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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε εκτενώς ο ρόλος των πρωτεïνών bHLH-
Orange (bHLH-O) και του μονοπατιού Notch στην αυτο-ανανέωση των 
μετεμβρυικών νευροβλαστών της D.melanogaster. Οι πρωτεΐνες bHLH-O είναι 
μια υποκατηγορία των μεταγραφικών παραγόντων basic-helix-loop-helix που 
χαρακτηρίζεται από το μοτίβο ‘Orange’ για αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
πρωτεïνών. Οι πρωτεΐνες αυτές δρούν ως καταστολείς της μεταγραφής και 
χαρακτηριστικά μέλη της οικογένειας είναι οι πρωτεΐνες Hairy/E(spl), ή Hes. 
Συνήθως αποτελούν στόχους της σηματοδότησης Notch και είναι γνωστοί για 
την ικανότητά τους μεταξύ άλλων να καταστέλλουν τη νευρική διαφοροποίηση 
σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Η νευρογένεση της προνύμφης στη 
Δροσόφιλα είναι ένα πολύ καλό μοντέλο για τη μελέτη της ισορροπίας 
ανάμεσα στην αυτοανανέωση και τη διαφοροποίηση ενός σωματικού 
βλαστικού κυττάρου (νευροβλάστη). Οι μετεμβρυικοί νευροβλάστες (NBs) 
είναι νευρικά βλαστικά κύτταρα που παραμένουν σε φάση ηρεμίας μετά το 
πέρας της εμβρυογένεσης και έπειτα από τη λήψη κατάλληλων θρεπτικών 
σημάτων στα πρώτα στάδια της προνύμφης, αρχίζουν εκ νέου να 
πραγματοποιούν ασύμμετρες διαιρέσεις. Οι νευροβλάστες παράγουν 
διαφοροποιημένους νευρώνες και γλοιακά κύτταρα από  ενδιάμεσα πρόδρομα 
κύτταρα που ονομάζονται GMCs ή INPs. Αρχικά δείξαμε ότι οι bHLH-O 
πρωτεΐνες E(spl)mγ, E(spl)mβ, E(spl)m8 και Deadpan (Dpn) εκφράζονται 
στους νευροβλάστες και όχι στα διαφοροποιημένα κύτταρα στο ΚΝΣ της 
προνύμφης. Μωσαïκές γενεαλογίες οι οποίες είναι διπλά μεταλλαγμένες για 
τον γενετικό τόπο των γονιδίων E(spl) και για το γονίδιο dpn παρουσιάζουν 
δραματική μείωση στην ικανότητα αυτοανανέωσης των νευροβλαστών τους 
με αποτέλεσμα την πρόωρη διαφοροποίηση αυτών των κυττάρων. Επιπλέον, 
η έκφραση των γονιδίων E(spl)mγ και m8, αλλά όχι του γονιδίου dpn, 
ρυθμίζεται από τη σηματοδότηση Notch που αποστέλλεται από το θυγατρικό 
κύτταρο GMC/INP προς τον θυγατρικό NB. Τέλος, είναι γνωστό ότι η 
υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch στους νευροβλάστες οδηγεί στην 
δημιουργία υπερπλασιών. Βρήκαμε ότι αυτός ο φαινότυπος της υπερπλασίας 
οφείλεται στην εκτοπική επαγωγή των γονιδίων E(spl) και μάλιστα η 
υπερέκφραση των γονιδίων E(spl) μπορεί να μιμηθεί μερικώς αυτόν τον 
φαινότυπο της επαγόμενης από το Notch υπερπλασίας. Επομένως, από τα 
παραπάνω πειράματα βρέθηκε ότι οι πρωτεΐνες E(spl) και Dpn δρούν 
συνεργατικά για τη διατήρηση των νευροβλαστών στην κατάσταση της 
αυτοανανέωσης και σε αυτή τη διαδικασία συνδράμει το μονοπάτι Notch το 
οποίο επάγει την έκφραση μονάχα των γονιδίων E(spl).  

Εν συνεχεία καταφύγαμε σε μια γονιδιωματική ανάλυση για να 
αναγνωρίσουμε  το σύνολο των στόχων του μονοπατιού Notch που 
επηρεάζουν την ικανότητα αυτοανανέωσης στους μετεμβρυικούς 
νευροβλάστες. Πραγματοποιήσαμε ανάλυση του συνολικού μεταγραφώματος 
(μικροσυστοιχίες Affymetrix) σε προνυμφικά ΚΝΣ όπου ο υποδοχέας Notch 
είναι υπερενεργός για 24 ώρες και προκαλεί υπερπλασία των νευροβλαστών. 
Από αυτές τις μικροσυστοιχίες 1289 ιχνηθέτες γονιδίων σημείωσαν αύξηση 
στα επίπεδα έκφρασής τους. Για την εύρεση των άμεσων στόχων της 
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σηματοδότησης Notch, προχωρήσαμε σε ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης 
(Ch-IP) με σκοπό την  αναγνώριση θέσεων που καταλαμβάνει το συμπλόκο 
Nicd/Su(H) στο γονιδίωμα στο ΚΝΣ προνυμφών με υπερενεργοποίηση του 
μονοπατιού Notch για 24 ώρες. Οι αλληλουχίες στις οποίες προσδέθηκε το 
σύμπλοκο αυτό υβριδοποιήθηκαν σε μικροσυστοιχίες που φέρουν 
ολιγονουκλεοτίδια που καλύπτουν το σύνολο του γονιδιώματος της 
Δροσόφιλας (tiling arrays).  Προέκυψαν 169 γονίδια ως άμεσοι στόχοι του 
Notch. Μεταξύ αυτών υπήρχαν πολλοί μεταγραφικοί παράγοντες και 
παράγοντες που εμπλέκονται στο μηχανισμό της ασύμμετρης διαίρεσης. 
Επιλέξαμε 10 απο την πρώτη κατηγορία [τα γονίδια E(splmγ και dpn που 
μελετήθηκαν σε βάθος στο πρώτο μέρος της διατριβής και τα γονίδια, svp, 
cas, grh, wor, Antp, hth, lola, seq ] και 2 από τη δεύτερη (Mira και numb) για 
περαιτέρω μελέτη. Βρήκαμε ότι 5 από τα 12 γονίδια [E(spl)mγ, grh, wor, Mira, 
numb) αποκρίνονται σε απώλεια της λειτουργίας του Notch σε ποικίλο βαθμό 
ενώ 10 από τα 12 εμφανίζουν συσσώρευση μετά την υπερενεργοποίηση του 
Notch [E(spl)mγ, dpn, grh, wor, Mira, numb, svp, cas,  hth και Antp].  Τέλος, 
πέρα από τα γονίδια E(spl), βρέθηκε ότι  τα γονίδια lola και svp ήταν αναγκαία 
για την παθολογική Notch επαγόμενη υπερπλασία. Το γονίδιο svp που 
κωδικοποιεί έναν ορφανό πυρηνικό υποδοχέα στεροειδών (ομόλογο του 
COUP-TF στα θηλαστικά) ήταν ακόμα επαρκές για την επαγωγή 
υπερπλασιών στους νευροβλάστες. Τέσσερα ακόμα γονίδια (cas, dpn, grh και 
hth) βρέθηκαν να διαδραματίζουν ένα μικρότερο ρόλο σε αυτές τις 
υπερπλασίες.  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 12 



ABSTRACT 

 

 13 

 

ABSTRACT 

 
During my thesis, I studied the role of bHLH-Orange (bHLH-O) proteins and 
Notch pathway in the self-renewal of post embryonic neuroblasts (NBs) in D. 
melanogaster. bHLH-O proteins are a subfamily of the basic-helix-loop-helix 
transcription factors characterized by an ‘Orange’ protein-protein interaction 
domain. These proteins act as repressors of transcription and typical 
members are the Hairy/E(spl), or Hes, proteins. They usually serve as targets 
of Notch signalling and they are well studied in their ability, among others, to 
suppress neuronal differentiation in both invertebrates and vertebrates. 
Drosophila larval neurogenesis is an excellent system for studying the 
balance between self-renewal and differentiation of a somatic stem cell 
(neuroblast). Post-embryonic neuroblasts (NBs) are neural stem cells that 
remain in quiescence after embryogenesis and, upon nutrition signals early in 
larval life, they resume asymmetric divisions. NBs generate differentiated 
neurons and glia from intermediate precursors cells named GMCs or INPs. 
We showed that in the larval Central Nervous System (CNS), E(spl)mγ, 
E(spl)mβ, E(spl)m8 and Deadpan (Dpn) are all expressed both in Type I and 
Type II NBs, in INPs but not in differentiated cells. A double mutation for the 
E(spl) complex and dpn severely affected the ability of NBs to self-renew, 
causing premature termination of proliferation. We also discovered that 
expression of E(spl)mγ and m8, but not of dpn, depends on Notch signalling 
coming from the GMC/INP daughter to the NB. When Notch is overactivated 
in NB progeny cells, overproliferation defects become apparent. We found 
that this depends on the abnormal induction of E(spl) genes and E(spl) 
overexpression can partly mimic the Notch-induced overproliferation 
phenotype. Therefore, we discovered that E(spl) and Dpn act together to 
maintain the NB in a self-renewing state, a process in which they are assisted 
by Notch, which sustains expression  of the E(spl) subset. 
 
We then used a genome-wide approach to seek the full complement of Notch 
target genes that affect NB self renewal. We performed transcriptomic 
analysis on larval CNS where Notch was overactivated for 24 hours leading to 
hyperplasia of NBs. We identified 1289 gene probesets whose transcript 
levels were upregulated. To further discern direct Notch targets from this list, 
we performed Chromatin immunoprecipitation to search for sequences bound 
by the Nicd/Su(H) complex. These sequences were isolated and hybridized to 
Drosophila tiling genomic arrays. As a result 169 genes were found to be 
direct targets of Notch. Among these genes were many transcription factors 
and factors involved in asymmetric cell division. We selected 10 genes from 
the first category and 2 from the second for further studies. We found that 5 
out of 12 genes  [E(spl)mγ, dpn, grh, wor, Mira, numb] were downregulated 
upon loss of Notch signalling whereas 9 out of 12 [E(spl)mγ, grh, wor, Mira, 
numb, svp, hth and antp] were upregulated when Notch was over-activated. 
Finally, besides the E(spl) genes, we found that two more genes ,lola and svp, 
were necessary for causing the pathological Notch induced hyperplasia. Svp, 
a gene that codes for an orphan nuclear receptor (homologous to the COUP-
TF in mammals) was also sufficient for causing hyperplasia. Four more genes 
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(cas, dpn, grh and hth) were found to play a more minor role in the Notch 
induced hyperplasia.      
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Πολλοί ιστοί, έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης ή ανάπλασης ακόμα και 
κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται από διάφορες ομάδες 
κυττάρων που διαθέτουν, τα επονομαζόμενα βλαστικά κύτταρα. Τα κύτταρα 
αυτά  συχνά κατά τη διαίρεσή τους αυτοανανεώνονται δημιουργώντας ένα νέο 
βλαστικό κύτταρο και ένα διαφοροποιημένο κύτταρο. Τα βλαστικά κύτταρα 
βρίσκονται σε φάση ηρεμίας κατά την ενήλικη ζωή. Όταν λάβουν τα 
κατάλληλα σήματα, εξέρχονται από τη φάση ηρεμίας και ανακτούν την 
ικανότητά τους για αυτο-ανανέωση με αποτέλεσμα να δώσουν τους 
κυτταρικούς τύπους που χρειάζεται να αναπλαστούν μέσα στον ιστό. 
Πρόσφατα έχει διατυπωθεί η θεωρία ότι πολλοί όγκοι προέρχονται είτε από 
τέτοιου είδους βλαστικά κύτταρα τα οποία για διάφορους λόγους, άγνωστους 
επί το πλείστον, απορυθμίζονται και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα είτε από 
τα θηγατρικά τους κύτταρα τα οποία αποδιαφοροποιούνται και αποκτούν 
χαρακτήρα βλαστοκυττάρων ((Passegue, 2006); (Clevers, 2011)). Επομένως 
κρίνεται αναγκαία η μελέτη των μηχανισμών που ελέγχουν την ικανότητα 
αυτο-ανανέωσης και διαφοροποίησης των βλαστικών κυττάρων. 
 

Η μετάβαση από το νευρικό σύστημα του εμβρύου σε αυτό του 
ενήλικου στη D.melanogaster είναι ένα καλό μοντέλο σύστημα για την 
εξιχνίαση των παραπάνω μηχανισμών. Στην D.melanogaster, τα νευρικά 
βλαστικά κύτταρα, οι επονομαζόμενοι νευροβλάστες, πολλαπλασιάζονται 
κατά τη διάρκεια 2 νευρογόνων περιόδων. Στην πρώτη νευρογόνο περίοδο, 
την εμβρυϊκή, οι νευροβλάστες καθορίζονται αρχικά μέσα σε ένα μονόστοιβο 
επιθήλιο, εκβλασταίνουν και υπόκεινται σε πολλαπλές ασύμμετρες 
διαιρέσεις κατά μήκος ενός κορυφαιο-βασικού άξονα με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία της βασικής δομής του νευρικού συστήματος η οποία θα 
συντηρήσει τις λειτουργίες κίνησης και σίτησης κατά τα προνυμφικά στάδια. 
Κάθε ασύμμετρη διαίρεση παράγει έναν νέο νευροβλάστη ο οποίος θα 
συνεχίσει τις διαιρέσεις και ένα μικρότερο κύτταρο, το γαγγλιακό μητρικό 
κύτταρο (Gaglion Mother Cell ή GMC). Το κύτταρο GMC με τη σειρά του θα 
διαιρεθεί μια φορά και θα δώσει δύο μετα-μιτωτικούς απογόνους [κατά κύριο 
λόγο νευρώνες; εικόνα 1; (Hartenstein, 1984)]. Έπειτα απο κάθε διαίρεση, οι 
εμβρυικοί νευροβλάστες συρρικνώνονται και μέχρι το τέλος της 
εμβρυογένεσης παύουν να διαιρούνται και είτε πεθαίνουν είτε εισέρχονται σε 
φάση ηρεμίας. (Wu et al., 2008). Κατά τη δεύτερη νευρογόνο περίοδο, στα 
πρώιμα στάδια της προνύμφης, η πρόσληψη τροφής ενεργοποιεί τους 
αδρανείς νευροβλάστες με αποτέλεσμα την πυροδότηση ενός νέου κύκλου 
ασύμμετρων διαιρέσεων (Chell and Brand, 2011); (Sousa-Nunes et al., 2011) 
για την παραγωγή της πλειοψηφία των νευρώνων (~90%) που είναι αναγκαίοι 
για να υποστηρίξουν τη ζωή του ενήλικου ατόμου. 
 

 
 

Εικόνα 1: H ασύμμετρη διαίρεση των νευροβλαστών οδηγεί στη δημιουργία 
ενός νέου νευροβλάστη ο οποίος θα συνεχίσει να διαιρείται ασύμμετρα και ενός 
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γαγγλιακού μητρικού κυττάρου (GMC) το οποίο διαιρούμενο τελικά θα δώσει δύο 
νευρώνες. 

 

 Εμβρυικοί νευροβλάστες  

 
Τα γεγονότα που οδηγούν στη γέννηση των εμβρυικών νευροβλαστών της 

Δροσοφιλας έχουν μελετηθεί εντατικά τα τελευταία 30 χρόνια. Συγκεκριμένα, 
το ΚΝΣ της Δροσόφιλας προκύπτει από μια μονοστοιβάδα 
νευροεκτοδερμικών κυττάρων που βρίσκονται στην κοιλιακή επιφάνεια του 
εμβρύου μετά το πέρας της γαστριδίωσης (στάδιο 8 της εμβρυογένεσης). Ο 
κεντρικός εγκέφαλος αναπτύσσεται από μία εμπρόσθια περιοχή γνωστή ως 
προκεφαλικό νευροεκτόδερμα ενώ η κοιλιακή νευρική χορδή (ΚΝΧ) 
σχηματίζεται από το οπίσθιο κοιλιακό νευροεκτόδερμα (Campos-Ortega, 1997 
). Το κοιλιακό νευροεκτόδερμα έχει μελετηθεί εκτενώς λογω της απλούστερης 
δομής του σε σχέση με το προκεφαλικό νευροεκτόδερμα. Τα ραχιαίο-κοιλιακά 
όρια του κοιλιακού νευροεκτοδέρματος καθορίζονται νωρίς στο έμβρυο μέσω 
της βαθμιδωτής έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα Dorsal (Ομόλογο 
του Rel/NFκB στα θηλαστικά). Η πρωτεΐνη Dorsal α) καταστέλλει την έκφραση 
του γονιδίου decapentaplegic (dpp; Μέλος της οικογένειας ΒΜP) και β) σε 
χαμηλά επίπεδα επάγει το γονίδιο short gastrulation (sog; όμοιο με την 
Chordin των θηλαστικών). Η εκκρινόμενη πρωτεΐνη Sog ανταγωνίζεται τη 
δράση της πρωτεΐνης Dpp με αποτέλεσμα να αποτρέπει την μετατροπή του 
νευροεκτοδέρματος σε ραχιαία επιδερμίδα (Ferguson and Anderson, 1992); 
(Francois et al., 1994); (Holley et al., 1995); (Biehs et al., 1996); (Ferguson, 
1996). Η βαθμιδωτή έκφραση των μορφογόνων Dpp και Sog σε συνδυασμό 
με το μονοπάτι EGFR (Epidermal growth factor receptor) διαιρούν το 
νευροεπιθήλιο σε 3 διαμήκεις περιοχές όπου η κάθε μία χαρακτηρίζεται από 
την έκφραση των γονιδίων «στήλης»: ventral nervous system defective (vnd), 
intermediate neuroblast defective (ind)’ και muscle segment homeobox [msh; 
Εικόνα 2α; (Cornell and Ohlen, 2000)]. Επιπλέον, τα γονίδια πολικότητας των 
μεταμερών [engrailed, wingless, hedgehog, gooseberry distal, mirror; [(Chu-
LaGraff and Doe, 1993); (Zhang et al., 1994); (Skeath et al., 1995);(Bhat, 
1996); (Matsuzaki and Saigo, 1996); (Bhat and Schedl, 1997) and (McDonald 
and Doe, 1997)] τα οποία καθορίζουν τα μεταμερή κατα μήκος του 
εμπρόσθιο-οπίσθιου άξονα, χωρίζουν το νευροεπιθήλιο σε 7 εγκάρσιες 
περιοχές και σε συνδυασμό με τα γονίδα «στήλης» διαιρούν το έμβυο σε ένα 
καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων (μια «σκακίερα») που κληροδοτεί 
μοναδικές τύχες στις ομάδες των νευρικά ισοδύναμων κυττάρων που θα 
βρεθούν σε κάθε μια οριοθετημένη υποπεριοχή («τετράγωνο»). Η κάθε ομάδα 
κυττάρων στα «τετράγωνα» απαρτίζεται από 5-6 ισοδύναμα 
νευροεκτοδερμικά κύτταρα εκ των οποίων ένα μονάχα θα γίνει νευροβλάστης 
[εικόνα 2β; (Skeath and Thor, 2003)]. Όλα τα κύτταρα της ομάδας εκφράζουν 
αρχικά τα προνευρικά γονίδια του συμπλόκου achaete–scute (ASC που 
αποτελείται από τα γονίδια ac, sc και lsc) [(Ghysen and Dambly-Chaudiere, 
1989); (Campuzano and Modolell, 1992); (Bertrand et al., 2002)] τα οποία 
προωθούν την νευρική τύχη. Το κύτταρο της ομάδας με τα υψηλότερα 
επίπεδα προνευρικών γονιδίων θα υιοθετήσει την τύχη του νευροβλάστη και 
μέσω σηματοδότησης Notch προς τα γειτονικά του κύτταρα θα καταστείλει την 
έκφραση των προνευρικών γονιδίων σε αυτά (διαδικασία πλευρικής 
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αναστολής; Εικόνα 2γ; (Artavanis-Tsakonas and Simpson, 1991);(Bray, 
1998)) με αποτέλεσμα τη διατήρησή τους ως αδιαφοροποίητα εκτοδερμικά 
κύτταρα. 
 

 
 

Εικόνα 2: Ο καθορισμός του νευροεκτοδέρματος και ο σχηματισμός των 
νευροβλαστών. (a) Σχηματική διατομή ενός εμβρύου Δροσόφιλας. Τα γονίδια vnd, 
ind και msh χωρίζουν το νευροεκτόδερμα σε τρεις διαμήκεις περιοχές σε απόκριση 
των ανταγωνιστικών βαθμιδωτών δράσεων των μορφογόνων Dpp και Sog. (b) 
Μοναδιαία κύτταρα επιλέγονται από  ομάδες 5-6 προνευρικά ισοδύναμων 
κυττάρων και ακολουθούν τη τύχη του νευροβλάστη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
διαδικασίας της πλευρικής αναστολής. Ο επιλεγμένος νευροβλάστης μεγαλώνει σε 
μέγεθος και αποκόπτεται από το επιθήλιο προς την βασική πλευρά. Τα 
εναπομένοντα κύτταρα της κάθε ομάδας παραμένουν εκτοδερμικά και, όταν 
περατωθεί η διαδικασία εκβλάστησης όλων των ΝΒ, υιοθετούν την επιδερμική τύχη.  
(c) Απλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση της πλευρικής αναστολής που 
περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες Notch, Delta και τα προνευρικά γονίδια. Η ενεργοποίηση 
του μονοπατιού Notch από τον προσδέτη οδηγεί στην καταστολή των προνευρικών 
γονιδίων στα επιδερμικά κύτταρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 
σηματοδότησης Notch προς το μελλοντικό νευροβλάστη καθώς η ενεργότητα του 
προσδέτη Delta στα επιδερμικά κύτταρα ρυθμίζεται από τα προνευρικά γονίδια. 
Τελικά η ενεργότητα των προνευρικών γονιδίων διατηρείται προσωρινά σε υψηλά 
επίπεδα στο μελλοντικό νευροβλάστη.  

