Offen, S. Nystedt, U. Hacker and E. A. Wimmer,
2003 piggyBac-based insertional mutagenesis and enhancer de-
tection as a tool for functional insect genomics. Genetics 163:
647–661.

Ivanov, V. I., and L. E. Minchenkova, 1995 The A-form of DNA: in
search of the biological role. Mol. Biol. 28: 1258–1271.

Kapetanaki, M. G., T. G. Loukeris, I. Livadaras and C. Savakis,
2002 High frequencies of Minos transposon mobilization are
obtained in insects by using in vitro synthesized mRNA as a source
of transposase. Nucleic Acids Res. 30: 3333–3340.

Karpen, G. H., and A. C. Spradling, 1992 Analysis of subtelomeric
heterochromatin in a Drosophila minichromosome by single
P element insertional mutagenesis. Genetics 132: 737–753.

Klinakis, A. G., T. G. Loukeris, A. Pavlopoulos and C. Savakis,
2000a Mobility assays confirm the broad host range activity of
the Minos transposable element and validate new transformation
tools. Insect Mol. Biol. 9: 269–275.

Klinakis, A. G., L. Zagoraiou, D. K. Vassilatis and C. Savakis,
2000b Genome-wide insertional mutagenesis in human cells
by the Drosophila mobile element Minos. EMBO Rep. 1: 416–421.

Korswagen, H. C., R. M. Durbin, M. T. Smits and R. H. A. Plasterk,
1996 Transposon Tc1-derived, sequence-tagged sites in Caeno-
rhabditis elegans as markers for gene mapping. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 93: 14680–14685.

Lampe, D. J., M. E. A. Churchill and H. M. Robertson, 1996 A
purified mariner transposase is sufficient to mediate transposition
in vitro. EMBO J. 15: 5470–5479.

Laski, F. A., D. C. Rio and G. M. Rubin, 1986 Tissue specificity of
Drosophila P element transposition is regulated at the level of
mRNA splicing. Cell 44: 7–19.

Liao, G. C., E. J. Rehm and G. M. Rubin, 2000 Insertion site pref-
erences of the P transposable element in Drosophila melanogaster.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97: 3347–3351.

Lidholm, D.-A., A. R. Lohe and D. L. Hartl, 1993 The transpos-
able element mariner mediates germline transformation in
Drosophila melanogaster. Genetics 134: 859–868.

Lohe, A. R., and D. L. Hartl, 1996 Reduced germline mobility of a
mariner vector containing exogenous DNA: Effect of size or site?
Genetics 143: 1299–1306.

Loukeris, T. G., B. Arca, I. Livadaras, G. Dialektaki and C. Savakis,
1995a Introduction of the transposable element Minos into the
germ line of Drosophila melanogaster. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
92: 9485–9489.

Loukeris, T. G., I. Livadaras, B. Arca, S. Zabalou and C. Savakis,
1995b Gene transfer into the medfly, Ceratitis capitata, with a
Drosophila hydei transposable element. Science 170: 2002–2005.

Lukacsovich, T., Z. Aztalos, W. Awano, K. Baba, S. Kondo et al.,
2001 Dual-tagging gene trap of novel genes in Drosophila mela-
nogaster. Genetics 157: 727–742.

Morin, X., R. Daneman, M. Zavortink and W. Chia, 2001 A pro-
tein trap strategy to detect GFP-tagged proteins expressed from
their endogenus loci in Drosophila. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98:
15050–15055.

O’Kane, C. J., 2003 Modelling human diseases in Drosophila and
Caenorhabditis. Semin. Cell Dev. Biol. 14: 3–10.

O’Kane, C. J., and W. J. Gehring, 1987 Detection in situ of genomic
regulatory elements in Drosophila. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84:
9123–9127.

Olson, W. K., A. A. Gorin, X. J. Lu, L. M. Hock and V. B. Zhurkin,
1998 DNA sequence-dependent deformability deduced from
protein-DNA crystal complexes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95:
11163–11168.

Pavlopoulos, A., A. J. Berghammer, M. Averof and M. Klingler,
2004 Efficient transformation of the beetle Tribolium castaneum
using the Minos transposable element: quantitative and qualita-
tive analysis of genomic integration events. Genetics 167: 737–
746.

Perucho, M., D. Hanahan, L. Lipsich and M. Wigler, 1980 Isola-
tion of the chicken thymidine kinase gene by plasmid rescue.
Nature 285: 207–210.

Pirrotta, V., 1986 CloningDrosophila genes, pp. 83–110 inDrosophila: A
Practical Approach, edited by D. B. Roberts. IRL Press, Oxford.

Reiter, L. T., L. Potocki, S. Chien, M. Gribskov and E. Bier,
2001 A systematic analysis of human disease-associated gene se-
quences in Drosophila melanogaster. Genome Res. 11: 1114–1125.

Rorth, P., 1996 A modular misexpression screen in Drosophila
detecting tissue-specific phenotypes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
93: 12418–12422.

Rubin, G. M., and A. C. Spradling, 1982 Genetic transformation
of Drosophila with transposable element vectors. Science 218:
348–353.

580 A. Metaxakis et al.



Sasakura, Y., S. Awazu, S. Chiba and N. Satoh, 2003 Germ-line
transgenesis of the Tc1/mariner superfamily transposon Minos
in Ciona intestinalis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100: 7726–7730.

Schneider, T. D., and R. M. Stephens, 1990 Sequence logos: a new way
to display consensus sequences. Nucleic Acids Res. 18: 6097–6100.

Seifert, H. S., E. Y. Chen, M. So and F. Heffrom, 1986 Shuttle mu-
tagenesis: a method of transposon mutagenesis for Saccharomyces
cerevisiae. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83: 735–739.

Sherman, A., A. Dawson, C. Mather, H. Gilhooley, Y. Li et al.,
1998 Transposition of the Drosophila element mariner into the
chicken germ line. Nat. Biotech. 16: 1050–1053.

Shimizu, K., M. Kamba, H. Sonobe, T. Kanda, A. G. Klinakis et al.,
2000 Extrachromosomal transposition of the transposable ele-
ment Minos occurs in embryos of the silkworm Bombyx mori. Insect
Mol. Biol. 9: 277–281.

Spradling, A. C., D. M. Stern, I. Kiss, J. Roote, T. Laverty et al.,
1995 Gene disruptions using P transposable elements: an inte-
gral component of the Drosophila genome project. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 92: 10824–10830.

Spradling, A. C., D. Stern, A. Beaton, E. J. Rhem, T. Laverty et al.,
1999 The Berkeley Drosophila Genome Project gene disrup-
tion project: single P-element insertions mutating 25% of vital
Drosophila genes. Genetics 153: 135–177.

Thibault, S. T., M. A. Singer, W. Y. Miyazaki, B. Milash, N. A.
Dompe et al., 2004 A complementary transposon tool kit for
Drosophila melanogaster using P and piggyBac. Nat. Genet. 36:
283–287.

Thummel, C. S. and V. Pirrotta, 1992 Technical notes: new pCaSper
P-element vectors. Dros. Inf. Serv. 71: 150.
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