 

Μόλις καθοριστούν, οι νευροβλάστες διαχωρίζονται από το επιθηλιακό 
στρώμα και εισέρχονται σε μίτωση. Στην πρόφαση, τα 2 κεντροσώματα 
μεταναστεύουν πλευρικά στις απέναντι πλευρές του νευροβλάστη με 
παράλληλη ευθυγράμμιση στο επιθηλιακό στρώμα. Στη μετάφαση, η μιτωτική 
άτρακτος περιστρέφεται κατά 90º και προσανατολίζεται κατά μήκος του 
κορυφαίο-βασικού άξονα. Στην κυτοκίνηση, προκύπτουν δύο θυγατρικά 



                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 20 

κύτταρα με διακριτό μέγεθος και κυτταρική τύχη. Το μεγαλύτερο κορυφαίο 
κύτταρο διατηρεί την ταυτότητα του νευροβλάστη ενώ το μικρότερο, βασικό 
κύτταρο μετατρέπεται στο γαγγλιακό μητρικό κύτταρο [GMC, εικόνα 3; (Yu et 
al., 2006)]. Μέσα στις επόμενες περίπου 5 ώρες της εμβρυογένεσης (στάδια 
9-13), οι εμβρυικοί νευροβλάστες εκτελούν 8 διαδοχικά κύματα ασύμμετρων 
διαιρέσεων με αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας πληθώρας διαφοροποιημένων 
απογόνων (Hartenstein, 1987). Κάθε νευροβλάστης, ανάλογα με τη θέση που 
καταλαμβάνει στο Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων που περιγράφηκε 
παραπάνω, αποκτάει ένα συγκεκριμένο όνομα (π.χ ο νευροβλάστης 6-4 
βρίσκεται στη σειρά 6 και στη στήλη 4) και παράγει έναν αμετάβλητο αριθμό 
νευρικών και γλοιακών κυττάρων (Skeath and Thor, 2003). 
 

 
 

Εικόνα 3: Ο προσανατολισμός της μιτωτικής ατράκτου στην ασύμμετρη 
διαίρεση του εμβρυικού νευροβλάστη. Η κορυφαίο-βασική πολικότητα του 
επιθηλίου διατηρείται και στον νέο-σχηματισμένο νευροβλάστη με τη βοήθεια των 
κορυφαία τοποθετημένων πρωτεϊνικών συμπλόκων. Στην πρόφαση τα 
κεντροσώματα είναι ευθυγραμμισμένα παράλληλα με το επιθήλιο. Στην μετάφαση 
περιστρέφονται κατά 90 º και ευθυγραμμίζονται παράλληλα με τον κορυφαίο-βασικό 
άξονα. Ταυτόχρονα , το σύμπλοκο Par, προωθεί τις πρωτεΐνες καθοριστές της 
κυτταρικής τύχης στην βασική πλευρά έτσι ώστε να μεταβούν στο GMC μετά το 
πέρας της μίτωσης και να οδηγήσουν στη διαφοροποίησή του. 

 
Οι νευροβλάστες χρησιμοποιούν δύο διαφορετικούς μοριακούς 

μηχανισμούς κληροδότησης των βλαστικών τους ικανοτήτων. Ο πρώτος 
μηχανισμός σχετίζεται με την ασύμμετρη τοποθέτηση πρωτεïνικών 
συμπλόκων που κατευθυνουν το ένα θυγατρικό κύτταρο προς αυτοανανέωση 
ενώ το άλλο κύτταρο προς διαφοροποίηση (κυτταρική τύχη GMC). Ο 
δεύτερος μηχανισμός σχετίζεται με μια ομάδα διαδοχικά εκφραζόμενων 
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μεταγραφικών παραγόντων στο νευροβλάστη με αποτέλεσμα το σχηματισμό 
μιας πληθώρας προκαθορισμένων νευρωνικών ταυτοτήτων στους απογόνους 
του ανάλογα με τη σειρά γεννησης τους.   
 

 Μηχανισμός ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης  

 
Πολλά από τα κύρια συστατικά του κυτταρικού μηχανισμού που 

υποστηρίζει την ασύμμετρη διαίρεση των εμβρυικών νευροβλαστών έχουν 
αποσαφηνιστεί. Αναλυτικότερα, ένας άξονας κορυφαίο-βασικής πολικότητας 
εγκαθιδρύεται από την δραστηριότητα του συμπλόκου Par ήδη από τα 
επιθηλιακά κύτταρα. Η πολικότητα αυτή διατηρείται και στον νευροβλάστη 
μετά τον διαχωρισμό του από το μονόστοιβο επιθήλιο [εικόνα 3; (Chia et al., 
2008); (Knoblich, 2008)]. Το εξελικτικά συντηρημένο σύμπλοκο Par 
απαρτίζεται από τις πρωτεΐνες Par-3/Bazooka [(Schober et al., 1999); 
(Wodarz et al., 1999)],  Par6 (Petronczki and Knoblich, 2001) και atypical-
Protein Kinase C [aPKC; (Rolls et al., 2003); (Wodarz et al., 2000)], είναι 
αγκυροβολημένο στην κορυφαία πλευρά του νευροβλάστη πριν και κατά τη 
διάρκεια της μίτωσης και έχει δύο κυρίως λειτουργίες [(Suzuki and Ohno, 
2006); (Goldstein and Macara, 2007)]. Πρώτον, στρατολογεί την πρωτεΐνη 
Insc η οποία ενισχύει τη διατήρηση της πολικότητας του συμπλόκου Par και 
κατ’ επέκταση την πολικότητα του νευροβλάστη (Wodarz et al., 2000). Η 
πρωτεΐνη αυτή κατευθύνει επίσης την μιτωτική άτρακτο προς ευθυγράμμιση 
κατά μήκος του άξονα πολικότητας του κυττάρου (Kraut et al., 1996) μέσω 
αλληλεπιδράσεων με τις πρωτείνες Pins, Mud και Gαi [(Nipper et al., 2007) 
(Siller et al., 2006); (Izumi et al., 2006); (Bowman et al., 2006)]. Δεύτερον, το 
σύμπλοκο Par αποκλείει την τοποθέτηση συγκεκριμένων καθοριστών της 
GMC κυτταρικής τύχης – και  των μοριακών τους συνοδών – στην  κορυφαία 
πλευρά και προωθεί την τοποθέτησή τους απέναντι, στη βασική πλευρά. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της φωσφορυλίωσης τριών πρωτεïνών του 
κυτταροπλασματικού φλοιού, των Numb, Mira και Lgl, από την aPKC στην 
κορυφαία πλευρά (Atwood and Prehoda, 2009; Betschinger et al., 2003; 
Smith et al., 2007). Η Lgl ευθύνεται για την τοποθέτηση της Miranda και των 
προσδεδεμένων σε αυτή πρωτεϊνών κοντά στην κυτταροπλασματική 
μεμβράνη [(Ohshiro et al., 2000); (Peng et al., 2000)]. Ωστόσο η 
φωσφορυλίωσή της στην κορυφαία πλευρά επάγει μια ενδομοριακή σύνδεση 
με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της (Betschinger et al., 2005). 
Εξακολουθεί να είναι ενεργή μονάχα στην βασική πλευρά όπου και επιτρέπει 
την τοποθέτηση των καθοριστών της κυτταρικής τύχης. Στη συνέχεια, οι 
καθοριστές τις κυτταρικής τύχης μαζί με τους μοριακούς τους συνοδούς 
εγκλωβίζονται εξ’ολοκλήρου στο GMC κατά την τελόφαση και εκεί οι πρώτοι 
προωθούν τη διαφοροποίησή του (εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: O μηχανισμός ασύμμετρης διαίρεσης των εμβρυικών 
νευροβλαστών. Η κορυφαίο-βασική πολικότητα του επιθηλίου διατηρείται στον 
νευροβλάστη με τη βοήθεια των συμπλόκων Par και Pins τα οποία αλληλεπιδρούν 
μέσω της πρωτεΐνης Insc. Το σύμπλοκο Par μέσω της φωσφορυλίωσης α) της Lgl 
β) της  Mira και γ) του παράγοντα Numb της από την  aPKC στην κορυφαία πλευρά 
αποτρέπει την τοποθέτηση των καθοριστών της κυτταρικής τύχης Numb, Pros και 
Brat κορυφαία και διασφαλίζει την τοποθέτησή τους στη βασική πλευρά όπου και 
αγκυροβολούν με τη βοήθεια των πρωτεϊνών  Pon και Miranda έως ότου 
διαχωριστούν με τη μίτωση στo GMC. 

 
Στους καθοριστές της κυτταρικής τύχης εντάσσονται ο μεταγραφικός 

παράγοντας Prospero [(Hirata et al., 1995); (Knoblich et al., 1995); (Knoblich, 
2008)] η πρωτεΐνη Brat [φέρει τη συντηρημένη περιοχή NHL; (Bello et al., 
2006); (Betschinger et al., 2006); (Lee et al., 2006c); (Knoblich, 2008)] και η 
πρωτεΐνη καταστολέας του Notch, Numb [(Knoblich et al., 1995); (Knoblich, 
2008)], ενώ στους μοριακούς συνοδούς τους ανήκουν οι πρωτεΐνες Miranda 
και Partner of Numb [Pon; (Knoblich, 2008)]. Η πρωτεΐνη Miranda 
αλληλεπιδρά με τις Prospero και Brat ενώ η πρωτεΐνη Pon αλληλεπιδρά με τη 
Numb [(Betschinger and Knoblich, 2004); εικόνα 4]. Στο κύτταρο GMC, οι 
πρωτεΐνες Numb, Prospero και Brat πιστεύεται ότι εμποδίζουν την αυτό-
ανανέωση και προωθούν την έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο και τη 
διαφοροποίηση. Η πρωτεΐνη Prospero που κατακρατάται στο κυτταρόπλασμα 
από τη Mira εισέρχεται στον πυρήνα του GMC κυττάρου μετά την 
αποικοδόμηση του συνοδού της Miranda και εκεί καταστέλλει την έκφραση 
νευροβλαστικών γονιδίων, ευνοεί την έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο 
απενεργοποιώντας την Cyclin E, την κινάση Cdc25/String και το μεταγραφικό 
παράγοντα E2F και ενεργοποιώντας την έκφραση γονιδίων που απαιτούνται 
για την τελική διαφοροποίηση [(Choksi et al., 2006); (Ikeshima-Kataoka et al., 
1997); (Li and Vaessin, 2000); (Shen et al., 1998)]. Η πρωτεΐνη Brat ίσως δρα 
για να προλαμβάνει την κυτταρική αύξηση ρυθμίζοντας μετα-μεταγραφικά την 
πρωτείνη dMyc [(Betschinger et al., 2006); (Frank et al., 2002)]. Η πρωτεΐνη 
Numb αλληλεπιδρά με την α-adaptin και προωθεί την ενδοκύττωση του 
υποδοχέα Notch και του θετικού συμπαράγοντα Sanpodo (Spdo), με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων της σηματοδότησης Notch σε σχέση με 
τον νευροβλάστη [(Berdnik et al., 2002); (Wang et al., 2006)]. 
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 Χρονικοί μεταγραφικοί παράγοντες 

 
Την τελευταία δεκαετία μελετήθηκε εντατικά ο δεύτερος μηχανισμός 

καθορισμού της νευροβλαστικής ταυτότητας. Όπως αναφέρθηκε ήδη, στον 
πυρήνα αυτού του μηχανισμου βρίσκεται μια σειρά πυρηνικών παραγόντων 
που εκφραζονται σε κάθε νευροβλάστη με χαρακτηριστική αναπτυξιακη σειρά. 
Τέσσερεις μεταγραφικοί παράγοντες αυτού του τύπου έχουν βρεθεί μέχρι 
σήμερα και εκφράζονται στους εμβρυικούς νευροβλάστες διαδοχικά με την 
ακόλουθη χρονική σειρά:  Hunchback (Hb) Kruppel (Kr) Pdm  Castor 
(Cas) Το πέρασμα από αυτή τη σειρά επιτρέπει στον εκάστοτε νευροβλάστη 
να παράγει απογόνους (νευρώνες και γλοιακά κύτταρα) οι οποίοι διατηρώντας 
την έκφραση των χρονικών παραγόντων υιοθετούν τουλάχιστον τέσσερις 
διαφορετικές και αμετάβλητες χρονικές τύχες. Έτσι η πρωτεΐνη Hb ανιχνεύεται 
σε νευρώνες στα βαθύτερα στρώματα του ΚΝΣ (οι πρωτότοκοι απόγονοι κάθε 
ΝΒ) ενώ νευρώνες Kr, Pdm και Cas-θετικοί εντοπίζονται σε προοδευτικά πιο 
επιφανειακά στρώμματα [εικόνα 5α; (Brody and Odenwald, 2000); 
(Grosskortenhaus et al., 2006); (Grosskortenhaus et al., 2006; Isshiki et al., 
2001); (Kambadur et al., 1998)]. Απώλεια τον χρονικών παραγόντων (π.χ 
Cas) είτε επίμονη έκφρασή τους (π.χ Hb, Kr, or Pdm) εμποδίζουν την πρόοδο 
της χρονικής σειράς [εικόνα 5β; (Cleary and Doe, 2006); (Grosskortenhaus et 
al., 2006); (Isshiki et al., 2001)]. Χαρακτηριστικά, για τον εμβρυικό 
νευροβλάστη 7-3 έχει παρατηρηθεί ότι η απώλεια του γονιδίου hb στο 
εμβρυικό ΚΝΣ οδηγεί σε απώλεια της ταυτότητας των πρώτων στη σειρά 
GMCs και των θυγατρικών τους κυττάρων. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
απουσία της πρωτεΐνης Kr [εικόνα 5β; (Isshiki et al., 2001)]. Αντίθετα, η 
τεχνητή διατήρηση της έκφρασης των Hb ή Kr αυξάνει τον αριθμό των μετα-
μιτωτικών κυττάρων της γενεαλογίας που διαθέτουν πρώιμες ταυτότητες σε 
βάρος των όψιμων ταυτοτήτων μέχρι το τέλος της εμβρυογένεσης [εικόνα 5β; 
(Isshiki et al., 2001)].  
 

Οι μηχανισμοί που διέπουν τη  μετάβαση από τη μία χρονική ταυτότητα 
στην επόμενη έχουν αρχίζει να διαλευκαίνονται. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 
αρκετές αρνητικές ρυθμιστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρονικών 
παραγόντων Hb, Kr, Pdm and Cas [(Kambadur et al., 1998); (Brody and 
Odenwald, 2000); (Isshiki et al., 2001)] και έχει σχηματιστεί ένα μοντέλο 
(εικόνα 5γ) όπου κάθε γονίδιο ενεργοποιεί το επόμενο στο μονοπάτι και 
καταστέλλει το μεθεπόμενο και το προηγούμενο (Isshiki et al., 2001). 
Επιπλέον έχει βρεθεί ότι η παρεμπόδιση της κυτοκίνησης των νευροβλαστών 
αποτρέπει την καταστολή της μεταγραφής του γονιδίου Hb και επομένως τη 
μετάβαση HbKr (Grosskortenhaus et al., 2006). Επίσης o πυρηνικός 
υποδοχέας Seven up (Svp) εκφράζεται πρώιμα στους εμβρυικούς 
νευροβλάστες και είναι αναγκαίος για την μετάβαση Hunchback (Hb) / Kruppel 
(Kr) [(Kanai et al., 2005); (Mettler et al., 2006)] καθώς ρυθμιζει αρνητικά τον 
παράγοντα Hb. Απώλεια της ενεργότητας Svp εμποδίζει τη μετάβαση Hb / Kr 
με αποτέλεσμα το σχηματισμό υπερβολικά πολλών πρώιμων Hb-
εξαρτώμενων κυτταρικών τυχών σε βάρος των μετέπειτα κυτταρικών τυχών 
[(Kanai et al., 2005); (Mettler et al., 2006)]. Η εκτοπική έκφραση του Svp 
οδηγεί σε απώλεια της έκφραση του παράγοντα Hb και των πρώιμων 
νευρωνικών τύπων (Kanai et al., 2005). Επομένως οι χρονικοί σε συνδυασμό 
με τους τοπικούς παράγοντες κληροδοτούν στον εκάστοτε νευροβλάστη ένα 
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ιδιαίτερο προφίλ ανάλογα τη σειρά γέννησης του και με τη θέση του με 
αποτέλεσμα τη δημιούργια μεταμιτωτικών απογόνων με μοναδική ταυτότητα.   
 
 
 

 
 

Εικόνα 5: Χρονικοί μεταγραφικοί παράγοντες των νευροβλαστών στη 
Drosophila. (a) Οι νευροβλάστες εκφράζουν διαδοχικά τους μεταγραφικούς 
παράγοντες Hb, Kr, Pdm and Cas. Τα GMCs και οι απόγονοί τους 
(νευρώνες/γλοιακά κύτταρα) εκφράζουν τον μεταγραφικό παράγοντα  που υπάρχει 
στο νευροβλάστη τη στιγμή της γέννησης του GMC. Η κυτοκίνηση και ο παράγοντας 
Svp είναι αναγκαίοι για τη μετάβαση Hb  Kr. Η ικανότητα των νευροβλαστών να 
παράγουν νεαρές κυτταρικές τύχες σε απόκριση στον παράγοντα Hb περιορίζεται 
προδευτικά. (b) Σχηματική αναπαράσταση  της επίδρασης που προκαλεί η απώλεια 
των πρωτεïνών Hb και Kr και η εκτοπική έκφρασή τους στους κυτταρικούς 
απογόνους. Τα GMCs σημαίνονται με βάση τη σειρά γέννησής τους και τα 
διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στην έκφραση των χρονικών μεταγραφικών 
παραγόντων (όμοια με το εικονιδίο α). Τα λευκά κυκλάκια με διακεκομμένη γραμμή 
αντιστοιχούν σε ανώμαλο σχηματισμό GMC. (c) Απεικόνιση γνωστών αρνητικών δια-
ρυθμιστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρονικών μεταγραφικών παραγόντων και 
του μεταβατικού παράγοντα Svp. Εικόνα προσαρμοσμένη απο (Egger et al., 2008). 
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 Είσοδος στη φάση ηρεμίας  

 
Κατά το τέλος της εμβρυογένεσης (στάδια 14-17), η πλειοψηφία των 

νευροβλαστών του κεντρικού εγκεφάλου και των θωρακικών μεταμερών της  
κοιλιακής νευρικής χορδής εισέρχονται σε μια φάση ηρεμίας που συνίσταται 
σε αντιστρεπτή παύση στη G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. Ελάχιστοι 
νευροβλάστες των θωρακικών μεταμερών της ΚΝΧ (~10/60 νευροβλάστες 
ανα μεταμερές) και η πλειοψηφία των νευροβλαστών των κοιλιακών 
μεταμερών της ΚΝΧ (~54/60 νευροβλάστες ανα μεταμερές) οδηγούνται σε 
απόπτωση που επιφέρει το προ-αποπτωτικό γονίδιο reaper [rpr; (Peterson 
et al., 2002)] και η οποία ρυθμίζεται από το ομοιωτικό γονίδιο Abdominal-A 
[Abd-A; (Prokop et al., 1998)].  Τέλος,  πέντε νευροβλάστες ανα εγκεφαλικό 
λοβό [οι τέσσερις ανήκουν στο Mushroom body (βλέπε παρακάτω) και ο 
τελευταίος είναι λιγότερο χαρακτηρισμένος και βρίσκεται κοιλιακά και πλευρικά 
στον κεντρικό εγκέφαλο] διαιρούνται ακατάπαυστα από την αρχή της 
εμβρυικής νευρογένεσης μέχρι και το στάδιο της νύμφης [(White and Kankel, 
1978), (Ito and Hotta, 1992), (Lee et al., 1999)]. Οι παράγοντες που 
ρυθμίζουν την είσοδο σε φάση ηρεμίας δεν είναι πλήρως γνωστοί. Ωστόσο ο 
χρόνος εισόδου/εξόδου φαίνεται να επηρεάζονται από τη θέση του εκάστοτε 
νευροβλάστη κατά μήκος του εμπρόσθιου – οπίσθιου άξονα και ρυθμίζεται εν 
μέρει από τα γονίδια Hox (Truman and Bate, 1988).  
 

Μία πρόσφατη μελέτη της εμβρυικής νευρικής γενεαλογίας 3-3 (ΝΒ3-3) 
έδειξε ότι η πρωτείνη Antennapaedia (Antp), μέλος της οικογένειας των 
ομοιωτικών γονιδίων Hox, είναι αναγκαία για να εισέλθει ο νευροβλάστης 3-3 
σε ηρεμία όταν αυτός βρίσκεται στα θωρακικά μεταμερή της ΚΝΧ (Tsuji et al., 
2008). Αντίθετα, η πρωτείνη Abd-A, ένα ακόμα μέλος της οικογένειας των 
γονιδίων Hox, δρά αποτρέποντας την είσοδο του ΝΒ3-3 σε φάση ηρεμίας στα 
κοιλιακά μεταμερή της ΚΝΧ και ωθώντας τον σε απόπτωση. Βρέθηκε επίσης 
ότι ο χρόνος εισόδου του νευροβλάστη 3-3 στη φάση ηρεμίας ρυθμίζεται από 
την σειρά των χρονικών μεταγραφικών παραγόντων (Tsuji et al., 2008). Ο 
NB3-3 διαδοχικά εκφράζει Kr, Pdm και δύο κύματα Cas καθώς παράγει τους 
εμβρυικούς του νευρώνες. Στα θωρακικά και όχι στα κοιλιακά μεταμερή ο 
ΝΒ3-3 εισέρχεται σε φάση ηρεμίας σε ύστερα εμβρυικά στάδια ενώ είναι Cas-
θετικός για δεύτερη φορά. Όταν εξέρχεται της φάσης ηρεμίας μια μέρα 
αργότερα, εξακολουθεί να είναι Cas-θετικός, γεγονός που υποδεικνύει ότι η 
φάση ηρεμίας αναστέλλει την εξέλιξη της χρονικής σειράς έκφρασης των 
μεταγραφικών παραγόντων. Πειράματα απώλειας και κέρδους λειτουργίας 
φανέρωσαν ότι για να εισέλθει ο νευροβλάστης 3-3 σε φάση ηρεμίας, θα 
πρέπει να κατασταλεί η πρωτεΐνη Pdm. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η 
πρωτεΐνη Cas, το επόμενο μέλος της χρονικής σειράς (Tsuji et al., 2008). 
Μελλοντικές μελέτες σε περισσότερες γενεαλογίες νευροβλαστών θα 
αποδείξουν αν οι τοπικοί και χρονικοί μεταγραφικοί παράγοντες είναι οι κύριοι 
ρυθμιστές της εισόδου στην φάση ηρεμίας. 
 

 Έξοδος από τη φάση ηρεμίας 

  
Η έξοδος των νευροβλαστών από τη φάση ηρεμίας λαμβάνει χώρα στο 

πρώτο προνυμφικό στάδιο (24-48 ώρες μετά την ωοτοκία) και περιλαμβάνει 
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δύο στάδια, αρχικά την μεγέθυνση των νευροβλαστών και στη συνέχεια τη 
μετάβαση τους από την φάση G1 στην φάση S του κυτταρικού κύκλου. Η 
επανενεργοποίηση των νευροβλαστών ρυθμίζεται από διάφορους 
εξωτερικούς παράγοντες όπως η διατροφή, ο θώκος που σχηματίζουν τα 
γλοιακά κύτταρα γύρω από τους νευροβλάστες καθώς επίσης και διάφορα 
μιτογόνα σήματα. [ ανακεφαλαίωση από (Egger et al., 2008), (Maurange and 
Gould, 2005)]. Στο παρελθόν είχε βρεθεί ότι ο διαιτητικός περιορισμός και 
συγκεκριμένα η έλλεψη αμινοξέων στην προνύμφη εμποδίζει τη μεγέθυνση 
των νευροβλαστών και κατ’επεκταση την έξοδο τους από τη φάση ηρεμίας 
(Britton and Edgar, 1998). Από in vitro πειράματα διαπιστώθηκε ότι η 
επανενεργοποίηση των νευροβλαστών πυροδοτείται από ένα διαχεόμενο 
μιτογόνο σήμα άγνωστης ταυτότητας που παράγεται στο λιπώδες σώμα (fat 
body), ένα όργανο της Δροσοφιλας με λειτουργίες ήπατος και λιπώδους ιστού 
που δρά ως αισθητήρας για τα θρεπτικά (Britton and Edgar, 1998).  
 

Τα γλοιακά κύτταρα είναι γνωστό ότι περιβάλλουν τους νευροβλάστες και 
τους απογόνους τους και παρέχουν σήματα πολλαπλασιασμού στους 
νευροβλάστες καθώς η παρεμπόδιση της E-Cadherin, ενός μορίου 
συγκόλλησης των κυττάρων, είτε στα γλοιακά κύτταρα είτε στους 
νευροβλάστες μειώνει την πολλαπλασιαστική ικανότητα των νευροβλαστών 
στο κεντρικό εγκέφαλο (Dumstrei et al., 2003). Επιπλέον, τα γλοιακά κύτταρα 
εμποδίζουν τη μετάβαση των νευροβλαστών από την G1S φάση και 
κατ’επέκταση την πρόωρη έξοδο από τη φάση ηρεμίας μέσω της έκκρισης της 
γλυκοπρωτείνης Anachronism [Ana; (Ebens et al., 1993)]. Αυτή η αντι-
πολλαπλασιαστική ικανότητα της πρωτεΐνης Ana αντισταθμίζεται από τη 
δράση μιας άλλης πρωτεΐνης, της Terribly Reduced Optic Lobes (Trol), μιας 
heparan sulphate πρωτεογλυκάνης που ανήκει στην οικογένεια των Perlecan. 
Οι πρωτεΐνες αυτές στα θηλαστικά αποτελούν συστατικό των βασικών 
μεμβρανών που αλληλεπιδρά με άλλες πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ύλης, με 
αυξητικούς παράγοντες και υποδοχείς για τη ρύθμιση της κυτταρικής 
σηματοδότησης [(Voigt et al., 2002); (Park et al., 2003)]. Έβρυα μεταλλαγμένα 
γαι το γονίδιο trol εμφανίζουν καθυστέρηση στην επανενεργοποίηση των 
νευροβλαστών. Οι νευροβλάστες μεγενθύνονται κανονικά αλλά δεν 
μεταβαίνουν από την G1S φάση (Datta, 1995) καθώς εμφανίζουν χαμηλά 
επίπεδα της πρωτεΐνης CyclinE (CycE), της κυκλίνης που ρυθμίζει αυτή τη 
μετάβαση. Το πρόβλημα στην ικανότητα πολλαπλασιασμού των 
μεταλλαγμένων εμβρύων trol σώζεται από την υπερέκφραση του γονιδίου 
cycE (Park et al., 2003). Ακόμα, μεταλλαγές απώλειας της λειτουργίας των 
γονιδίων hedgehog (hh) και branchless (bnl; ανάλογο του FGF) ενισχύει το 
φαινότυπο των προβλημάτων στον πολλαπλασιασμό των νευροβλαστών που 
εμφανίζουν τα μεταλλάγματα trol (Park et al., 2003). Τόσο η πρωτεΐνη Hh όσο 
και η ανθρώπινη FGF-2 αλληλεπιδρούν φυσικά με την πρωτεΐνη Trol και η 
προσθήκη της ανθρώπινης FGF-2 σε καλλιέργεια με μεταλλαγμένους 
εγκεφάλους για το γονίδιο trol επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα την 
ικανότητα πολλαπλασιασμού των νευροβλαστών (Park et al., 2003). Επίσης, 
κατά το πρώτο προνυμφικό στάδιο, όπου οι νευροβλάστες 
επανενεργοποιούνται, το γονίδιο trol εκφράζεται στην επιφάνεια του 
προνυμφικού εγκεφάλου (Park et al., 2003) δηλαδή κοντά στους επιφανειακά 
τοποθετημένους νευροβλάστες επομένως ενδέχεται η πρωτεΐνη Trol να δρά 
τοπικά για τη ρύθμιση των σηματοδοτήσεων Hh and FGF κατά τρόπο κρίσιμο 
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για την επανενεργοποίηση των νευροβλαστών. Τέλος έχει βρεθεί ότι ένας  
θετικός βρόχος ανάδρασης  (positive feedback loop) ανάμεσα στα μιτογόνα 
σηματα Branchless/ FGF και Hedgehog ρυθμιζει την έξοδο από τη φάση 
ηρεμίας των νευροβλαστών του κεντρικού εγκεφάλου χωρίς να είναι γνωστοί 
οι τύποι των κυττάρων που παράγουν αυτά τα σήματα (Barrett et al., 2008).  
 

Πρόσφατα δυο διαφορετικές μελέτες συνεδεσαν το ρόλο της διατροφής, 
των γλοιακών κυττάρων και των μιτογόνων σημάτων στην έξοδο των 
νευροβλαστών από τη φάση ηρεμίας. Συγκεκριμένα, οι μελέτες αυτές έδειξαν 
ότι η παρουσια αμινοξέων στα πρώιμα στάδια της προνύμφης ενεργοποιεί 
τον κατιοντικό μεταφορέα αμινοξέων Slimfast (αισθητήριο αμινοξέων) ο 
οποίος με τη σειρά του ενεργοποιεί το μονοπάτι Target of rapamycin (TOR) 
στο λιπώδες σώμα (Chell and Brand, 2011) με αποτέλεσμα την παραγωγή 
ενός σήματος άγνωστης μοριακής ταυτότητας προερχόμενο από το λιπώδη 
ιστό (food derived signal ή FDS) το οποίο θα ταξιδέψει ως το ΚΝΣ και θα 
ενεργοποιήσει εκ νέου τους νευροβλάστες. Συγκεκριμένα, το σήμα αυτό 
επάγει την παραγωγή και έκκριση πεπτιδίων ινσουλίνης από τα γλοιακά 
κύτταρα που γειτνιάζουν με τους νευροβλάστες [(Chell and Brand, 2011); 
(Sousa-Nunes et al., 2011)]. Oι τελευταίοι, δεχόμενοι τα πεπτίδια αυτά μέσω 
του υποδοχέα της ινσουλίνης (InR), ενεργοποιούν ένα μονοπάτι μεταγωγής 
σήματος μέσω Phosphatidyl-Ιnositol 3-kinase (PI3K)/TOR το οποίο τελικά 
οδηγεί στην έξοδο των νευροβλαστών από τη φάση ηρεμίας [εικόνα 6; (Chell 
and Brand, 2011); (Sousa-Nunes et al., 2011)].  Δεν είναι ακόμα γνωστό πως 
συνομιλεί το μονοπάτι FDS/ILPs/InR με αυτό των Trol/Ana/Bnl/Hh που είχε 
περιγραφεί νωρίτερα. 
 

 
 

Εικόνα 6: Ο ρόλος της διατροφής και των γλοιακών κυττάρων στην έξοδο 
των νευροβλαστών από τη φάση ηρεμίας. Η παρουσία αμινοξέων οδηγεί στην 
πρόσληψή τους στον λιπώδη ιστό από τον μεταφορέα SLIF και στην επαγωγή του 
μονοπατιού TOR.  Αυτά ενεργοποιούν ένα σήμα προερχόμενο από το λιπώδη ιστό 
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το οποίο πυροδοτεί την έκκριση πεπτιδίων ινσουλίνης από τα γλοιακά κύτταρα. Τα 
πεπτίδια αυτά ενεργοποιούν τον υποδοχέα INR στους νευροβλάστες και τα μόρια 
PI3K/TOR με αποτέλεσμα την έξοδο από τη φάση ηρεμίας. 

 
 

 Μετεμβρυικοί νευροβλάστες  

 
Στον εγκέφαλο της προνύμφης κατά τη δεύτερη νευρογόνο περίοδο, όπως 

προαναφέρθηκε, οι νευροβλάστες αρχίζουν να διαιρούνται ξανά. Ανάλογα με 
τη θέση τους, οι μετεμβρυικοί νευροβλάστες εντάσσονται σε διάφορες 
κατηγορίες (εικόνα 7). Στην κοιλιακή νευρική χορδή (ΚΝΧ), εντοπίζονται 
περίπου 30 νευροβλάστες ανά θωρακικό (thoracic) ημιμεταμερές και  μονάχα 
3 νευροβλάστες ανά κοιλιακό (abdominal) ημιμεταμερές σχηματίζουν τους 
νευρώνες των θωρακικών και κοιλιακών γαγγλίων αντίστοιχα (Truman and 
Bate, 1988). Οι νευροβλάστες αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των τύπου Ι 
νευροβλαστών. Οι τύπου Ι νευροβλάστες διαιρούνται ασύμμετρα όμοια με 
τους εμβρυικούς νευροβλάστες (εικόνα 8). Η μόνη διαφορά έγκειται στο 
γεγονός ότι μετά το πέρας της διαίρεσης, μεγαλώνουν ξανά σε μέγεθος και 
έτσι συντηρούν τις διαιρέσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Knoblich, 
2008). 
 

Στον κεντρικό εγκέφαλο, υπάρχουν περίπου 85 νευροβλάστες ανά 
εγκεφαλικό λοβό και εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια ως προς τη διάρκεια του 
κυτταρικού τους κύκλου και τη ρύθμιση της αυτό-ανανέωσης [εικόνα 7; (Ito 
and Hotta, 1992)]. Η πλειοψηφία αυτών των νευροβλαστών εντάσσεται στην 
κατηγορία τύπου Ι. Ωστόσο, σε κάθε έναν εκ των δύο εγκεφαλικών λοβών 
απαντάται μια ομάδα περίπου 8 ραχιαίο-οπίσθιων νευροβλαστών, οι 
επονομαζόμενοι νευροβλάστες τύπου ΙΙ ή PAN [Posterior Asense Negative 
Neuroblasts; (Bowman et al., 2008)]. Οι νευροβλάστες αυτοί είναι πιο 
επιρρεπείς σε μεταλλαγές ογκο-κατασταλτικών γονιδίων, παράγουν 
συγκριτικά περισσότερους απογόνους και ακολουθούν διαφορετική 
γενεαλογία (εικόνα 8). Διαιρούνται ασύμμετρα και γεννούν ένα νέο 
νευροβλάστη τύπου ΙΙ και ένα ενδιάμεσο πρόδρομο νευρικό κύτταρο 
(Intermediate Neural Progenitor ή INP). Το κύτταρο αυτό παραμένει σε ηρεμία 
για μερικές ώρες και στη συνέχεια ωριμάζει και προβαίνει σε μια νέα 
ασύμμετρη διαίρεση για την αυτοανανέωσή του και την παραγωγή ενός GMC 
κατά τα πρότυπα των υπολοίπων νευροβλαστών (τύπου Ι) [(Bowman et al., 
2008); (Bello et al., 2008); (Boone and Doe, 2008)]. Έπειτα, το GMC θα 
διαιρεθεί άπαξ και θα δώσει δύο μετα-μιτωτικούς απογόνους (νευρώνες).  
Τέλος σε κάθε εγκεφαλικό ημισφαίριο, απαντώνται 4 νευροβλάστες 
mushroom body (MB). Οι νευροβλάστες αυτοι, οι οποίοι ανήκουν στην 
κατηγορία τύπου Ι, γεννούν τους 2500 νευρώνες που αποκαλούνται κύτταρα 
Kenyon και σχηματίζουν τα κέντρα μάθησης και μνήμης στον ενήλικο 
εγκέφαλο [εικόνα 7; (Ito et al., 1997; Ito and Hotta, 1992)].  Για να παράξουν 
έναν τόσο μεγάλο αριθμό νευρώνων, αρχίζουν να διαιρούνται πολύ πιο νωρίς 
από τους υπόλοιπους νευροβλάστες στον κεντρικό εγκέφαλο και συνεχίζουν 
να διαιρούνται καθόλη τη διάρκεια του σταδίου της νύμφης όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Τέλος, πλέον των 85 κεντρικών ΝΒ, πλευρικά σε κάθε εγκεφαλικό 
λοβό, υπάρχουν δεκάδες από τους νευροβλάστες του οπτικού λοβού οι 
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οποίοι ευθύνονται για το σχηματισμό των νευρώνων των κέντρων 
επεξεργασίας όρασης. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους ΝΒ, οι οποίοι 
προυπάρχουν στο έμβρυο (αν και η αντιστοίχησή τους δεν έχει πλήρως 
διαλευκανθεί), οι ΝΒ του οπτικού λοβού γεννιούνται κατά την προνυμφική ζωή 
από δύο πολύστοιβα νεύρο-επιθήλια, τα εσωτερικά και εξωτερικά κέντρα 
πολλαπλασιασμού [εικόνα 7; (White and Kankel, 1978)); ((Egger et al., 
2007)]. 

 

 
 

Εικόνα 7: Οι διάφορες κατηγορίες νευροβλαστών στον εγκέφαλο της 
προνύμφης. Απεικονίζονται  οι νευροβλάστες της κοιλιακής χορδής (VNC), οι 
νευροβλάστες του κεντρικού εγκεφάλου (CB), οι τύπου ΙΙ νευροβλάστες ραχιαία 
και οπίσθια του κεντρικού εγκεφάλου (DP), οι νευροβλάστες του mushroom body 
(MB) και οι νευροβλάστες του οπτικού λοβού (OL). 

 
Πρόσφατες έρευνες υποδηλώνουν ότι οι μετεμβρυικοί νευροβλάστες 

χρησιμοποιούν το συντηρημένο μηχανισμό ασύμμετρης διαίρεσης των 
εμβρυικών νευροβλαστών για να διανείμουν τους παράγοντες 
πολλαπλασιασμού στο νευροβλάστη και τους παράγοντες διαφοροποίησης 
στα GMCs με τη μόνη διαφορά ότι οι μετεμβρυικοί νευροβλαστες στον 
κεντρικό εγκέφαλο διαιρούνται χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό 
(Knoblich, 2008) μιας κι έχουν απομακρυνθεί απ’οποιοδήποτε πολωμένο 
επιθήλιο. Χαρακτηριστικά, το παλιό κεντρόσωμα διαθέτει συγκεκριμένη θέση 
καθώς  βρίσκεται πάντα κοντά στο σύμπλοκο Insc/Pins/Gαi στην κορυφαία 
πλευρά. Το νέο κεντρόσωμα αρχικά μεταναστεύει τυχαία μέσα στο 
νευροβλάστη και αργότερα αποκτά καθορισμένη θέση στον απέναντι πόλο 
[(Rebollo et al., 2007); (Rusan and Peifer, 2007);(Knoblich, 2008)]. 
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Εικόνα 8: Oι διαφορετικές ασύμμετρες διαιρέσεις και οι απόγονοι που 
απαντώνται στις γενεαλογίες τύπου Ι και ΙΙ στο ΚΝΣ της προνύμφης.  Ένας 
τύπου Ι νευροβλάστης διαιρείται ασύμμετρα και αυτοανανεώνεται ενώ παράλληλα 
παράγει και ένα μικρότερο, πιο διαφοροποιημένα κύτταρο, το γαγγλιακό μητρικό 
κύτταρο (GMC) το οποίο θα διαιρεθεί άπαξ με αποτέλεσμα το  σχηματισμό  δύο 
νευρώνων. Ο τύπου ΙΙ νευροβλάστης αυτοανανεώνεται  και γεννά ένα ενδιάμεσο 
πρόδρομο νευρικό κύτταρο (INP). Το κύτταρο αυτό σε μερικές ώρες μετατρέπεται 
σε ώριμο ενδιάμεσο πρόδρομο νευρικό κύτταρο (εκφράζοντας τους γονιδιακούς 
μάρτυρες Dpn και Ase) και διαιρούμενο ασύμμετρα αυτοανανεώνεται και παράγει ενα 
GMC κατά τα πρότυπα των νευροβλαστών τύπου Ι. Το GMC θα διαιρεθεί μια φορά 
και θα προκύψουν δύο μετα-μιτωτικοί νευρώνες. 

 
Επίσης οι μετεμβρυικοί νευροβλάστες διαθέτουν χρονικά 

εκφραζόμενους  μεταγραφικούς παράγοντες. Μέχρι σήμερα πολλοί από 
αυτούς τους παράγοντες παραμένουν αταυτοποίητοι ωστόσο έχει βρεθεί ότι 
εξερχόμενοι απο τη φάση ηρεμίας, οι νευροβλάστες εκφράζουν στη σειρά τις 
πρωτεΐνες cassvp. Οι παράγοντες αυτοί εκτελούν δύο λειτουργίες. Πρώτον, 
συμβάλλουν στην παραγωγή νευρώνων με διακριτές ταυτότητες. 
Συγκεκριμένα ρυθμίζουν μια χρονική αλλαγή στο μέγεθος και στην ταυτότητα 
των νευρώνων με αποτέλεσμα τη μετάβαση από την παραγωγή μεγάλων σε 
μέγεθος Chinmo-θετικών νευρώνων νωρίς στην παραγωγή μικρών σε 
μέγεθος Broad-Complex-θετικών νευρώνων αργότερα (οι Chinmo και Broad-
Complex είναι μεταγραφικοί παράγοντες με νευρωνική έκφραση). Δεύτερον, 
τερματίζουν τις διαιρέσεις των νευροβλαστών αποτρέποντας τον εκτοπικό 
πολλαπλασιασμό τους στο ενήλικο ΚΝΣ [εικόνα 9; (Maurange et al., 2008)].  
 

Η χρονική στιγμή και η διαδικασία με την οποία παύουν να διαιρούνται 
οι διάφοροι τύποι νευροβλαστών στις διαφορετικές περιοχές στο προνυμφικό 
νευρικό σύστημα ποικίλουν. Μερικοί νευροβλάστες τύπου Ι που βρίσκονται 
στην κοιλιακή (abdominal) περιοχή τερματίζουν τις διαιρέσεις τους πολύ νωρίς 
κατα την ανάπτυξη και παράγουν μικρές γενεαλογίες που προσφέρουν λίγους 
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νευρώνες στο ενήλικο ΚΝΣ. Ο τερματισμός αυτός γίνεται μέσω απόπτωσης η 
οποία επάγεται από τα γονίδια Hox [νευροβλάστες τύπου ΙΑ; Εικόνα 9; 
(Peterson et al., 2002); (Prokop et al., 1998); (Bello et al., 2003);(Cenci and 
Gould, 2005)]. Αντίθετα, οι περισσότεροι νευροβλάστες τύπου Ι στη θωρακική 
κοιλιακή νευρική χορδή και στον κεντρικό εγκέφαλο τερματίζουν τις 
ασύμμετρες διαιρέσεις έως και τα πρώιμα στάδια της νύμφης έχωντας 
σχηματίσει περίπου 100 νευρώνες έκαστος. Οι νευροβλάστες αυτοί 
υπόκεινται σε μια σειρά αλλαγών όπως συρρίκνωση, επιμήκυνση του 
κυτταρικού κύκλου, έκφραση πυρηνικής πρωτείνης Pros και σταδιακά 
εξέρχονται από τον κυτταρικό κύκλο και διαφοροποιούνται [νευροβλάστες 
τύπου ΙΔ; Εικόνα 9; (Maurange et al., 2008); (Cenci and Gould, 2005)]. 
Πρόσφατα, βρέθηκε ότι οι χρονικοί μεταγραφικοί παράγοντες (Cas, Svp) και 
τα γονίδια-στόχοι τους στους νευροβλάστες (dichaete, grainyhead) ρυθμίζουν 
τον τερματισμό των ασύμμετρων διαιρέσεων στους νευροβλάστες τύπου Ι 
στον μετεμβρυικό κεντρικό εγκέφαλο και στην κοιλιακή νευρική χορδή 
ανεξάρτητα με τον τρόπο που αυτός επιτυγχάνεται (Hox επαγόμενη 
απόπτωση ή Pros-εξαρτώμενη έξοδος από τον κυτταρικό κύκλο). Οι 
νευροβλάστες τύπου ΙΔ και ΙΑ πρέπει να εισέλθουν σε δύο κρίσιμες φάσεις 
της χρονικής σειράς για να αποκτήσουν την ταυτότητα D-Grh+Cas- η οποία 
προηγείται της ενεργοποίησης είτε του γονιδίου Pros είτε των αποπτωτικών 
γονιδίων αντίστοιχα. Στην πρώτη φάση, ο εμβρυικός Cas μετατρέπει τους 
νευροβλάστες από την κατάσταση D+ Grh- στην κατάσταση D-Grh+. Στο 
στάδιο της προνύμφης, η ύστερη έκφραση του Cas σε συνδυασμό με το Grh 
οδηγούν α) στην έκφραση του πυρηνικού Pros την κατάλληλη στιγμή και την 
επακόλουθη απόσυρση του κυτταρικού κύκλου στους νευροβλάστες τύπου ΙΔ 
και β) σε συνδυασμό με την καταστολή του Dichaete στην επαγωγή της 
απόπτωσης στους νευροβλάστες τύπου ΙΑ. Η απώλεια των χρονικών 
μεταγραφικών παραγόντων Svp και Cas οδηγεί σε αθανατοποίηση των 
νευροβλαστών επιτρέποντάς τους να διαιρούνται μέχρι και τα ενήλικα στάδια 
(Maurange et al., 2008). Η απώλεια ενός στόχου τους, του γονιδίου grh, 
καθυστερεί τον κυτταρικό κύκλο και επάγει πρόωρο τερματισμό των 
ασύμμετρων διαιρέσεων [(Maurange et al., 2008); (Cenci and Gould, 2005)]. 
Οι ΜΒ νευροβλάστες δεν εκφράζουν Pros ούτε το χρειάζονται για τον 
τερματισμό των διαιρέσεών τους αλλά ούτε υπόκεινται σε απόπτωση. Μάλλον 
χρησιμοποιούν ένα τρίτο μηχανισμό τερματισμού των διαιρέσεων που 
περιλαμβάνει έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο αλλά ανεξάρτητη από το Pros. 
Τέλος, οι μηχανισμοί παύσης των διαιρέσεων των νευροβλαστών τύπου ΙΙ και 
των νευροβλαστών του οπτικού λοβού χρήζουν περαιτέρω μελέτης.  
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Εικόνα 9: Ένα μοντέλο θετικής ανάδρασης για τη γήρανση των 
νευροβλαστών. Παροδική έκφραση των χρονικών μεταγραφικών παραγόντων ( Hb, 
Kr, Pdm, Cas, Svp) σε νευροβλάστες τύπου ΙΔ και ΙΑ οδηγεί σε 
ενεργοποίηση/καταστολή  γονιδίων που ρυθμίζουν τη μιτωτική ενεργότητα, την 
απόπτωση και την έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο στους νευροβλάστες ( D και grh) 
και γονιδίων που ρυθμίζουν την ταυτότητα των νευρώνων (chinmo και Br-C). Σε κάθε 
νευροβλάστη τύπου ΙΔ και ΙΑ, η εμβρυική έκφραση του παράγοντα Cas σβήνει το 
γονίδιο D (καταστολέας της απόπτωσης) και ανάβει το γονίδιο grh (καταστολέας του 
πυρηνικού Pros). Για τους τύπου ΙΑ νευροβλάστες, η έκφραση των χρονικών 
παραγόντων στα προνυμφικά στάδια σε συνδυασμο με την παρουσία του γονιδίου 
abdA ανατρέπει τη φυσιολογική πορεία διαιρέσεων των τύπου Ι νευροβλαστών και 
επάγει πρόωρη απόπτωση. Οι τύπου ΙΔ νευροβλάστες δεν εκφράζουν abdA και 
μπορούν να προχωρήσουν σε μια κατάσταση όπου οι χρονικοί παράγοντες 
προγραμματίζουν την έκφραση του πυρηνικού Pros και την έξοδο από τον κυτταρικό 
κύκλο. 

 
 

 Οι νευροβλάστες ως μοντέλο των καρκινικών βλαστικών 
κυττάρων. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι απλές γενεαλογίες των εμβρυικών 
νευροβλαστών τους καθιστούν πολύτιμο σύστημα μελέτης των βασικών 
αρχών της ασύμμετρης διαίρεσης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για την ανακάλυψη 
ενός πραγματικού μοντέλου βλαστικών κυττάρων έχει στραφεί τα τελευταία 
χρόνια στους νευροβλάστες της προνύμφης. Οι μετεμβρυϊκοί αυτοί 
νευροβλάστες μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά με άλλα βλαστικά κύτταρα 
σε ανανεώμενους ιστούς. Σε αντίθεση με  τους εμβρυϊκούς νευροβλάστες, 
που μικραίνουν σε μέγεθος έπειτα από κάθε κυτταρική διαίρεση, οι 
μετεμβρυϊκοί νευροβλάστες επανέρχονται στο αρχικό τους μέγεθος έπειτα 
από κάθε διαίρεση με αποτέλεσμα να μπορούν να διαιρεθούν εκατοντάδες 
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φορές και να παράγουν μεγάλο αριθμό απογόνων (Knoblich, 2008). Η 
ρύθμιση της αυτό-ανανέωσης των μετεμβρυικών νευροβλαστών ενάντια στη 
διαφοροποίηση ελέγχεται στενά κατά την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού 
συστήματος  της προνύμφης (ΚΝΣ) και σχετίζεται άμεσα με τις ασύμμετρες 
διαιρέσεις. Ο στενός αυτός έλεγχος εναρμονίζεται πλήρως με την πρόσφατα 
διατυπωμένη θεωρία όπου πολλοί όγκοι προέρχονται από καρκινικά βλαστικά 
κύτταρα στα οποία ο φυσιολογικός έλεγχος αυτό-ανανέωσης ενάντια στη 
διαφοροποίηση έχει διαταραχθεί (Passegue, 2006). Διαταραχές της 
διαδικασίας της ασύμμετρης διαίρεσης των μετεμβρυικών νευροβλαστών 
οδηγούν σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και άμεσο τερματισμό της 
διαφοροποίησης. Χαρακτηριστικά, όταν οι εγκεφαλικοί ιστοί μεταλλαγμένων 
προνυμφών για τα γονίδια pins, mira, numb ή pros μεταμοσχεύονται σε 
αγρίου τύπου ενήλικα, σχηματίζουν κακοήθεις όγκους που εξαπλώνονται και 
σκοτώνουν ραγδαία τον ξενιστή (Caussinus and Gonzalez, 2005). Επιπλέον, 
όταν η πρωτεΐνη aPKC, τροποποιηθεί ώστε να υπερεκφράζεται και να 
κατανέμεται σε όλη την επιφάνειά του, προκύπτει υπερπολλαπλασιασμός 
(Lee et al., 2006b). Αντίθετα, η απώλεια των παραγόντων διαφοροποίησης 
Brat και Pros – οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε διαχωρίζονται ασύμμετρα στο 
GMC καταστέλλοντας την αυτό-ανανέωση και προωθώντας τη 
διαφοροποίηση – οδηγεί σε μαζική παραγωγή νευροβλαστών σε βάρος των 
νευρώνων [(Bello et al., 2006); (Betschinger et al., 2006); (Lee et al., 2006c)]. 
Σε μεταλλάγματα lgl, η λάθος τοποθέτηση των aPKC και Brat/Pros οδηγεί στο 
σχηματισμό όγκων στον εγκέφαλο της προνύμφης [(Betschinger et al., 2006); 
(Lee et al., 2006b; Lee et al., 2006c)]. Επίσης κάποιες κινάσες καθοριστικές 
για τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου όπως η AuroraA (AurA) και η Polo 
φαίνεται να εμπλέκονται στη στενή ρύθμιση της αυτό-ανανέωσης –
διαφοροποίησης καθώς μεταλλαγές σε αυτές οδηγούν στο σχηματισμό όγκων 
προερχόμενων από βλαστικά κύτταρα [(Lee et al., 2006a);(Wang et al., 
2006); (Wang et al., 2007)]. Η κινάση Polo ρυθμίζει τον παράγοντα κυτταρικής 
τύχης Numb μέσω της φωσφορυλίωσης της Pon [πρωτεΐνη adaptor της 
Numb; (Wang et al., 2007)]. Η  κινάση AurA είναι το χρονικό έναυσμα που 
οργανώνει όλους τους ασύμμετρους μηνίσκους κατά την όψιμη πρόφαση/ 
μετάφαση της μίτωσης. Πριν την πρόφαση, η Par6 κρατάει την αPKC 
ανενεργή. Η AurA φωσφορυλιώνει την Par6 και ελευθερώνει την aPKC η 
οποία με τη σειρά της αρχίζει να φωσφορυλιώνει τις πρωτεΐνες Lgl, Mira και 
Numb διώχνοντας  έτσι τους βασικούς καθοριστές από την κορυφαία 
μεμβράνη (Wirtz-Peitz et al., 2008) .  
 

Παρά την πρόοδο των τελευταίων χρόνων ο λεπτομερής μηχανισμός που 
διέπει τη διαδικασία της αυτοανανέωσης – διαφοροποίησης των 
μετεμβρυικών νευροβλαστών δεν έχει κατανοηθεί πλήρως και νέα δεδομένα 
παράγονται με ταχύ ρυθμό (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Συζήτηση). 
 

 Η πρωτεΐνη Numb και το μονοπάτι Notch  

 
To Νumb ήταν η πρώτη πρωτεΐνη που βρέθηκε να κατανέμεται ασύμμετρα 

σε εμβρυϊκούς (και αργότερα και μετεμβρυϊκους) ΝΒς. Η πρωτεΐνη Numb, που 
δρα ως αναστολέας της λήψης του σήματος Notch, θα αναμενόταν ως εκ 
τούτου να είναι σημαντική στην λήψη της απόφασης αυτό-ανανέωσης. Eίναι 
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λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι μεταλλαγή του numb δεν επηρεάζει δραματικα 
την εμβρυΪκή νευρογενεση.  Αντίθετα η απώλειά του γονιδίου numb, οδηγεί σε 
υπερπλασία σε προνυμφικούς ΝΒς [(Bowman et al., 2008); (Lin et al., 2010); 
(Truman et al., 2010)].Ίσως λοιπόν στις διαιρέσεις των μετεμβρυικών 
νευροβλαστών το μονοπάτι Notch, βρισκόμενο υπό τον έλεγχο της πρωτεΐνης 
Numb, να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις κυτταρικές τύχες των 
απογόνων των βλαστικών κυττάρων.  
 
 

Εν συντομία, κατά τη σηματοδότηση Notch (εικόνα 10), οι δεσμευτές του 
μονοπατιού, Delta (Dl) και Serrate [Ser: (Kopan and Ilagan, 2009)], αρχικά 
ουβικουιτιλιώνονται μέσω της δράσης των E3 λιγασών της ουβικουιτίνης Neur 
[(Deblandre et al., 2001); (Lai et al., 2001); (Pavlopoulos et al., 2001); (Yeh et 
al., 2001); (Daskalaki et al.)] και Mib [(Itoh et al., 2003); (Barsi et al., 2005); 
(Koo et al., 2005); (Lai et al., 2001); (Le Borgne et al., 2005); (Pitsouli and 
Delidakis, 2005); (Wang and Struhl, 2005)], γεγονός που επιτρέπει την 
ενδοκύττωση τους στο κύτταρο πομπό του σήματος [(Lai et al., 2001), (Lai et 
al., 2005); (Pavlopoulos et al., 2001); (Le Borgne et al., 2005)]. Οι δύο αυτές 
διεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των προσδετών οι οποίοι 
είναι πλεόν ώριμοι για να ενεργοποιήσουν τον υποδοχέα Notch στο απέναντι 
κύτταρο-δέκτη. Όταν ένας από τους προσδέτες Dl ή Ser εμπλακεί επιτυχώς με 
το Notch, διεγείρεται η πρωτεολυτική πέψη του τελευταίου από το σύμπλοκο 
της γ-σεκρετάσης σε συγκεκριμένο ενδομεμβρανικό κατάλοιπο (S3 πέψη), 
απελευθερώνοντας το ενδοκυττάριο τμήμα της πρωτεΐνης [Νicd; (Bray, 2006), 
(Fortini, 2002); (Selkoe and Kopan, 2003); (Mumm and Kopan, 2000)], το 
οποίο μεταβαίνει στον πυρήνα όπου μαζί με την πρωτεΐνη Mastermind [Mam; 
(Petcherski and Kimble, 2000);  (Wu et al., 2000)] δρoυν ως μεταγραφικοί 
συνενεργοποιητές του DNA-προσδενόμενου παράγοντα Suppressor of 
Hairless [Su(H); (Bray, 2006); (Kovall and Hendrickson, 2004); (Nam et al., 
2006); (Wilson and Kovall, 2006)]. Παρόλο που τα γονίδια-στόχοι που 
ενεργοποιεί το σύμπλοκο Su(H)/Nintra/Mam ποικίλουν ανάλογα με τον 
κυτταρικό τύπο, πολύ συχνά συμπεριλαμβάνουν γονίδια που κωδικοποιούν 
bHLH-Orange πρωτεΐνες [(Kageyama et al., 2007) (Fischer and Gessler, 
2007; Krejci et al., 2009)].  
 

 
 

Εικόνα 10: Η σηματοδότηση Notch. Η αλληλεπίδραση των προσδετών Dl και 
Ser με τον υποδοχέα Notch οδηγεί στην πρωτεολυτική πέψη του ενδοκυττάριου 
τμήματος του δεύτερου και τη μετατόπισή του στον πυρήνα. Εκεί αλληλεπιδρά με τον 
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ήδη προσδεδεμένο στο DNA παράγοντα Su(H) και μαζί με τον συνενεργοποιητή 
mam  ενεργοποιούν τη μεταγραφή των γονιδίων στόχων του μονοπατιού. 

 

 Οι πρωτεΐνες bHLH-Orange 

 
Οι πρωτεΐνες bHLH-Orange είναι μια υποκατηγορία των basic-helix-loop-

helix μεταγραφικών παραγόντων που συμμετέχουν σε διάφορες αναπτυξιακές 
διαδικασίες. Στα θηλαστικά αποκαλούνται και HES πρωτεΐνες (Fischer and 
Gessler, 2007). Χαρακτηρίζονται από τις περιοχές bHLH, Orange και από το 
μοτίβο WRPW. Η περιοχή bHLH αποτελείται από 60 αμινοξέα τα οποία 
διαμορφώνουν μία βασική περιοχή (basic) και δύο αμφιπαθητικές α-έλικες 
που χωρίζονται από μια θηλειά μεταβλητού μήκους. Η βασική περιοχή (13 
αμινοξέα) χρησιμεύει για την πρόσδεση της πρωτεΐνης στο DNA. Η περιοχή 
HLH προάγει τον ομο- ή ετερό-διμερισμό των πρωτεϊνών αυτών (Murre et al., 
1994). Η περιοχή Orange αποτελείται από τις έλικες ΙΙΙ και ΙV, είναι 
συντηρημένη σε όλες τις πρωτεΐνες bHLH-O και συμμετέχει σε 
αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών (Taelman et al., 2004). Τέλος το τετραπεπτίδιο 
WRPW επιστρατεύει έναν συγκαταστολέα, τον Groucho για να βοηθήσει τις 
πρωτεΐνες HES να φέρουν εις πέρας την κατασταλτική τους δράση (Fisher 
and Caudy, 1998).  
 

Σε πολλά είδη ασπόνδυλων και σπονδυλωτών, οι bHLH-O καταστολείς 
εμπλέκονται στην αναστολή της νευρικής διαφοροποίησης [(Fischer and 
Gessler, 2007); (Iso et al., 2003); (Kageyama et al., 2007)]. Στα θηλαστικά, 
μια ομάδα bHLH-O πρωτεϊνών, ονόματι Hes1, Hes3 και Hes5 εκφράζονται 
στο νευροεκτόδερμα, συσσωρεύονται στα νευρικά βλαστικά κύτταρα και 
μειώνονται/σβήνουν στους νευρώνες (Kageyama et al., 2008). Μύες  τριπλά 
μεταλλαγμένοι για τα γονίδια Hes1, Hes3 και Hes5 εκδηλώνουν πρόωρη 
νευρική διαφοροποίηση, αποδιοργάνωση του νευροεκτοδέρματος και 
πρόωρη απώλεια των νευρικών βλαστικών κυττάρων με αποτέλεσμα το 
σχηματισμό ενός υποπλαστικού νευρικού συστήματος (Hatakeyama et al., 
2004). Η έκφραση των Hes1/ Hes5 στα νευρικά βλαστικά κύτταρα απαιτεί 
σηματοδότηση Notch (Kageyama et al., 2007). 
 

Στη Δροσόφιλα, επτά από τα γονίδια του γενετικού τόπου E(spl), 
κωδικοποιούν παραομόλογες bHLH-O πρωτεϊνες και εκφράζονται παροδικά 
στο αδιαφοροποίητο νευροεκτόδερμα του εμβρύου. Σε αντίθεση με τα 
θηλαστικά όπου το μονοπάτι Notch και τα bHLH-O γονίδια εμπλέκονται στη 
μιτωτική δραστηριότητα των νευροβλαστών, στη Δροσόφιλα εμπλέκονται 
μονάχα στη γένεση τους από το νευροεκτόδερμα (εμβρυϊκό στάδιο) μέσω της 
πλευρικής αναστολής. Σ’ αυτή τη διαδικασία τα Notch και E(spl) δρουν στα 
κύτταρα πέριξ του νευροβλάστη ως ανασταλτικοί παράγοντες της 
διαφοροποίησης σε νευροβλάστη [(Delidakis and Artavanis-Tsakonas, 1992); 
(Jennings et al., 1994); (Knust et al., 1992); (Nakao and Campos-Ortega, 
1996); (Wech et al., 1999)]. Ο νεογέννητος νευροβλάστης αρχίζει να εκφράζει 
ένα άλλο γονίδιο bHLH-O, το deadpan (dpn) το οποίο διατηρείται καθόλη τη 
διάρκεια της εμβρυικής ζωής καθώς επίσης και σε όλα τα στάδια της 
προνύμφης (Bier et al., 1992). Η απώλεια του γονιδίου dpn προκαλεί κάποιες 
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λειτουργικές ανωμαλίες στο νευρικό σύστημα του ζώου, με αποτέλεσμα το 
θάνατό του στο στάδιο της νύμφης. Η απώλεια των γονιδίων E(spl), προκαλεί 
εμβρυική θνησιμότητα με ισχυρή υπερπλασία νευροβλαστών σε βάρος της 
επιδερμίδας (Lehman, 1983 ).  
 

Παρά το γεγονός ότι τα επτά γονίδια E(spl) και το γονίδιο dpn εμφανίζουν 
συμπληρωματικό πρότυπο έκφρασης στο εμβρυικό νευροεκτόδερμα, 
αργότερα το γονίδιο E(spl)mγ – ένα εκ των επτά E(spl) – και το γονίδιο dpn 
συνεκφράζονται στους νευροβλάστες της προνύμφης. Τα δύο αυτά γονίδια 
έχουν αναφερθεί ως στόχοι του Notch σε αυτό το στάδιο (Almeida and Bray, 
2005); (San-Juan and Baonza, 2011). Ο ρόλος των  bHLH-O πρωτεϊνών και 
της σηματοδότησης Notch στην μετεμβρυική νευρογένεση της Δροσόφιλας 
δεν είναι πλήρως κατανοητός. Η απώλεια της λειτουργίας της πρωτεΐνης Dpn 
οδηγεί σε μείωση του αριθμού των νευροβλαστών στις προνύμφες (San-Juan 
and Baonza, 2011) ενώ η απουσία των πρωτεïνών E(spl) στους 
μετεμβρυικούς νευροβλάστες δεν έχει μελετηθεί. Επιπλέον μωσαϊκοί κλώνοι 
για μηδενικές μεταλλαγές συστατικών του μονοπατιού Notch  δεν φαίνονται να 
επηρεάζουν την ικανότητα πολλαπλασιασμού της πλειοψηφίας των 
νευροβλαστών [(Almeida and Bray, 2005); (Monastirioti et al., 2010)], ενώ μια 
γενικευμένη σίγηση του μονοπατιού οδηγεί σε μείωση του αριθμού των 
νευροβλαστών (Wang et al., 2006) και απαλοιφή των τύπου ΙΙ γενεαλογιών 
(Bowman et al., 2008). Αντίθετα, η υπερενεργοποίση του μονοπατιού 
προκαλεί  σημαντική υπερπλασία των νευροβλαστών συνοδευόμενη  από 
απώλεια των διαφοροποιημένων κυττάρων [(Bowman et al., 2008); (Wang et 
al., 2006); (Weng et al., 2010)], παρότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η υπερπλασία 
αυτή προέρχεται από όλους τους νευροβλάστες ή μονάχα από τους πιο 
ευαίσθητους τύπου ΙΙ νευροβλάστες. Οι ήπιοι φαινότυποι που προκύπτουν 
από την απώλεια της σηματοδότησης Notch στην Drosophila αντιτίθενται  
στην νευρική υποπλασία και την απώλεια των νευροβλαστών που 
παρατηρείται έπειτα από Notch knockout σε ποντικούς [(Imayoshi et al., 
2010); (Yoon and Gaiano, 2005)]. Το παράδοξο της μη-αναγκαιότητας της 
σηματοδότησης Notch στη Δροσόφιλα ενισχύει το γεγονός ότι οι 
νευροβλάστες έχουν αναπτύξει έναν πολύπλοκο μηχανισμό για τον 
ασύμμετρο διαχωρισμό της πρωτεΐνης Numb (που είναι ρυθμιστής του Notch) 
κατά τη μίτωση στα GMCs [(Babaoglan et al., 2009); (Guo et al., 1996); (Rhyu 
et al., 1994); (Spana and Doe, 1996); (Wang et al., 2006)].   
 

 Σκοπός της εργασίας  

 

 Επομένως είναι πιθανόν τα 7 γονίδια E(spl) και το dpn υποκινούμενα από 
τη σηματοδότηση Notch να συμμετέχουν στη διατήρηση των μετεμβρυικών 
νευροβλαστών και στην ικανότητά τους για πολλαπλασιασμό κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης της Δροσόφιλας κατά αντιστοιχία με τα ομόλογά τους γονίδια 
HES στα έμβρυα των μυών. Ο πειραματικός έλεγχος αυτής της υπόθεσης και 
η γενικότερη εξιχνίαση του ρόλου της σηματοδότησης Notch στη διατήρηση 
των νευροβλαστών στην προνύμφη της Δροσόφιλας μέσω της αναζήτησης 
επιπλέον πιθανών γονιδίων στόχων του μονοπατιού αυτού είναι ο σκοπός 
της παρούσας Διδακτορικής διατριβής.  
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A. Γενετική ανάλυση 

 

1. Σύστημα εκτοπικής υπερέκφρασης UAS-Gal4 

 
Το δυαδικό σύστημα εκτοπικής υπερέκφρασης UAS-GAL4 επιτρέπει 

την επιλεκτική έκφραση γονιδίων σε ιστούς όπου αυτά δεν απαντώνται 
φυσιολογικά. Συγκεκριμένα ένα επιθυμητό προς έκφραση διαγονίδιο 
τοποθετείται υπό τον έλεγχο υποκινητή που φέρει ρυθμιστικά στοιχεία UAS σε 
ένα άτομο. Παράλληλα, σε ένα άλλο άτομο ένας ιστοειδικός υποκινητής ή 
ενισχυτής οδηγεί την έκφραση της πρωτεΐνης-ενεργοποιητή GAL-4 με ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο. Όταν τα δύο παραπάνω άτομα διασταυρωθούν, οι 
απόγονοί τους θα φέρουν και τα  δύο διαγονίδια με αποτέλεσμα η πρωτεΐνη 
GAL4 να αναγνωρίσει τα ρυθμιστικά στοιχεία UAS και να ενεργοποιήσει την 
έκφραση του επιθυμητού διαγονιδίου κατά το ιστό-ειδικό πρότυπο έκφρασης 
της ιδίας  (Phelps and Brand, 1998).   

 
 

 
 
Εικόνα A: Το σύστημα εκτοπικής υπερέκφρασης UAS-Gal4. Ένας 

ενισχυτής καθοδηγεί την έκφραση του παράγοντα  Gal4 ο οποίος στη συνέχεια 
προσδένεται στα στοιχεία UAS και ενεργοποιεί τη μεταγραφή του επιθυμητού 
γονιδίου (Your Favourite Gene).    

 
2. Σύστημα μιτωτικού ανασυνδυασμού  FLP/FRT 
 

Ο μιτωτικός ανασυνδυασμός FLP/FRT επιτυγχάνεται με τη χρήση της 
πρωτεΐνης FLP (Flipase) η οποία ανασυνδυάζει συγκεκριμένες αλληλουχίες 
FRTs (Flipase Recognition Targets). Συγκεκριμένα, η FLP βρίσκεται κάτω 
από τον έλεγχο ενός θερμο-επαγόμενου υποκινητή (hs promoter). Μετά την 
θερμο-επαγωγή και την έκφρασή της, η πρωτεΐνη αυτή ανασυνδυάζει όποιες 
αλληλουχίες FRTs συναντήσει. Όταν ετερόζυγα για μια μεταλλαγή άτομα 
φέρουν την επιθυμητή μεταλλαγή σε χρωμοσωμικό σκέλος στη βάση του 
οποίου υπάρχουν αλληλουχίες FRTs, μετά από ένα συμβάν μιτωτικού 
ανασυνδυασμού, προκύπτουν δυο ειδών απόγονοι. Οι μεν πρώτοι φέρουν τη 
μεταλλαγή σε ομοζυγωτία και οι δε άλλοι τα αλληλόμορφα αγρίου τύπου 
(Harrison and Perrimon, 1993).  

 

3. Σύστημα MARCM 

 
Το σύστημα MARCM (Mosaic Analysis with a Repressible Cell Marker) 

επιτρέπει τη θετική σήμανση ομόζυγα μεταλλαγμένων κυττάρων σε 
μωσαϊκούς ιστούς, ιδανικό για μωσαϊκή ανάλυση περίπλοκων ιστών όπως το 
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νευρικό σύστημα. Στο σύστημα αυτό, αρχικά τα κύτταρα είναι ετερόζυγα για το 
διαγονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη GAL80 η οποία είναι γνωστός 
καταστολέας της πρωτεΐνης GAL4. Ακολουθεί μιτωτικός ανασυνδυασμός 
FLP/FRT επαγόμενος από θερμικό σοκ με αποτέλεσμα το διαγονίδιο GAL80 
να χαθεί από ένα εκ των θυγατρικών κυττάρων και κατ’ επέκταση από τους 
απογόνους του. Αν μια μεταλλαγή είχε τοποθετηθεί στη χρωματίδα in trans 
αυτής που φέρει το διαγονίδιο GAL80 τότε τα μοναδικά σημασμένα GAL80- 
κύτταρα θα είναι πλέον ομόζυγα για τη μεταλλαγή. Αν επιπλέον μια 
φθορίζουσα πρωτεΐνη όπως η GFP βρίσκεται υπό τον έλεγχο του υποκινητή 
UAS, τότε αυτή θα μεταγράφεται από την πρωτεΐνη GAL4 μονάχα στα 
κύτταρα όπου απουσιάζει ο καταστολέας GAL80 δηλαδή στα GAL80- κύτταρα 
που είναι ταυτοχρόνως ομόζυγα για την επιθυμητή μεταλλαγή καθιστώντας τα 
έτσι ορατά (Lee and Luo, 2001).  
 
 

 
 

Εικόνα B: Tο σύστημα MARCM. Ο in trans ανασυνδυασμός FRT/Flp μεταξύ 
δύο χρωματίδων που η μια φέρει τον παράγοντα Gal80 και η άλλη μια επιθυμητή 
μεταλλαγή αντίστοιχα οδηγεί  στο σχηματισμό κλώνων α) που φέρουν την επιθυμητή 
μεταλλαγή και β) είναι σημασμένοι με GFP σε ένα GFP αρνητικό υπόβαθρο.  

 
 
 
Α) Επαγωγή μωσαϊκών κλώνων MARCM 
 

Για τη δημιουργία κλώνων MARCM , προνύμφες οι οποίες  είχαν 
εκκολαφθεί το αργότερο πριν από 24 ώρες, υπόκεινται σε θερμικό σόκ για 1 
ώρα στους 37ºC και γερνούν για 3 μέρες στους  25ºC πρωτού συλλεχθούν και 
χρησιμοποιηθούν σε πειράματα ανοσοϊστοχημείας. 



 ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 41 

4. Σύστημα TARGET 

 
Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει πέρα από τον συνηθισμένο τοπικό 

έλεγχο της έκφρασης των γονιδίων και έλεγχο των γονιδίων στη χρονική 
διάσταση. Αξιοποιεί το συμβατικό σύστημα εκτοπικής υπερέκφρασης UAS-
Gal4 το οποίο πλέον ελέγχεται από ένα θερμοευαίσθητο αλληλόμορφο του 
Gal80. Στους 19ºC η μεταγραφή του επιλεγμένου γονιδίου που βρίσκεται 
καθοδικά των UAS αλληλουχιών  δεν επιτρέπεται εξαιτίας της καταστολής του 
Gal4 από τον παράγοντα Gal80. Την επιθυμητή χρονική στιγμή, η καταστολή 
αυτή αναιρείται με μια αλλαγή της θερμοκρασίας στους 30 ºC όπου  ο 
παράγοντας Gal80 αποσταθεροποιείται με αποτέλεσμα την  έκφραση του 
επιθυμητού γονιδίου σε υψηλά επίπεδα. (McGuire et al., 2004). 
 
   

 
 

Εικόνα Γ: |Το σύστημα Target.  Η έκφρασης ενός γονιδίου βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο του συστήματος  UAS-Gal4 και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ο έλεγχός του  
χρονικά  με τη βοήθεια του θερμο-ευαίσθητου παράγοντα Gal80ts. 
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Πίνακας I: Απεικόνιση των γονιδίων των οποίων τα μεταλλαγμένα 
αλληλόμορφα χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση MARCM. 
 

 

Μεταλλαγμέ
να γονίδια 

Είδος μεταλλαγών Γονότυποι ατόμων που υπέστησαν 
ανάλυση MARCM 

DlrevF10 DlrevF10: Έλλειψη ~ 760bp που 
αφαιρεί το 1ο εξώνιο, το 
σημείο έναρξης της 
μεταγραφής και το κοντινό 
τμήμα του υποκινητή (μαζί και 
την αλληλουχία TATA box). 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT8
2B tubGal80/FRT82B Dlrev10 

DlrevF10 & 
SerRX106 

 DlrevF10 [βλέπε (1)] & SerRX106 
: Εσωτερική έλλειψη ~9kb του 
6ου εξωνίου & τμήματος του 
7ου εξωνίου. 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT8
2B tubGal80/FRT82B Dlrev10 e SerRX106 

Su(H)del47 Su(H)del47: ανακριβής 
αποκοπή ενός μεταθετού 
στοιχείου P που οδηγεί στην 
αντικατάσταση 1881bp (από -
1145 εως +737) με 9 
νουκλεοτίδια κοντά στο 
σημείο έναρξης της 
μεταγραφής του γονιδίου 
Su(H). 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS/+; 
tubGal80 FRT40A/ Su(H) FRT40A 

SpdoG104 Σημειακή μεταλλαγή 
Y141stop. 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS//+; 
FRT82B tubGal80/ FRT82B e 
SpdoG104 

MibEY9780  Το μεταθετό στοιχείο 
P(EPgy2)mibEY09780 έχει 
εντεθεί 96 νουκλεοτίδia 
ανοδικά της προβλεπόμενης 
θέσης έναρξης της 
μεταγραφής του γονιδίου 
mib1. 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS/+; 
tubGal80 FTR2A/ mibEY9780 FRT2A 

Notch5419 Έλλειψη της περιοχής 
3C6;3C10  (αφαιρεί επίσης τα 
γονίδια ng2, dnc,vt) . 

 y, N5419 FRT19A/ y+, tubGal80 hsFLP 
FRT19A ; actGal4, UASmCD8GFP 

Notch55ε11 Μια ένθεση 3,5kb στην 5’ 
κωδική περιοχή του γονιδίου 
που οδηγεί σε πρόωρο 
τερματισμό των μεταγράφων 
του.  

 N55e11 FRT19A/ y+, tubGal80 hsFLP 
FRT19A; actGal4, UASmCD8GFP 

dpn7  Μια παρανοηματική 
μεταλλαγή μετατρέπει την 
λυσίνη 45 σε ασπαραγίνη στη 
βασική περιοχή (1). 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS//+; 
FRTG13 tubGal80/ FRTG13 dpn7 

Df(2)dpn2 Έλλειψη ολόκληρης της 
κωδικής αλληλουχίας του 
γονιδίου dpn (2). 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS//+; 
FRTG13 tubGal80/ FRTG13 Df(2)dpn2 

Df(3)E(spl)b

32.2 

Έλλειψη ολόκληρου του 
γεντικού τόπου των 
γονιδίων E(spl)(3).  

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FR
T82B tubGal80/FRT82B  
Df(3)P[gro+]E(spl)b32.2 

dpn7 

;Df(3)E(spl)
b32.2 

Συνδυασμός 1 &3  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT
G13 tubGal80/ FRTG13 dpn7; FRT82B 
tubGal80/ FRT82B  Df(3)P[gro+]E(spl)b32.2 

Df(2)dpn; 
Df(3)E(spl)b

Συνδυασμός 2 &3  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT
G13 tubGal80/ FRTG13  Df(2)dpn2 ; 
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32.2 FRT82B tubGal80/ FRT82B  
Df(3)P[gro+]E(spl)b32.2 

UASNΔecd (Rebay et al., 1993)(4)   

UASNicd (Seugnet et al., 1997)(5)   

UASNΔecd;  
Df(3)E(spl)b

32.2 

Συνδυασμός 4 & 3  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;UAS 
NΔecd/+; FRT82B tubGal80/FRT82B Df(3) 
P[gro+] E(spl)b32.2 

UASNΔecd; 
+ 

Συνδυασμός 4 & 
χρωμοσώματος που φέρει το 
FRT82Β και τον επίτοπο Myc 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;UAS 
NΔecd/+; FRT82B tubGal80/FRT82B πMyc 

UASNicd; 
dpn7 

Συνδυασμός 5 & 1  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS//+; 
FRTG13 tubGal80/ FRTG13 dpn7 

;UASNicd/+ 

UASNicd; 
Df(2)dpn 

Συνδυασμός 5 & 2  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS//+;FRT
G13  tubGal80/ FRTG13 Df(2)dpn2; 
UASNicd/+ 

Svpe22  (aka 
svp1) 

Άγνωστη μεταλλαγή (6)  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT8
2B tubGal80/FRT82B svpe22 

GrhB37 Έλλειψη των πρώτων 6 
βάσεων και της 9ης βάσης   
οδηγεί σε αλλαγή στο πλαίσιο 
κωδικοποίησης  (frameshift) 
και πρόωρο τερματισμό της 
πρωτεΐνης (7)  

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS//+; 
FRTG13 tubGal80/ FRTG13 grhB37 

Cas24 Έλλειψη 850bp του 
γενωμικού of DNA που 
γειτνιάζει (flanking) την 
ένθεση του μεταθετού 
στοιχείου P στη μεταλλαγή 
cas2092 (8). 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT8
2B tubGal80/FRT82B cas24 

Antp25 Άγνωστη μεταλλαγή (9).   hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT8
2B tubGal80/FRT82B antp25 

HthC1 Σημειακή μεταλλαγή V181I 
(10) 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT8
2B tubGal80/FRT82B hthC1 

HthB2 Νουκλεοτιδική 
αντικατάσταστη της G με A 
στο σημείο αποδοχής του 
ματίσματος (splice acceptor 
site) (11). 

 hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;FRT8
2B tubGal80/FRT82B hthB2 

Lolaorc4 Σημειακή μεταλλαγή, 
αντικατάσταση του αμινοξέως 
Q771 με ένα κωδικόνιο λήξης 
στις ισομορφές C5-8 και V21-
22 (12). 

 yUASCD8GFPhsFLP/+;FRT42D 
tubGal80/FRT42D lolaorc4 ; tubGal4/+ 

Lola5D2 Ένθεση του μεταθετού 
στοιχείου P (13). 

 yUASCD8GFPhsFLP/+;FRT42D 
tubGal80/FRT42D lola5D2 ; tubGal4/+ 

UASNΔecd;
svpe22   

Συνδυασμός 4 & 6.  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS+; UAS 
NΔecd  /+;  FRT82B tubGal80/FRT82B 
svpe22 

GrhB37; 
UASNicd 

Συνδυασμός 7 & 5.  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS//+; 
FRTG13 tubGal80/ FRTG13 
grhB37;UASNicd/+ 

UASNΔecd;
Cas24 

Συνδυασμός 4 & 8.  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+; UAS 
NΔecd/+; FRT82B tubGal80/FRT82B cas24 

UASNΔecd;
Antp25 

Συνδυασμός 4 & 9.  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;  UAS 
NΔecd/+; FRT82B tubGal80/FRT82B antp25 

UASNΔecd Συνδυασμός 4 & 10  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;  UAS 
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Για τα πειράματα εκτοπικής έκφρασης των bHLH-O πρωτεϊνών και του 
μονοπατιού Notch χρησιμοποιήθηκαν οι εξής διαγονιδιακές σειρές: grh-Gal4, 
UAS-E(spl)mβ, UAS-E(spl)mγ, UASE(spl)mδ, UAS-E(spl)m3, UAS-E(spl)m5, 
UAS-E(spl)m7, UAS-E(spl)m8, UAS-E(spl)mγKNEQ, UAS-dpn, UAS-NΔecd, 
UAS-Nicd, UAS-CD8-GFP. 
 

Για την παρακολούθηση του προτύπου έκφρασης του γονιδίου 
E(spl)mγ χρησιμοποιήθηκε το γενωμικό διαγονίδιο E(spl)mγGFP (Almeida 
and Bray, 2005). Εξαιτίας της χαμηλής του έκφρασης ένα στέλεχος που φέρει 
4 αντίγραφα του διαγονιδίου χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα των εμβρύων 
ενώ ένα αντίγραφο ήταν αρκετό για τα πειράματα στην προνύμφη. Σε κάθε 
περίπτωση πραγματοποιήθηκε χρώση με αντίσωμα ενάντια στην GFP καθώς 
ο ενδογενής φθορισμός της GFP ήταν πολύ ασθενής για να ανιχνευτεί. 
Επίσης για να μελετηθούν τα πρότυπα έκφρασης των υπόλοιπων γονιδίων 
E(spl) χρησιμοποιήσαμε τα διαγονίδια: E(spl)m8lacZ (Lecourtois and 
Schweisguth, 1995), E(spl)mβ-0.5-lacZ (Cooper et al., 2000) και το γενωμικό 
διαγονίδιο E(spl)m7 το οποίο έχει σημανθεί με έναν επίτοπο Myc (P. Piwko 
και Χ.Δ, αδημοσίευτα δεδομένα). 
 
 

Β. Ανοσοïστοχημικές χρώσεις  

 

1. Μονιμοποίηση προνυμφών 

 

 Αρχικά πραγματοποιείται συλλογή προνυμφών τρίτου σταδίου και 
ανατομία αυτών σε διάλυμα PBS (130mM NaCl, 70mM Na2HPO4, 
30mM NaH2PO4). 

 Στη συνέχεια οι προνύμφες μονιμοποιούνται σε διάλυμα PEM/4%FA 
για 20min σε θερμοκρασία δωματίου [ διάλυμα 2x PEM: 200mM Pipes, 
2mM EGTA, 2mM MgCl2, pH 6.9]. 

 Ακολουθούν 3 γρήγορες πλύσεις με 1x PBS. 
 

2. Χρώσεις  

 

 Επώαση των μονιμοποιημένων ιστών με διάλυμα PBT (1x PBS, 0.5% 
BSA, 0.2% TritonX-100) για τουλάχιστον 1h σε θερμοκρασία δωματίου. 
Το PBT χάρη στην BSA βοηθάει στην παρεμπόδιση των μη ειδικών 
θέσεων πρόσδεσης αντισωμάτων. 

;HthC1 NΔecd/+; FRT82B tubGal80/FRT82B hthC1 

UASNΔecd 
HthB2 

Συνδυασμός 4 & 11  hsFLPtubGal4_UASGFP6MycNLS?+;  UAS 
NΔecd/+; FRT82B tubGal80/FRT82B hthB2 

Lolaorc4; 
UASNicd 

Συνδυασμός 12 & 5  yUASCD8GFPhsFLP/+;FRT42D 
tubGal80/FRT42D lolaorc4 ; tubGal4/ UASNicd 

Lola5D2; 
UASNicd 

Συνδυασμός 13 & 5  yUASCD8GFPhsFLP/+;FRT42D 
tubGal80/FRT42D lola5D2 ; tubGal4/ UASNicd 
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 Επώαση με το πρωτεύον αντίσωμα το οποίο αραιώνεται σε διάλυμα 
PBT για τουλάχιστον 16h στους 4ºC. 

 Ακολουθούν πλύσεις της περίσσειας του πρωτεύοντος αντισώματος με 
διάλυμα PT (1x PBS, 0.2% Triton-X 100), τρεις φορές για 10 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου. 

 Επώαση με δευτερεύον αντίσωμα το οποίο αραιώνεται σε διάλυμα 
PBT σε  για 2h σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Ακολουθούν πλύσεις της περίσσειας του δευτερεύοντος αντισώματος 
με διάλυμα PT (1x PBS, 0.2% Triton-X 100), τρεις φορές για 10 λεπτά 
σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Τέλος, πραγματοποιείται η ανατομία των ιστών και τοποθέτησή τους 
σε αντικειμενοφόρο με διάλυμα 0.5% propyl-gallate σε 80% γλυκερόλη. 

 Η απεικόνιση των ιστών έγινε σε συνεστιακό μικροσπόπιο Leica SP2. 
 
Πίνακας II: Απεικόνιση των πρωτεύοντων αντισωμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή αυτή. 
 
Αντίσωμα Αραίωση Επίτοπος Προέλευση 

m-a-Antp 1:100 - I.Guerrero from DHSB 
 

m-a-Cut 
2B10 

1:100 Aa 16165-1736 (Blochlinger et al., 1990) 

m-a-CycE 
8B10 

1:100 Aa 152 – 409 Helena Richardson (Peter MacCallum 
Cancer Centre, Melbourne, Australia)  
(Richardson et al., 1995) 

m-a-GFP 1:100 - DHSB 
m-a-Mira 1:100 the carboxy-

terminal portion 
(SPPQKQVLKAR
NI) 

Fumio MAtsuzaki; 
(Ohshiro et al., 2000) 

m-a-Pros 
MR1A 

1:50 έως 
1:100 

Aa 1196 to 1320 DHSB (Spana and Doe, 1995) 

m-a-Svp 1:100 aa 102–543 of 
the SVP Type I 
protein 

Y.Hiromi 
(Kanai et al., 2005) 

m-a-Wor 1:100 Aa 1-525 or aa 1-
305 

X.Yang (Cai et al., 2001) 

R-a-Ase 1:100 Ab against 
peptide e 
CLSDESMIDAID
WWEAHAPKSN
GACTNLSV 

A. Jarman, University of Edinburgh, 
UK 

R-a-bGal 1:10.000 - Cappel 
R-a-Cas 1:3000 Cas CDNA with 

the 239 aa zinc 
finger repeat, 196 
and 120 amino- 
and carboxy-
terminal residues 

Bray 
(Kambadur et al., 1998) 

R-a-GFP 1:100.000 - Minotech 
R-a-Hth 1:1000 Full length I.Guerrero 

(Noro et al., 2006) 
R-a-Lola 1:100 aa 19-467  Giniger, 
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(Giniger et al., 1994) 
R-a-Numb 1:20 - Juergen Knoblich (Schober et al. 

Nature 1999) 
R-a-Pon 1:1000 

(pread) 
Aa 13-43 LY and YN Jan (Lu et al., 1998) 

R-a-Seq 1:1000 Aa 185-703 Hugo Bellen (Brenman et al., 2001) 
r-a-Dpn 1:1 Details available 

upon request. 
Chris Doe (Boone and Doe, 2008) 

r-a-Elav 
7E8A10 

1:50 1:100 - DHSB  
(O'Neill et al., 1994) 

r-a-grh 1:1000 grh-O’ cDNA  Stefan Thor  
(Baumgardt et al., 2009) 

r-a-pdm3 1:100 aa 411-766 Grueber  
(Tichy et al., 2008) 

Gp-a-Dpn 1:5000 - Skeath, J. 
Gp-a-Lim1 1:1000 aa 249-1979 for 

gp-a-Lim1 
Botas J. 
(Lilly et al., 1999) 

Gp-a-Hey 1:2000 Full length Hey 
cDNA 

(Monastirioti et al., 2010) 

 
 
 

 Τα δευτερέυοντα αντισώματα έχουν συζευχθεί με τις φθορίζουσες 
χρωστικές Alexa 488, 555, 568, 633 ή 647 (Molecular Probes), ή Cy3 
(Jackson ImmunoResearch).  

 

Γ. Ποσοτική PCR (Q-PCR) 

 

 Αρχικά πραγματοποιείται συλλογή προνυμφών τρίτου σταδίου και 
ανατομία αυτών σε διάλυμα PBS (130mM NaCl, 70mM Na2HPO4, 
30mM NaH2PO4). 

 Ακολουθεί  η απομόνωση ολικού RNA με τη χρήση του  RNeasy mini 
kit (Qiagen) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

 Έπειτα, παράγεται cDNA μέσω αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφής 
(RT-PCR) με τη βοήθεια του  ImProm-II Reverse Transcription System 
(Promega) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

 Η πραγματοποίηση των αντιδράσεων  qPCR γίνεται σε τριπλέτες  με τη 
βοήθεια του QuantiTect SYBR Green PCR kit (Qiagen) σε ένα 
μηχάνημα Roche Light Cycler. Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω 
συστατικά: 

 
 

Αντιδραστήρια  Όγκος  

DNA μήτρα 0.5 μl 
Primer forward (10pmol/ μl) 0.3 μl 
Primer reverse (10 pmol/ μl) 0.3 μl 
Syb Green Mix 5.0 μl 
ddH2O 3.9 μl 
Τελικός όγκος  10.0 μl 
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 H δημιουργία των ειδικών προιόντων PCR επιβεβαιώνεται με ανάλυση 
των καμπυλών των λιωμένων προιόντων (melting-curve analysis). Η 
κατασκευή καμπύλης κανονικοποίησης (calibration curve) 
πραγματοποιείται από διαδοχικές αραιώσεις γενωμικού DNA, και η 
κανονικοποίηση των τιμών για όλα τα γονίδια πραγματοποιείται με 
βάση τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου rp49 (housekeeping gene). Η 
επαγωγή των γονιδίων στόχων υπολογίστηκε με τη μέθοδο του 
μεγίστου της δεύτερης παραγώγου (the second-derivative maximum 
method). 

  

 Αλληλουχίες εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα πειράματα Q-
PCR:  

 
Όνομα εκκινητή Αλληλουχία 

Rp49 forward 5’-CGGATCGATATGCTAAGCTGT 
Rp49 reverse 5’-GCGCTTGTTCGATCCGTA 
Mg forward 5’-AAGTGCCTGGACGAGCTAAA 
Mg reverse 5’-CATTGACGGCATGGATGTAG 
Dpn forward 5’-CAGCGTTGTCCAGAAGTTCA   
Dpn reverse 5’-AAACAAGCCACCACGGTATC   

 
 

Δ. Μικροσυστοιχίες μεταγραφώματος της Δροσόφιλας   

 

 Απομόνωση ολικού RNA από α) εγκεφάλους όπου υπερεκφράζεται ο 
συστατικά ενεργός υποδοχέας Notch για 24 ώρες [tGal80ts/+; 
UASNΔecd/UCD8GFP; grhGal4/+] και β) από το πρέπων δείγμα 
ελέγχου [tGal80ts/+; UCD8GFP/+; grhGal4/+]  με τη χρήση RNeasy 
Plus Mini Kit σύμφωνα με τις οδηγίες  των κατασκευαστών. 

 Η αντίστροφη μεταγραφή του RNA και η σύνθεση στη συνέχεια του 
δίκλωνου cDNA,  η μεταγραφή του in vitro σε cRNA και η σήμανση του 
με βιοτίνη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών (Affymetrix; Εργαστήριο Γ.Γαρίνη).  

 Παρασκευάσματα κομματιασμένου cRNA υβριδοποιήθηκαν σε 
μικροσυστοιχίες που καλύπτουν το σύνολο του μεταγραφώματος της 
D.melanogaster [GeneChip Drosophila Genome 2.0 Array (3' IVT 
Expression_Affymetrix)] με τη χρήση φούρνου υβριδοποίησης, 
πλήθηκαν, επωάστηκαν  με αντίσωμα στρεπταβιδίνης ενωμένο με το 
φλουορόχρωμα φυκοερυθρίνη (streptavidin phycoerythrin conjugate)  
και σαρώθηκαν (εργαστήριο Γ. Γαρίνη, microarray facility, IMBB). 

 Η αρχική απομόνωση των δεδομένων και η κανονικοποίηση για κάθε 
μικροσυστοιχία έγιναν με το λογισμικό GCOS (Affymetrix).  

 Οι εντάσεις των δεδομένων μεταμορφώθηκαν με τη βοήθεια 
λογαρίθμων και κανονικοποιήθηκαν  μέσα σε κάθε μικροσυστοιχία και 
μεταξύ διαφορετικών μικροσυστοιχιών με μια μέθοδο ποσοτικής 
κανονικοποίησης που βασίζεται στο ανοιχτό στατιστικό πακέτο R 
(Γ.Γαρίνης). 
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Ε. Ανοσο-κατακρήμνιση χρωματίνης & μικροσυστοιχίες του 
συνολικού γονιδιώματος της Δροσόφιλας  

 
Αντιδραστήρια 
  
 cell lysis buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM NaCl, 0.2% NP40, 1x Roche 

complete inhibitor) 

 37% formaldehyde solution  

 2 M glycine  

 50 ml Falcon tubes 

 5 ml Falcon tubes 

 phosphate-buffered saline (PBS)  

 nuclear lysis buffer (50 mM Tris-HCl pH 8.1, 10 mM EDTA, 1% SDS, 1x Roche 
complete inhibitor) 

 IP dilution buffer (IPDB) (20mM Tris-HCl pH 8.1, 150 mM NaCl, 2mM EDTA, 1% 
Triton X-100, 0.01% SDS, 1x Roche complete inhibitor) 

 sonicator 

 2 ml microcentrifuge tubes 

 15 ml Falcon tubes 

 normal rabbit IgG  

 protein G-agarose (Santa Cruz) 

 IP wash buffer 1 (IPWB1) (20 mM Tris-HCl pH 8.1, 50 mM NaCl, 2 mM EDTA, 
1% Triton X-100, 0.1% SDS) 

 IP wash buffer 2 (IPWB2) (10 mM Tris-HCL pH 8.1, 250 mM LiCl, 1 mM EDTA, 
1% NP-40, 1% deoxycholic acid) 

 TE pH8.0 

 IP elution buffer (IPEB) (100 mM NaHC03, 1% SDS) 

 5M NaCl 

 proteinase K (10mg/ml stock)  

 tRNA (5mg/ml stock)  

 phenol/chloroform/isoamylalcohol(1:1:24) 

 chloroform/isoamylalcohol (24:1) 

 glycogen  

 3M sodium acetate pH5.2 

 100% ethanol 

 70% ethanol 

 1% agarose 1XTBE gel 

 
 
 
 
Ι. Προετοιμασία της μονιμοποιημένης Χρωματίνης _(Ημέρα 1η)  

 
1. Ανατομία 50 ΚΝΣ προνυμφών α) από δείγμα στο οποίο υπερεκφράζεται ο 

συστατικά ενεργός υποδοχέας Notch για 24 ώρες [tGal80ts/+; 
UASNΔecd/UCD8GFP; grhGal4/+] και β) από το πρέπων δείγμα ελέγχου 
[tGal80ts/+; UCD8GFP/+; grhGal4/+] σε PBS. Αναποδογύρισμα των 
κεφαλιών και μονιμοποιήση τους με 1% formaldehyde σε PBS (τελικός 
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όγκος; BDH, Analar grade Cat. No: 101134A, 40% solution), σε 
θερμοκρασία δωματίου (RT), για 20 min. 

2. Η αντίδραση σταματάει με την προσθήκη Γλυκίνης (Glycine; αρχικό 
διάλυμα 2Μ; αραίωση 1/10 του όγκου του διαλύματος μονιμοποίησης) για 
5 min. 

3. Ξέπλυμα 3 φορές με PBS.  
4. Απομόνωση εγκεφάλων σε PBS & protease inhibitors. 
5. Φυγοκέντρηση στις 3.600 rpm, 1 min, RT. Αφαίρεση υπερκειμένου έως 

ότου απομείνουν οι εγκέφαλοι σε 20l PBS + protease inhibitors. 
6. Ομογενοποίηση με τη χρήση μικρών πλαστικών ομογενοποιητών (pestles) 

κατάλληλων για 1.5 ml eppendorfs (1.5ml disposable Polypropylene Pellet 
Pestle; Anachem, K-749520-0000). 

7. Πλύσιμο της άκρης του ομογενοποιητή (pestle) σε ένα σωληνάκι με 50 l 
Νuclear Lysis Buffer που περιέχει protease inhibitors, προσθήκη του 
υγρού στους πολτοποιημένους εγκεφάλους. 

8. Επώαση στον πάγο για 20 min. 
9. Θρυμματισμός της χρωματίνης με τη χρήση υπερήχων (sonication) στο 

μηχάνημα Bioruptor UCD-200 (Diagenode, www.diagenode.com), 3-5 min, 
ρυθμίζοντας  ‘high’ στους 40C. 

10. Φυγοκέντρηση στις 13200rpm, 10 min, στους 4C. 
11. Μεταφορά υπερκειμένου σε νέο eppendorf tube, προσθήκη 450μl 

διαλύματος IPDB. Φύλαξη 50l και αντιστροφή της σύνδεσης με σκοπό 
τον έλεγχο του μεγέθους της θρυμματισμένης χρωματίνης. 

12. Συνέχεια με την ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης (IP) ή ακαριαία ψύξη 
σε υγρό άζωτο και αποθήκευση στους -80OC.  
 
 

 
ΙΙ. Ανοσοκατακρήμνιση Χρωματίνης_Ημέρα 1η   

 
1. Με τη χρήση των παραπάνω συνθηκών το DNA θρυμματίζεται σε 

κομμάτια περίπου των 300-600 bp. 

 Μεταφορά της θρυμματισμένης χρωματίνης σε 2 ml tubes. 

 Φυγοκέντρηση στις 13000 rpm, 5 min, στους 4ºC. 
2. Έπειτα,   

 Μεταφορά του υπερκειμένου σε 15 ml Falcon  

 Προσθήκη 8.1 ml διαλύμματος IPDB σε κάθε tube για να γίνει 1:10 το 
ποστοστό NLB:IPDB. 

3. Προκαθαρισμός της χρωματίνης,  

 Με την προσθήκη 5 ug κανονκής IgG κουνελιού (2ul) και protein G-
agarose σφαιριδίων όγκου 40 ul στο καθένα.  

 Επώαση 3-5 ώρες, στους 4ºC, σε περιστρεφόμενο τροχό. 
4. Φυγοκέντρηση των σφαιριδίων με τη χρωματίνη στις 3000 rpm για 1 min 

στους 4ºC.  Χρήση του υπερκειμένου για ChIP. 
*Χρήση 500ul της χρωματίνης για τον καθορισμό του input control 
αποθήκευση στους -20ºC.  

5. Χρήση 750 ul της χρωματίνης  για κάθε αντίδραση και προσθήκη 
αντισώματος. Επώαση Ο/Ν στους 4ºC με περιστροφή. 

 

http://www.diagenode.com/
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ΙΙΙ. Αποσύνδεση γενωμικών αλληλουχιών από το ανοσοσύμπλοκο (2η ημέρα) 
 
1. Πλύσιμο της χρωματίνης + σφαιριδίων protein G-agarose + αντισώματος, 

 Φυγοκέτρηση των σφαιρίδιων protein G-agarose στις 3000 rpm, 20 
sec, στους 4ºC.  

 Αφαίρεση υπερκειμένου και πλύσιμο της πελέτας μία φορά με 1ml 
διαλύματος IPDB. 

 Πλύσιμο 2 φορές με 1ml διαλύματος  IP wash buffer 1 (IPWB1). 
* Σε κάθε πλύσιμο, αναποδογυρίστε μερικες φορές κατα τη διάρκεια της 
πεντάλεπτης επώασης στον πάγο, φυγοκεντρήστε στις 3000 rpm, 1 min, 
στους 4ºC. Αφήστε τα tubes ατάραχα για 1 λεπτό πριν την αφαίρεση του 
υπερκειμένου. 
2. Όμοιο πλύσιμο της πελέτας δυο φορές με 750 ul διαλύματος IP wash 

buffer 2 (IPWB2) και μια φορά με 750 ul TE pH8.0. 
3. Έκλουση του ανοσο-συμπλόκου (DNA-πρωτεΐνες-αντίσωμα) από τα 

σφαιρίδια, 

 Προσθήκη 250 ul διαλύματος IP elution buffer (IPEB).  

 Vortex 10 min. 

 Φυγοκέντρηση στις 7500 rpm για 2 min.  
4. Επανάληψη του βήματος 3 και συνδυασμός των 2 εκχυλισμάτων στο ιδιο 

σωλήνα (500 ul συνολικά). 
5. Αντιστροφή της διασύνδεσης,  

 Προσθήκη 27 ul διαλύματος 5M NaCl (τελική συγκέντρωση 0.3M) σε 
κάθε δείγμα.  

 Γίνεται το ίδιο για το δείγμα input που είχε αποθηκευτεί την 1η ημέρα, 
συνέχεια όπως για τα υπόλοιπα δείγματα.  

 Επώαση στους 65ºC για 6 ώρες. 
6. Προσθήκη 9ul πρωτεϊνάσης K (10mg/ml stock) και επώαση στους 45ºC, 

O/N. 
 
 
ΙV. Καθαρισμός γενωμικών αλληλουχιών (Ημέρα 3η) 
 
1. Κατακρήμνιση DNA, 

 Προσθήκη 2 ul tRNA (5mg/ml stock). 

 Vortex. 

 Προσθήκη 500 ul  phenol/chloroform/IAA.  

 Vortex καλό.  

 Φυγοκέντρηση στις 13200 rpm, 5 min, σε RT.  

 Μεταφορά της υδατικής φάσης σε νέο σωλήνα μικροφυγοκέντρησης. 
2. Επανάληψη του προηγούμενου βήματος με 500 ul chloroform/IAA. 
3. Προσθήκη 5 ug glycogen (1ul), 1ul tRNA (5mg/ml stock) και 50ul 

διαλύματος 3M οξικού νατρίου pH=5.2 σε κάθε δείγμα.  
4. Προσθήκη 1.25 ml διαλύματος 100% αιθανόλης. Κατακρήμνιση στους -

20ºC Ο/Ν. 
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V. Πολλαπλασιασμός γενωμικών αλληλουχιών και υβριδοποίηση σε 
γενωμικές μικροσυστοιχίες (Ημέρα 4η) 
 
1. Φυγοκέντρηση στις 13200 rpm για 20 min στους 4ºC. 
2.  Πλύσιμο πελέτας με 500 ul παγωμένης 70% αιθανόλης. 
3. Αφαίρεση υπερκειμένου και στέγνωμα των πελετών.  
4. Επαναδιάλυση σε 30 ul νερού.  
5. Χρήση 1 ul για μια αντίδραση real time PCR (10x λιγότερο για το δείγμα 

input). 
6. Επιδιόρθωση του θρυμματισμένου γενωμικού DNA μετά το ChIP, 

καθαρισμός και ένωση με συνδέτες linkers.  
7. Πολλαπλασιασμός των προιόντων σε αντίδραση PCR με τη βοήθεια 

των συνδετών* .  
8. Σήμανση των κατακρημνισμένων και πολλαπλασιασμένων κομματιών και 

υβριδοποίηση τους σε μικροσυστοιχίες  ολιγονουκλεοτιδίων της Nimblegen  
που καλύπτει το γονιδίωμα της Drosophila [NimbleGen D. melanogaster 
2.1M Whole-Genome Tiling Arrays (release 4; excluding repetitive 
sequences)] σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. (FlyChIP 
facility, University of Cambridge)  

9. Χρήση του προγράμματος Tamalpais για την αναγνώριση σημαντικών 
κορυφών πρόσδεσης του συμπλόκου Nicd/Su(H) [ η ύπαρξη κορυφής 
πρόσδεσης σε μια περιοχή του γονιδιώματος καθορίζεται από τον κανόνα 
T02P005 (top 2% p≤0.005) [όπου Τ02 (ύψος της κορυφής)= above 98% 
percentile of log2 oligomer intensity ratios. Αν όλα τα ολιγομερή 
μετασχηματιστούν σε 1 και 0 όπου 1 ≥ 98% percentile of log2 oligomer 
ratios και 0<98% percentile of log2 oligomer ratios τότε αν βρεθούν πάνω 
από τέσσερις άσοι (1) στη σειρά ορίζεται μια κορυφή (min πλάτος κορυφής 
=4 άσοι). Η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι P=0.05 [probability to 
randomly find 4 consecutive 1s (Bieda et al., 2006)]. 

10. Η ανάλυση και ομαδοποίηση των γονιδίων με βάση όρους GO 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού DAVID (Huang da et al., 
2009). 

 
 
VI. Ligation mediated PCR (LM-PCR) (*) 
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανοσοκατακρήμνησης χρωματίνης, το 
γενωμικό DNA που προκύπτει δεν είναι επαρκές για τη σήμανση και την 
υβριδοποίηση στις μικροσυστοιχίες. Για το λόγο αυτό, πολλαπλασιάζεται 
γραμμικά. Για να συμβεί αυτός ο γραμμικός πολλαπλασιασμός, αρχικά το 
γενωμικό DNA επισκευάζεται έτσι ώστε τα πολλαπλασιασμένα τμήματα DNA 
(amplicons) να έχουν λεία άκρα (blunt ended) και στη συνέχεια αυτά 
ενώνονται με συνδέτες. Έπειτα ακολουθεί η ligation mediated PCR (PCR που 
διαμεσολαβείται από αντίδραση λιγάσης) με τη χρήση ενός μονάχα εκκινητή. 
Τέλος,  πραγματοποιείται σήμανση με τυχαίους εκκινητές.  
 
 Επιδιόρθωση θρυμματισμένου γενωμικού DNA 

 

 Πρετοιμάζεται η παρακάτω αντίδραση: 
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Αντιδραστήριο  Όγκος  

Γενωμικό DNA από το ChIP 
(3 x 10μl ChIP) 30.0μl 
T4 DNA πολυμεράση 1.0 μl 
NEB2  buffer 5.0 μl 
dNTPs (10mM) 0.5 μl 
BSA 0.5 μl 
ddH2O 13.0 μl 
Τελικός όγκος  50.0 μl 

 

 Επώαση για 5 min στους 37°C. 

 Καθαρισμός του DNA με Qiagen MinElute PCR pyrification kit. 

 Επαναδιάλυση του επιδιορθωμένου DNA σε 20 μl νερό. 
 
 Προετοιμασία των συνδετών 
 

Όνομα  Αλληλουχία 

Συνδέτης 1 (100pmol/μl): 5’-AGA AGC TTG AAT TCG AGC AGT CAG -3’ 
Συνδέτης 2 (100pmol/μl): 5’- CTG CTC GAA TTC AAG CTT CT-3’ 

 
 

 Αναμειγνύονται 2.5 μl από κάθε προσδέτη με 45 μl νερό. 

 Επώαση για 2 min στους 94°C. 

 Επώαση για 5 min στους 70°C (απομάκρυνση δευτεροταγών 
δομών). 

 Επώαση για 5 min στους 55°C (annealing). 

 Αργή ψύξη σε θερμοκρασία δωματίου για να προκύψουν 50 μl blunt 
προσδετών (5μM). 

 Προσθήκη 200μl νερού για να προκύψουν προσδέτες 1μΜ και 
αποθήκευση στους -20°C. 

 
 Συνένωση του επιδιορθωμένου γενωμικού DNA από την 

διαδικασία ChIP με τον συνδέτη. 
 

Αντιδραστήρια  Όγκος  

Επιδιορθωμένο γενωμικό DNA (ChIP) 20 μl 
Συνδέτης (1μΜ) 4 μl 
Τ4 DNA λιγάση (5U/ μl) 3 μl 
5x Ligation Buffer 3 μl 
Τελικός όγκος  30 μl 

 
 

 Ανάδευση και επώαση Ο/Ν στους 16°C. 
 
 
 Ligation-medieted PCR 

 
Αντιδραστήρια  Όγκος  

Ligated DNA 5 μl 
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10x Buffer 4 (no Mg2+) 10 μl 
Mg2+ 3 μl 
dNTPs (10mM) 2 μl 
Linker 2 (100pmol/ μl) 2 μl 
Taq polymerase 1 μl 
Νερό  77 μl 
Τελικός όγκος  100 μl 

 
 
 Κύκλοι PCR 

 
Βήμα  Συνθήκες  

1 55°C για 2 min 
2 72°C για 5 min 
3 95°C για 2 min 
4 55°C για 1 min 
5 58°C για 1 min 
6 72°C για 2 min 
7 επανάληψη των κύκλων 4-6 για 24 φορές 
8 72°C για 5 min 
9 4°C για πάντα. 

 
 

 Βελτιστοποίηση του αριθμού των κύκλων (27) ώστε η ποσότητα του 
DNA να είναι αρκετή και να διατηρηθεί ο εμπλουτισμός της 
χρωματίνης. 

 Καθαρισμός των αντιδράσεων PCR με  Qiagen MinElute PCR 
pyrification kit. 

 Επαναδιάλυση DNA σε 20 μl νερού. 

 Χρήση 2μg υλικού για κάθε μικροσυστοιχία. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί από μελέτες άλλων εργαστηρίων φαίνεται ότι 

το μονοπάτι Notch συμμετέχει στη διαδικάσια της αυτοανανέωσης των 
νευροβλαστών στον εγκέφαλο της προνύμφης καθώς η υπερνεργοποίησή του 
οδηγεί σε υπερπλασίες στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο [(Wang et al., 2006); 
(Bowman et al., 2008)]. Επιπλέον, από μελέτες της νευρογένεσης των 
θηλαστικών, βρέθηκε ότι οι πρωτείνες HES, μεταγραφικοί στόχοι του 
σηματοδοτικού μονοπατιού Notch, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
ρύθμιση της διαδικασίας αυτοανανέωσης – διαφοροποίησης των νευρικών 
βλαστοκυττάρων κατά την εμβρυογένεση (Kageyama et al., 2007).  Η ύπαρξη 
στο  γονιδίωμα της Δροσόφιλας 13 γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της 
ίδιας οικογένειας καταστολέων (bHLH-Orange ή HES), η έκφραση κάποιων 
στους νευροβλάστες και η απόκρισή τους σε σηματοδότηση Notch στον 
εγκέφαλο της προνύμφης ήταν το έναυσμα για τον σχηματισμό της υπόθεση 
ότι οι bHLH-O πρωτεΐνες ρυθμίζουν την αυτοανανέωση των νευροβλαστών με 
τρόπο όμοιο με αυτόν που χρησιμοποιούν  τα μέλη της ίδιας οικογένειας στα 
θηλαστικά. Την υπόθεση αυτή προσεγγίζουν τα πειράματα που 
παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος της διατριβής μου ενώ το δεύτερο μέρος 
πραγματεύεται την αναζήτηση και ανεύρεση νέων στόχων του μονοπατιού 
Notch που πιθανόν να εμπλέκονται στη διαδικασία της αυτοανανέωσης των 
μετεμβρυικών νευροβλαστών.  
 

1. Πρότυπα έκφρασης των γονιδίων HES/bHLH-Ο στον εγκέφαλο της  
της D.melanogaster 

Α. Το γονίδιο E(spl)mγ εκφράζεται στο νευροεκτόδερμα και στους 
νευροβλάστες του εμβρυικού ΚΝΣ 

 
Αρχικά, προχωρήσαμε σε αναθεώρηση της έκφρασης του γονιδίου 

E(spl)mγ στο έμβρυο για να διαπιστώσουμε αν ενεργοποιείται στους 
νευροβλάστες νωρίτερα από το στάδιο της προνύμφης. Χρησιμοποιήσαμε το 
διαγονιδιακό στέλεχος E(spl)mγGFP (Almeida and Bray, 2005) και 
ανιχνεύσαμε την έκφραση του γονιδίου E(spl)mγ μέσω ενός αντισώματος 
ενάντια στην πρωτεΐνη GFP. Στο στάδιο 8, πριν το διαχωρισμό του 
νευροβλάστη από το νευροεκτόδερμα, η πρωτείνη E(spl)mγ απαντάται στο 
νευροεκτόδερμα ενώ η πρωτείνη Dpn όχι. Στο στάδιο 9 (Εικόνα 11A), οι 
πρώτοι νευροβλάστες έχουν μόλις διαχωρίστεί από το νευροεκτόδερμα και 
είναι θετικοί στην έκφραση Dpn αλλά αρνητικοί στην έκφραση E(spl)mγ όπως 
είχε χαρακτηριστεί και στο παρελθόν (Jennings et al., 1994). Η έκφραση της 
πρωτείνης E(spl)mγ ανιχνεύεται για πρώτη φορά ασθενώς στους 
νευροβλάστες στο στάδιο 10 (Εικόνα 11Β, βελάκια) και έως το στάδιο 11 όλοι 
οι νευροβλάστες εκφράζουν E(spl)mγ και Dpn (Εικόνα 11C). Στο στάδιο 13 
όπου και ο διαχωρισμός των νευροβλαστών έχει ολοκληρωθεί, η έκφραση του  
E(spl)mγ χάνεται από το νευροεκτόδερμα αλλά παραμένει στους 
νευροβλάστες (Εικόνα 11D). Στο τέλος της εμβρυικής περιόδου 
πολλαπλασιασμού των νευροβλαστών (στάδιο 16), οι περισσότεροι 
νευροβλάστες μειώνονται σε μέγεθος και εισέρχονται σε φάση ηρεμίας. Αυτοί 
οι νευροβλάστες παραμένουν θετικοί για την πρωτείνη Dpn αλλά σβήνουν το 
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γονίδιο E(spl)mγ και μονάχα ελάχιστοι διατηρούν χαμηλά επίπεδα έκφρασής 
του (Εικόνα 11Ε). Συμπερασματικά, παρατηρήσαμε ότι έπειτα από την 
καταστολή του γονιδίου E(spl)mγ κατά τη διάρκεια της γέννησης του 
νευροβλάστη, το γονίδιο αυτό πέρα από το νευροεκτόδερμα, εκφράζεται ξανά 
στον εμβρυικό νευροβλάστη όταν αυτός αρχίσει να διαιρείται ασύμμετρα και 
εμφανιστούν τα πρώτα GMCs [Pros θετικά κύτταρα (εικόνα 11Β’ βελάκια). 
Χάνεται δε ξανά μόλις οι νευροβλάστες εισέλθουν σε ηρεμία στο τέλος της 
εμβρυογένεσης (Εικόνα 11Ε). Το γονίδιο dpn από την άλλη εκφράζεται στον 
εμβρυικό νευροβλάστη πριν αυτός αρχίσει να διαιρείται ασύμμετρα και 
παραμένει ενεργό καθόλη τη διάρκεια της ζωής του νευροβλάστη ακόμα και 
στη φάση της ηρεμίας. Επομένως, η έκφραση του E(spl)mγ συσχετίζεται με τη 
μιτωτική ενεργότητα του νευροβλάστη ενώ η έκφραση του dpn όχι.  

 

 
Εικόνα 11: Η έκφραση των πρωτεινών E(spl)mγ και Dpn στο εμβρυικό 

και προνυμφικό ΚΝΣ. (Α-Ε) Προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας από έμβρυα 
E(spl)mγ-GFP με χρώση για GFP (πράσινο), Dpn (κόκκινο) και Pros (μπλέ). Το 
μπροστινό μέρος είναι στα αριστερά. (Α΄-Ε΄) Μεγαλύτερη μεγέθυνση των 
περιγεγραμμένων περιοχών; (Α-Α’’) Έμβρυο σταδίου 9. Το Dpn εκφράζεται στους 
νευροβλάστες ενώ η πρωτεΐνη E(spl)mγ εκφράζεται στο νευροεκτόδερμα (η κορυφή 
των εικόνων, επιφανειακό στρώμα) και σε μερικούς νευροβλάστες (βέλος). (Β-Β’’)  
Έμβρυο σταδίου 10. Η πρωτεΐνη E(spl)mγ εκφράζεται τώρα σε περισσότερους 
νευροβλάστες (βέλη). Οι κεφαλές βελών υποδεικνύουν Pros-θετικά GMCs. (C-C’’) 
Έμβρυο σταδίου 11. Όλοι οι νευροβλάστες είναι Dpn και E(spl)mγ θετικοί. (D-D’’) Το 
ίδιο παρατηρείται και σε έμβρυα σταδίου 13. (E-E’’) Σε ένα έμβρυο σταδίου 16, οι 
νευροβλάστες είναι μικροί σε μέγεθος. Η  πρωτεΐνη E(spl)mγ ανισχεύεται αμυδρά. (F-
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J) Προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας από προνυμφικά ΚΝΣ. Ο εγκεφαλικός λοβός 
σημειώνεται με μια κίτρινη αγκύλη και η κοιλιακή νευρική χορδή με μια λευκή αγκύλη. 
(F-F’) Προνύμφες που έχουν εκκολαφθεί πρόσφατα, 24 ώρες μετά την ωοθεσία 
(MΤΩ). Η πρωτεΐνη E(spl)mγ εκφράζεται μονάχα σε τέσσερις ενεργούς 
νευροβλάστες, τους νευροβλάστες του mushroom body, καθώς επίσης και σε ένα 
νευροβλάστη που βρίσκεται κοιλιακά και πλευρικά (λευκά βέλη στην F’). Τα E(spl)mγ 
θετικά/Dpn αρνητικά κύτταρα είναι πρόδρομοι του οπτικού λοβού (κίτρινο βέλος). (G-
G’) 48 ώρες MΤΩ: Η πρωτεΐνη E(spl)mγ συν-εκφράζεται με την πρωτεΐνη Dpn στους 
νευροβλάστες που έχουν μεγαλώσει σε μέγεθος και έχουν εξέλθει από τη φάση 
ηρεμίας. (H-J’) Η πρωτεΐνη E(spl)mγ συν-εκφράζεται με την πρωτεΐνη Dpn στους 
νευροβλάστες τύπου Ι και ΙΙ (H-H’) 72 ώρες MΤΩ: Τα λευκά βέλη σημειώνουν τον 
οπτικό λοβό. (I-I’’) 96 ώρες MΤΩ (J-J’)  120 ώρες MΤΩ. Οι κεφαλές των βελών 
δείχνουν τους τύπου ΙΙ νευροβλάστες. Κλίμακα: 75μm σε A,C,E; 73 μm στο B; 24 μm 
στα B’,B’’,C’,C’’,D’,D’’; 48 μm στα A’,A’’,D,F,G,H,I-J’; 32 μm στα E’,E’’,H’; 19 μm στα 
F’,G’.    
 

Β. Τα bHLH-O γονίδια εκφράζονται στο ΚΝΣ της προνύμφης  

 
Παρακολουθήσαμε επίσης την έκφραση των γονιδίων E(spl)mγ και dpn 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής της προνύμφης. H πρωτεΐνη Dpn ανιχνεύται 
στους νευροβλάστες των προνυμφών που έχουν μόλις εκκολαφθεί (24 ώρες 
μετά την ωοθεσία ή ΜΤΩ). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η πρωτεΐνη Dpn 
παραμένει ενεργή καθόλη τη διάρκεια της φάσης ηρεμίας (Εικόνα 11F). Αυτοί 
οι πρώιμοι  Dpn θετικοί μετεμβρυικοί νευροβλάστες είναι μικροί σε μέγεθος και 
E(spl)mγ-αρνητικοί. Εξαίρεση αποτελούν ένας πλευρικός νευροβλάστης στον 
κοιλιακό εγκέφαλο και οι τέσσερις νευροβλάστες του mushroom body (Εικόνα 
10F, άσπρα βέλοι). Οι τελευταίοι είναι οι μοναδικοί νευροβλάστες που όπως 
αναφέρθηκε στην εισαγωγή, δε σταματούν να διαιρούνται ποτέ κατα τη 
μετάβαση από την εμβρυική στην προνυμφική ζωή [(Ito and Hotta, 1992); 
(Sousa-Nunes et al., 2011)]. Η πρωτεΐνη E(spl)mγ ανιχνεύεται ακόμα σε 
μερικά dpn-αρνητικά κύτταρα που θα δώσουν αργότερα τον οπτικό λοβό 
(Εικόνα 11F,κίτρινο βέλος). Από νωρίς στο στάδιο L2 (48 ώρες μετά την 
ωοθεσία), οι dpn θετικοί νευροβλάστες μεγαλώνουν σε μέγεθος, γίνονται 
θετικοί για την πρωτεΐνη E(spl)mγ και αρχίζουν να διαιρούνται όπως μαρτυρά 
η παρουσία των γειτονικών GMCs (Pros-θετικά κύτταρα). Οι πρωτεΐνες 
E(spl)mγ και Dpn συνεχίζουν να εκφράζονται τόσο στους νευροβλάστες 
τύπου Ι όσο και στους νευροβλάστες τύπου ΙΙ και στους ώριμους INPs τους 
μέχρι το τέλος της προνυμφικής ζωής (Εικόνες 11H-J).  
 

Επιπλέον, ελέγξαμε κατά πόσο άλλα μέλη του γενετικού τόπου E(spl) 
ενεργοποιούνται στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες. Καθώς δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα αντισώματα για τις πρωτεΐνες αυτές, καταφύγαμε α) σε μια 
γενωμική κατασκευή για το γονίδιο E(spl)m7 η οποία φέρει έναν επίτοπο myc 
(Piwko and Delidakis, αδημοσίευτα δεδομένα) και β) σε διάφορους lacZ 
ανταποκριτές (βλέπε υλικά & μέθοδοι). Βρήκαμε ότι το γονίδιο E(spl)m7 
εκφράζεται κυρίως στον οπτικό λοβό και πολύ αμιδρά στους νευροβλάστες 
και στα πέριξ κύτταρα (Εικόνα 12C) ενώ τα γονίδια E(spl)m8 και E(spl)mβ 
εκφράζονται στους νευροβλάστες (εικόνα 12Α-Β’) Δεν ελέγξαμε τα γονίδια 
E(spl)m3, E(spl)m5 and E(spl)mδ λόγω έλλειψης στελεχών-ανταποκριτών. Εν 
συντομία, διαπιστώθηκε ότι πέρα από το γονίδιο E(spl)mγ, υπάρχουν 
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τουλάχιστον τρία ακόμα γονίδια E(spl) τα οποια εκφράζονται στους 
μετεμβρυικούς  νευροβλάστες.  

 

 
 

Εικόνα 12: Έκφραση άλλων μελών της οικογένειας των bHLH-O 
πρωτεϊνών στο ΚΝΣ της προνύμφης. (A-C’’) Προβολές συνεστιακής 
μικροσκοπίας από προνυμφικά ΚΝΣ τρίτου σταδίου, το εμπρόσθιο τμήμα είναι πάνω 
αριστερά (εκτός από το C’, όπου το εμπρόσθιο τμήμα είναι προς τα πάνω). (A-C) 
Εγκεφαλικοί λοβοί, (A’-C’) Κοιλιακές Νευρικές Χορδές (ΚΝΧ). Η πρωτεΐνη Hey 
(πράσινο) μαρκάρει ένα υποσύνολο πρόσφατα γεννημένων νευρώνων και η β-
γαλακτοσιδάση (κόκκινο) χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση της έκφρασης των 
γονιδίων μαρτύρων E)spl)m8-lacZ και E(spl)mβ-lacZ. Ένα στέλεχος που κουβαλάει 
ένα διαγονίδιο σύντηξης του γονιδίου E(spl)m7 με τον επίτοπο myc χρησιμοποιήθηκε 
για την απείκονιση του E(spl)m7. (C). (Α-Α’) Η πρωτεΐνη E(spl)m8 εκφράζεται στους 
νευροβλάστες (μεγάλοι πυρήνες που περιβάλλονται από πρόσφατα γεννημένους 
νευρώνες) τόσο στον κεντρικό εγκέφαλο (Α) όσο και στην κοιλιακή νευρική χορδή 
(Α΄). (Β-Β’) Η πρωτεΐνη E(spl)mβ έχει πανομοιότυπο πρότυπο. Παρατηρείται ότι η β-
γαλακτοσιδάση διοχετεύεται και στα GMCs/ νευρώνες εξαιτίας της σταθερότητάς της. 
(C-C’) Η πρωτεΐνη E(spl)m7 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στον οπτικό λοβό και 
ασθενώς στους νευροβλάστες και σε μερικά γειτονικά  GMCs/ νευρώνες. Κλίμακα : 
75μm. 

 

2. Ο ρόλος των bHLH-O πρωτεΐνών στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες 

  
Για να μελετήσουμε το ρόλο των πρωτεΐνών Dpn και E(spl) στον 

πολλαπλασιασμό των νευροβλαστών, πραγματοποιήσαμε μωσαϊκή γενετική 
ανάλυση σε ΚΝΣ από προνύμφες σταδίων L2-L3 με τη χρήση του 
συστήματος MARCM. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη σήμανση των 
μεταλλαγμένων περιοχών με φθορίζουσα πρωτεΐνη [GFP; Βλέπε υλικά & 
μέθοδοι; (Lee and Luo, 2001)]. Οι νευροβλάστες τύπου Ι στους οποίους 
απουσιάζουν όλα τα γονίδια E(spl) δεν είχαν κανένα πρόβλημα όσον αφορά 
το είδος και τον αριθμό των κυττάρων που παράγουν (εικόνα 13C-C’) σε 
σύγκριση με αγρίου τύπου νευροβλάστες (εικόνα 13B-B’). Εξακολουθούν να 
παράγουν έναν μεγάλο σε μέγεθος Dpn/Ase-θετικό νευροβλάστη, 3-5 
ενδιάμεσου μεγέθους Ase-θετικά GMCs και περίπου 20 μικρούς σε μέγεθος 
Pros-θετικούς νευρώνες. Ωστόσο, οι μεταλλαγμένες για τα γονίδια E(spl) 
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γενεαλογίες τύπου ΙΙ παρουσιάζουν μια μικρή μείωση στον αριθμό των INPs 
σε σχέση με τις αγρίου τύπου γενεαλογίες. Σε φυσιολογικές γενεαλογίες 
τύπου ΙΙ, οι ανώριμοι INPs δεν εκφράζουν τις πρωτεΐνες Dpn, Ase, Pros και 
γειτνιάζουν με τον μητρικό νευροβλάση τύπου ΙΙ (θετικός για Dpn, αρνητικός 
για Ase). Οι ώριμοι INPs (mINPs) βρίσκονται λίγο πιο μακρυά από τον 
νευροβλάστη και εκφράζουν τόσο Dpn όσο και Ase [εικόνα 13E-E’; (Boone 
and Doe, 2008); (Bowman et al., 2008)]. Οι μεταλλαγμένοι για τα E(spl) 
γονίδια κλώνοι τύπου ΙΙ περιέχουν ένα μοναδικό Dpn θετικό/Ase αρνητικό 
νευροβλάστη, μερικά προσκολλημένα Dpn/Ase αρνητικά ΙNPs και ~ 10 
Dpn/Ase θετικά ώριμα INPs σε σύγκριση με τα ~25 σε αγρίου τύπου 
γενεαλογίες (Εικόνα 13F-F’). Μονά μεταλλαγμένοι κλώνοι για το γονίδιο dpn 
παρουσιάζουν φυσιολογικές τύπου Ι γενεαλογίες (Εικόνα 13D-D’) και μια 
παρόμοια μείωση στον αριθμό των ώριμων INPs στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ 
(Εικόνα 13G-G’).     
 

Σε αντίθεση με την απουσία προβλημάτων στους μονά 
μεταλλαγμένους κλώνους για τα γονίδια dpn ή E(spl), οι διπλά μεταλλαγμένοι 
κλώνοι για dpn και E(spl), παρουσιάζουν έναν δραματικό φαινότυπο. Σε 48/64 
(75%) διπλά μεταλλαγμένες γενεαλογίες τύπου Ι, ο νευροβλάστης δεν μπορεί 
να ανιχνευθεί και οι νευρώνες ανα γενεαλογία είναι λιγότεροι (5.5 
κύτταρα/γενεαλογία; Εικόνα 13Η-H’’’,J-J’,K,L) σε σύγκριση με αγρίου τύπου 
γενεαλογίες τις ίδιας ηλικίας (23 κύτταρα/γενεαλογία, Εικόνα 13K). Οι 
υπόλοιπες διπλά μεταλλαγμένες γενεαλογίες φαίνονται φυσιολογικές 
(διαθέτουν νευροβλάστη και 22 κύτταρα/γενεαλογία; Εικόνα 13I-I’,K,L). Στην 
πρώτη περίπτωση, η απώλεια του νευροβλαστη έγινε πιθανότατα σταδιακά 
μέσα στις 3 μέρες από τη επαγωγή του κλώνου μέχρι και τη μονιμοποίηση του 
ιστού. Έτσι, μέχρι την οριστική απώλεια τους, οι νευροβλάστες διαιρούνται 
γεγονός που ερμηνεύει την παρουσία μερικών νευρώνων στις γενεαλογίες 
αυτές. Στην δεύτερη περίπτωση, οι γενεαλογίες που διατηρούν το 
νευροβλάστη παρουσιάζουν φυσιολογικό αριθμό νευρώνων γεγονός που 
υποδηλώνει ότι ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των νευροβλαστών δεν αλλάζει 
εξαιτίας της απώλειας των dpn και E(spl). Επομένως οι πρωτεΐνες Dpn και 
E(spl) διαθέτουν μια πλεονάζουσα δράση αναγκαία για την μακροπροθεσμη 
διατήρηση του νευροβλάστη και όχι για τον συνεχή πολλαπλασιασμό του. 
Γενεαλογίες τύπου ΙΙ δεν βρέθηκαν ποτέ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 
απώλεια των γονιδίων dpn και E(spl) προκαλεί σοβαρότερες βλάβες σε αυτές 
τις γενεαλογίες ίσως και άμεσο τερματισμό του πολλαπλασιασμού τους. 
 

Την ύπαρξη πλεονάζουσας δράσης μεταξύ των Dpn και E(spl) bHLH-O 
πρωτεϊνών στη διατήρηση των προνυμφικών νευροβλαστών ενισχύει το 
γεγονός ότι σε βιοχημικά πειράματα ηλεκτροφορητικής αλλαγής στην 
κινητικότητα (EMSA) οι πρωτεΐνες Dpn, E(spl)mγ και E(spl)m8 βρέθηκαν να 
μπορούν να σχηματίσουν ανταγωνιστικά ετεροδιμερή για πρόσδεση στο DNA 
(Zacharioudaki et al., 2012). 
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Εικόνα 13: Η λειτουργία των πρωτεΪνών Dpn και E(spl) στους 

νευροβλάστες της προνύμφης. Κλώνοι σε ΚΝΣ προνύμφης σημασμένοι με GFP. 
(Α) Κοιλιακός εγκεφαλικός λοβός και (Β) η μεγέθυνση της περιγεγραμμένης περιοχής 
δείχνει έναν κλώνο ελέγχου τύπου Ι, ηλικίας τριών ημερών που έχει υποστεί χρώση 
για Ase (κόκκινο, σήμανση νευροβλαστών και GMCs) και  Pros (μπλέ, σήμανση 
νευρώνων). (C,D) κλώνοι όπου απουσιάζουν τα γονίδια E(spl) ή το dpn εμφανίζονται 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 62 

φυσιολογικοί. (B’-D’) Ase/Pros κανάλια μόνο όπου οι κλώνοι διαθέτουν λευκό 
περίγραμμα. (E-G’) Τύπου ΙΙ γενεαλογίες με χρώση για Dpn (κόκκινο) και Ase (μπλέ). 
(Ε) Αγρίου τύπου γενεαλογία. (F) Μια γενεαλογία μεταλλαγμένη για τα γονίδια E(spl) 
περιέχει λιγότερα INPs. Το ίδιο ισχύει και για τους δύο dpn7 κλώνους στο (G). Οι 
κεφαλές των βελών δείχνουν GFP σημασμένους νευροβλάστες τύπου ΙΙ. (H-J’) 
Γενεαλογίες τύπου Ι διπλά μεταλλαγμένες για τα γονίδια dpn και E(spl) έχουν υποστεί 
χρώση με Dpn (κόκκινο) και Pros (μπλέ). (Η-Η’’) Επιφανειακή όψη ενός κλώνου του 
ραχιαίου εγκεφαλικού λοβού. Δεν ανιχνεύεται νευροβλάστης. (Η’,Η’’’) Ο ίδιος κλώνος 
σε μεγαλύτερο βάθος, εντοπίζονται μονάχα μερικοί νευρώνες. (Ι,Ι’) Ένας διπλά 
μεταλλαγμένος dpn;E(spl) κλώνος από την κοιλιακή νευρική χορδή φαίνεται να είναι 
αγρίου τύπου. (J,J’) Ένας ακόμα dpn;E(spl) κλώνος που στερείται νευροβλάστη. 
Κλίμακα: 48μm στο Α; 24μm στα B-F’, I-J’; 19μm στα G-H’’’. (Κ) Θηκόγραμμα που 
απεικονίζει τον συνολικό αριθμό κυττάρων ανά γενεαλογία τύπου Ι από 104 κλώνους 
ελέγχου ενάντια 64 διπλά μεταλλαγμένων dpn;E(spl) κλώνων εκ των οποίων οι 16 
περιέχουν νευροβλάστη ενώ οι 48 όχι. Το κουτί περικλείει την κεντρική (50%) 
κατανομή των τιμών; Η ρόζ γραμμή υποδεικνύει τη διάμεσο. (L) Συχνότητες 
φυσιολογικών και διπλά μεταλλαγμένων dpn;E(spl) κλώνων τύπου Ι ως προς την 
παρουσία/ απουσία νευροβλάστη. 

  
Επιπλεόν ελέγξαμε κατά πόσο οι πρωτεΐνες bHLH-O είναι απαραίτητες 

για τη διατήρηση των νευροβλαστών στη φάση της ηρεμίας. Καθώς η 
πρωτεΐνη Dpn εκφράζεται έντονα κατά τα τελευταία εμβρυικά στάδια και ενώ ο 
νευροβλάστης βρίσκεται σε ηρεμία,  υποθέσαμε ότι η απώλεια της λειτουργίας 
του γονιδίου dpn ίσως να εμποδίζει την επανενεργοποίηση των 
νευροβλαστών. Παρακολουθήσαμε στενά τον αριθμό των νευροβλαστών σε 
ζώα α) ετερόζυγα για μεταλλαγές dpn και E(spl), [ dpn2/+; E(spl)b32.2/+.] και β) 
ομόζυγα για dpn (dpn2/dpn7),  από την εκκόλαψή τους και καθόλη τη διάρκεια 
της προνυμφικής τους ζωής ανά 24ωρα διαστήματα. Βρέθηκε μια μείωση 
στον αριθμό των νευροβλαστών στα dpn2/dpn7 σε σύγκριση με τα ετερόζυγα 
ζώα ελέγχου [dpn2/+; E(spl)b32.2/+; Θεωρούνται ως αγρίου τύπου εφεξής] η 
οποία όμως ήταν μέτρια. Μέχρι το στάδιο L3, τα dpn2/dpn7 ζώα είχαν κατά 
μέσο όρο 52 νευροβλάστες (αγριου τύπου=95) ανα εγκεφαλικό λοβό [σε 
συμφωνία με μια πρόσφατη μελέτη (San-Juan and Baonza, 2011); Εικόνα 
14Μ] και 100 νευροβλάστες ανά κοιλιακή νευρική χορδή (αγρίου τύπου=150) 
(εικόνα 14N). Επομένως ένας μεγάλος αριθμός νευροβλαστών εξέρχονται 
από τη φάση ηρεμίας. Πράγματι όλοι σχεδόν οι αγρίου τύπου και οι dpn2/dpn7 
νευροβλάστες έχουν μεγαλώσει σε μέγεθος, εκφράζουν Ase και 
περιβάλλονται από Pros θετικά GMCs και νευρώνες, γεγονός που 
υποδηλώνει μιτωτική ενεργότητα ήδη από τις 48 ώρες μετά την εκκόλαψη 
(εικόνα 14H-H’). Υποθέσαμε επομένως ότι μια άλλη πρωτεΐνη της οικογένειας 
των bHLH-O ίσως να έχει πλεονάζουσα δράση με την πρωτεΐνη Dpn κατα τη 
διάρκεια της φάσης ηρεμίας. Το γεγονός ότι η πρωτεΐνη E(spl)mγ ανιχνεύεται 
αμυδρά σε έμβρυα τελευταίων σταδίων δεν αποκλείει την πιθανότητα ένα 
άλλο μέλος της οικογένειας των E(spl) [π.χ Espl(mβ) ή Espl(m8)] να 
εκφράζεται στους νευροβλάστες σε εκείνο το στάδιο. Για το λόγο αυτό 
αναρωτηθήκαμε αν η απώλεια του γενετικού τόπου των E(spl) θα μπορούσε 
να ενισχύσει τον παραπάνω φαινότυπο. Καθώς τα E(spl)-/- ομόζυγα έμβρυα 
δεν εκκολάπτονται λόγω ανωμαλιών νωρίτερα στο νευροεκτόδερμα (Lehman, 
1983 ), δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση ολοκληρωτικής 
απώλειας λειτουργίας των E(spl). Ωστόσο έπειτα από μείωση στο μισό της 
δόσης των E(spl) σε υπόβαθρο μεταλλαγμένο για το γονίδιο dpn [dpn2/dpn7; 
E(spl)b32.2/+] παρατηρήσαμε μια δραματική ενίσχυση του φαινοτύπου υπο 
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τρεις έννοιες. Αρχικά η θνησιμότητα σε εμβρυικό στάδιο αυξήθηκε. 
Προνύμφες με γονότυπο dpn2/dpn7; E(spl)b32.2/+ εκκολάπτονται σε ποσοστό 
31% από το αναμενόμενο ενώ προνύμφες dpn2/dpn7 εκκολάπτονται σε 
ποσοστό 80% του αναμενόμενου. Δεύτερον, ο συνολικός αριθμός των Dpn 
θετικών νευροβλαστών μειώθηκε σημαντικά τόσο στον κεντρικό εγκέφαλο 
(εικόνα 14Μ) όσο και στην κοιλιακή νευρική χορδή (εικόνα 14Ν) 
υποδηλώνοντας πρόωρη απώλεια νευροβλαστών στο στάδιο της ηρεμίας. 
Τέλος, μεταξύ των εναπομείνοντων νευροβλαστών, μονάχα μερικοί ήταν 
μιτωτικά ενεργοί (Ase θετικοί) 24 ώρες μετά την εκκόλαψη (εικόνα 14F-F’), 
ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα οι περισσότεροι αγρίου τύπου ή dpn2/dpn7 
νευροβλάστες έχουν ήδη εισέλθει σε μιτωτική φάση (εικόνα 14D-E’). Η 
έλλειψη ικανότητας επανενεργοποίησης των νευροβλαστών μετά την 
εκκόλαψη συνοδεύεται από θνησιμότητα πλήρους διεισδυτικότητας στο 
στάδιο L1 της προνυμφικής ζωής, αποκλείοντας αναλύσεις σε περαιτέρω 
στάδια. Επομένως, τα γονίδια E(spl) συνεργάζονται με το γονίδιο dpn για τη 
διατήρηση της τύχης του νευροβλάστη τόσο κατά τη φάση πολλαπλασιασμού 
του όσο και στη φάση ηρεμίας.  
 

 
Εικόνα 14: Μεταλλαγές σε πρωτεΐνες bHLH-O μετριάζουν την ικανότητα 

των νευροβλαστών να έξέλθουν από τη φάση ηρεμίας. ΚΝΣ από διάφορους 
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γονότυπους απεικονίζονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μετά την εκκόλαψη 
της προνύμφης (ΜΕΠ). Όπως έχει σημειωθεί. Για τα πρώιμα στάδια (0-24h ΜΕΠ) 
ολόκληρα ΚΝΣ απεικονίζονται (A-F’). Για τα μετέπειτα στάδια απεικονίζονται 
εγκεφαλικοί λοβοί (G-H’, I, J, K, L) ή κοιλιακές νευρικές χορδές (I’, J’, K’, L’). (A’-H’) 
κοιλιακές όψεις των A-H (ραχιαίες όψεις). (I’-L’) κοιλιακές νευρικές χορδές από τα ίδια 
ΚΝΣ από τα οποία έχουν φωτογραφηθεί οι εγκεφαλικοί λοβοί στις εικόνες  I-L. Οι 
νευροβλάστες απεικονίζονται με Dpn (κόκκινο) και Ase (πράσινο) και τα GMCs/ 
δευτερογενείς νευρώνες σημειώνονται με το Pros (μπλέ). (M): Διάγραμμα 
απεικόνησης του αριθμού των νευροβλαστών ανά εγκεφαλικό λοβό. (N) : Διάγραμμα 
απεικόνισης του αριθμού των νευροβλαστών ανά κοιλιακή νευρική χορδή. Δίνονται 
μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις από 8-10 ζώα. Για το γονότυπο dpn2/dpn7; 
E(spl)b32.2/+, δεν επιβίωσαν καθόλου ζώα αργότερα από τις 24 ώρες ΜΕΠ. 
Σημειώνεται ότι τα dpn2/dpn7; E(spl)b32.2/+ ζώα (C,F), εκτός από το γεγονός ότι έχουν 
λιγότερους νευροβλάστες, έχουν επίσης και μικρότερο αριθμό νευρώνων στο 
mushroom body (βελάκια), υποδηλώνοντας ότι ακόμα και οι MB νευροβλάστες, που 
φυσιολογικά δεν διακόπτουν τον πολλαπλασιασμό τους ούτε στη φάση ηρεμίας, 
χάνονται πρόωρα. Κλίμακα: A-A’ και C-C’ 48μm, Β-Β’ 32μm. 
 

3. H σηματοδότηση Notch ενεργοποιεί την έκφραση των E(spl)mγ και  

E(spl)m8, αλλά όχι του  dpn, στους νευροβλάστες 

 
Τα γονίδια E(spl) είναι κοινοί μεταγραφικοί στόχοι του μονοπατιού 

Notch [(Krejci et al., 2009);(Bernard et al., 2010)]. Ελέγξαμε αν τα γονίδια 
E(spl)m8, E(spl)mγ και dpn είναι στόχοι του Notch και στους μετεμβρυικούς 
νευροβλάστες. Υπήρχαν ήδη αναφορές ότι τα δύο τελευταία είναι στόχοι του 
Notch [(Almeida and Bray, 2005); (San-Juan and Baonza, 2011)]. Για το 
σκοπό αυτό δημιουργήσαμε μωσαϊκά ζώα με μεταλλαγές που επηρεάζουν  
την αποστολή [Dl, Ser, neur, mib1]  ή την υποδοχή [N, Su(H), mam, spdo]  
του σήματος Notch. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πρωτεΐνες Dl και Ser είναι οι 
προσδέτες του υποδοχέα Notch ενώ οι πρωτεΐνες Neur και Mib είναι οι Ε3 
λιγάσες ουβικουιτίνης αναγκαίες για την ενεργοποίηση των προσδετών. Οι 
πρωτεΐνες Su(H) και Mam απαρτίζουν μαζί με το ενδοκυττάριο τμήμα του 
υποδοχέα το σύμπλοκο ενεργοποίησης των γονιδίων στόχων του 
μονοπατιού. Τέλος, η διαμεμβρανική πρωτεΐνη Spdo είναι αναγκαία  στην 
επιφάνεια του κυττάρου που λαμβάνει σήμα Notch για την περαιτέρω 
μεταγωγή του σήματος στον πυρήνα [(Skeath and Doe, 1998); (O'Connor-
Giles and Skeath, 2003);(Babaoglan et al., 2009)]. Η απεικόνιση των γονιδίων 
E(spl)mγ και E(spl)m8 έγινε με τη βοήθεια μαρτύρων lacZ ενώ η πρωτεϊνη 
Dpn ανιχνεύθηκε με αντίσωμα. Με εξαίρεση της μεταλλαγές για τα γονίδια Ser 
και mib1 όπου δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων 
bHLH-O (εικόνα 15F-F’; 16Ε-F’ πίνακας 1), σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 
διακοπή της σηματοδότησης Notch επηρέασε την έκφραση των E(spl) αλλά 
όχι του γονιδίου dpn (εικόνα 15A-E’ και G-J’; Εικόνα 16A-D’ και G-J’; Πίνακας 
1). Συγκεκριμένα, η έκφραση του  E(spl)mγ-lacZ χάθηκε εντελώς, ενώ η 
έκφραση του E(spl)m8-lacZ είτε χάθηκε είτε μειώθηκε σημαντικά (Πίνακας 1). 
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Εικόνα 15: Διακοπή του μονοπατιού Notch επηρεάζει το γονίδιο 
E(spl)m8 αλλά όχι τα γονίδια dpn και cycE στο προνυμφικό ΚΝΣ. Κλώνοι 
σημασμένοι με GFP (πράσινο) που έχουν υποστεί χρώση για β-γαλακτοσιδάση 
(E(spl)m8) ή για Hey (μπλέ) και για Dpn ή για Cycline E (κόκκινο), όπως 
αναφέρονται. Η πρωτεΐνη Hey είναι στόχος του Notch στους δευτερογενείς νευρώνες 
(Monastirioti et al., 2010). Η GFP είναι πυρηνική σε όλες τις εικόνες εκτός από τους 
κλώνους για Notch (B, C) όπου χρησιμοποιήθηκε μια μορφή της GFP που στοχεύει 
μεμβράνες. Στις εικόνες A’-J’ το κανάλι για την GFP έχει αφαιρεθεί.Τα κίτρινα βέλη 
υποδεικνύουν σημασμένους νευροβλάστες. (Α-Α’) ουδέτεροι (αγρίου τύπου) κλώνοι. 
(B,C’) κλώνοι μεταλλαγμένοι για το N54I9 επιδεικνύουν σημαντική μείωση στα επίπεδα 
έκφρασης του διαγονιδίου E(spl)m8-lacZ ενώ οι πρωτεΐνες Cycline E και Dpn 
παραμένουν ανεπηρέαστες. (D-E). Το ίδιο ισχύει σε Dlrev10 και Dlrev10 SerRX106 
κλώνους. (F,F’) Οι SerRX106 κλώνοι εμφανίζονται ως αγρίου τύπου. (G,G’) Οι neur1, 
(H,H’) οι mam8, (I,I’) οι Su(H)Δ47 και οι (J,J’) spdoG104 κλώνοι παρουσιάζουν μία 
μείωση ή εξάλειψη της πρωτεΐνης E(spl)m8-lacZ, αλλά όχι της  Dpn. Κλίμακα: 24 m 
in A-B’, D-J’; 20 m in C,C’.   
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Εικόνα 16: Το γονίδιο E(spl)mγ είναι στόχος της σηματοδότησης Notch 
στο προνυμφικό ΚΝΣ.  Όλες οι εικόνες εδώ είναι προβολές συνεστιακής 
μικροσκοπίας με παραδείγματα κλώνων σημασμένων με GFP (πράσινο) που έχουν 
υποστεί χρώση με β-γαλακτοσιδάση (Ε(spl)mγ-lacZ) και άλλους μάρτυρες όπως 
υποδεικνύεται με κόκκινο ή μπλέ. Η GFP είναι πυρηνική σε όλες τις εικόνες εκτός 
από τους Notch κλώνους  (B,B’) όπου χρησιμοποιήθηκε μια μορφή της GFP που 
στοχεύει μεμβράνες. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν τους νευροβλάστες των GFP θετικών 
γενεαλογιών. (A-A’) Σε ουδέτερους κλώνους (αγρίου τύπου), όλοι οι νευροβλάστες 
είανι θετικοί για E(spl)mγ. (B-B’) Οι N54I9 μεταλλαγμένοι κλώνοι επιδεικνύουν 
απώλεια της έκφρασης της πρωτεΐνης E(spl)mγ από τους νευροβλάστες όπως 
φαίνεται καλύτερα στην εικόνα B’. (C-D) Σε Dlrev10  και Dlrev10SerRX106 μεταλλαγμένους 
κλώνους, δεν υπάρχει καθόλου πρωτεΐνη E(spl)mγ στους νευροβλάστες όπως 
φαίνεται καλύτερα στις εικόνες C’ και D’. (E) Σε SerRX106 μεταλλαγμένους κλώνους ,η 
πρωτεΐνη E(spl)mγ δεν επηρεάζεται. (F) Σε mib1EY9780 κλώνους, η πρωτεΐνη E(spl)mγ 
ανιχνεύεται ακόμα στους νευροβλάστες. (G) Σε neur1 κλώνους, η έκφραση της 
πρωτεΐνης E(spl)mγ χάνεται από το νευροβλάστη. Το ίδιο συμβαίνει και σε mam8, 
Su(H)Δ47  και spdoG104 κλώνους αντίστοιχα (H-J). Όλοι οι παραπάνω κλώνοι 
προέρχονται από την κοιλιακή νευρική χορδή εκτός από την εικόνα, F, όπου οι 
κλώνοι προέρχονται από το ραχιαίο εγκέφαλο. Παρατηρείται ότι οι μάρτυρες για τους 
νευροβλάστες Dpn (C,I,J) και Cyclin E (B,G,H) δεν χάνονται σε μεταλλαγές για το 
μονοπάτι Notch. Αντίθετα. Η πρωτεΐνη Hey, ένας στόχος του Notch στους νευρώνες, 
χάνεται σε Dl Ser κλώνους (D), όπως έχει ήδη καταγραφεί (Monastirioti et al., 2010). 
Κλιμακα: 24 μm σε A-C, E, G-H, 18 μm σε D,F,J, 36 μm σε I. 

 
 

Πίνακας 1: Μωσαϊκή ανάλυση της έκφρασης των πρωτεϊνών E(spl)mγ 
και E(spl)m8 στο ΚΝΣ της προνύμφης. Κλώνοι μεταλλαγμένοι για διάφορα 
αλληλόμορφα γονιδίων του μονοπατιού Notch καταγράφηκαν σε ΚΝΣ προνυμφών 
3ου σταδίου. Οι αριθμοί των κλώνων από όλες τις περιοχές του ΚΝΣ απεικονίζονται, 
με εξαίρεση τους νευροβλάστες του mushroom body, όπου τα γονίδια E(spl)mγ και 
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E(spl)m8 εκφράζονται σε χαμηλά επίπεδα. (a) γενεαλογίες με έναν E(spl)mγ-lacZ 
θετικό NB. (b) Γενεαλογίες με έναν E(spl)mγ-lacZ αρνητικό NB. (c) Γενεαλογίες με 
φυσιολογικά επίπεδα έκφρασης του διαγονιδίου E(spl)m8-lacZ στον NB. (d) 
Γενεαλογίες με μειωμένα αλλά ανιχνεύσιμα επίπεδα έκφρασης του διαγονιδίου 
E(spl)m8-lacZ στον NB. (e) Γενεαλογίες με μη ανιχνεύσιμα επίπεδα έκφρασης του 
διαγονιδίου E(spl)m8-lacZ στον NB.  

 
 

 
Το γεγονός ότι το γονίδιο dpn δεν υπόκειται σε σηματοδότηση Notch 

στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες δεν αποκλείει την περίπτωση ρύθμισής 
του νωρίτερα κατά τα εμβρυικά στάδια και διατήρησης της έκφρασής του στην 
προνύμφη πιθανότατα μέσω άλλων μηχανισμών (ίσως επιγενετική ρύθμιση). 
Εξετάσαμε λοιπόν την έκφραση της πρωτεΐνης Dpn σε έμβρυα μεταλλαγμένα 
για συστατικά του μονοπατιού Notch για να διαπιστώσουμε αν ισχύει η 
υπόθεση αυτή. Σε αυτούς τους γονοτύπους, οι υπερπλαστικοί νευροβλάστες 
είναι Dpn θετικοί (Εικόνα 17A-I’) ακόμα και σε τελευταία στάδια, γεγονός που 
συνάδει με την διαπίστωση ότι η έκφραση του γονιδίου dpn είναι ανεξάρτητη 
από τη σηματοδότηση Notch σε έμβρυα όπως και σε προνύμφες.   

 NB  

mγ 

+vea 

NB  

mγ 

-veb 

% NB  

mγ 

-ve 

NB 

high 

m8c 

NB 

low 

m8d 

NB  

no 

m8e 

%NB 

low  

m8 

%NB 

no m8 

N5419 0 17 100 0 23 3 88.5 11.5 

Su(H)Δ47 0 69 100 4 75 18 77.3 18.6 

Dlrev10 

SerRX106 0 39 100 3 153 1 97.5 0.6 

Dlrev10 0 67 100 0 38 3 92.7 7.3 

SerRX106 70 0 0 116 0 3 0 2.5 

neur1 0 45 100 3 96 25 77.4 20.2 

mib1EY9780 57 1 1.7 37 0 0 0 0 

spdoG104  0 44 100 2 37 9 77.1 18.8 

mam8 0 72 100 1 32 24 56.1 42.1 

Wild Type 132 1 0.7 33 0 0 0 0 
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Εικόνα 17: Η έκφραση της πρωτεΐνης Dpn δεν αλλάζει σε έμβρυα 
μεταλλαγμένα για το μονοπάτι Notch. Προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας από 
έμβρυα διαφόρων σταδίων. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται αριστερά και το κοιλιακό 
μέρος κάτω εκτός από το I, όπου το κοιλιακό μέρος κοιτάζει τον αναγνώστη. Οι 
νευροβλάστες σημειώνονται με Wor ή Ase (μπλε). Η πρωτεΐνη Dpn σημειώνεται με 
κόκκινο (A-C’). Έμβρυα μεταλλαγμένα για τον υποδοχέα Notch (A-A’) Παροβελιαία 
(parasaggital) εικόνα ενός Notch μεταλλαγμένου εμβρύου σταδίου 9, όπου όλοι οι 
υπερπληθείς νευροβλάστες ειναι και Dpn θετικοί (A’). Το ίδιο παρατηρείται για το 
στάδιο 11 (B-B’) και το στάδιο 13 (C-C’) σε Notch μεταλλαγμένα έμβρυα. (D-I’) 
Προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας από έμβρυα μεταλλαγμένα για δύο συστατικά 
του μονοπατιού Notch; Τη βοηθητική πρωτεΐνη Spdo (D-F’) και τους προσδέτες Dl 
και Ser (G-I’). Σε σταδίου 9 (D), σταδίου 11 (E) ή σταδίου 13 (F) spdo μεταλλαγμένα 
έμβρυα, η πρωτεΐνη Dpn παραμένει ανεπηρέαστη στους νευροβλάστες. Τα  
μεταλλάγματα για το γονίδιο spdo έχουν προβλήματα στη σηματοδότηση Notch 
μονάχα στις ασύμμετρες κυτταρικές διαιρέσεις και επομένως δεν εμφανίζουν 
υπερπλασία νευροβλαστών. (G) Παροβελιαία εικόνα από ένα έμβρυο σταδίου 9 
διπλά μεταλλαγμένο για τα γονίδια Dl Ser. Υπάρχουν πολύ υπερπληθείς 
νευροβλάστες σημασμένοι με την πρωτεΐνη Wor (μπλέ) που είναι επίσης Dpn-θετικοί 
(G’). Το ίδιο ισχύει στα στάδια 11 (H) and 13 (I). Κλίμακα: 75 μm.   

 
Πέρα από την εξάλειψη της έκφρασης των γονιδίων E(spl), δεν 

παρατηρήθηκε κάποια δυσμορφία στις μεταλλαγμένες για το Notch 
γενεαλογίες τύπου Ι της προνύμφης όσον αφορα το είδος και των αριθμό των 
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κυττάρων που φέρουν. Εξακολουθούν να αποτελούνται από έναν Dpn θετικό 
νευροβλάστη, 2-5 GMCs και μερικούς νευρώνες (~20) όπως έχει ήδη 
καταγραφεί [(Almeida and Bray, 2005); (Monastirioti et al., 2010); (San-Juan 
and Baonza, 2011)].  Οι γενεαλογίες τύπου ΙΙ από την άλλη, εμφανίζονται με 
μικρότερη συχνότητα και παρουσιάζουν μια μείωση στον αριθμό των ώριμων 
INPs (Εικόνα 18Α-Η’).  
 

 
 

Εικόνα 18: Η απώλεια της σηματοδότησης Notch προκαλεί απώλεια των 
INPs σε γενεαλογίες τύπου II στο ΚΝΣ της προνύμφης. Μονάχα ένας μικρός 
αριθμός κλώνων τύπου ΙΙ βρέθηκε, τυπικά παραδείγματα των οποίων παρατίθενται 
εδώ. A: Τα N μεταλλαγμένα κύτταρα σημειώνονται από την απουσία της πρωτείνης 
GFP; B-H: τα μεταλλαγμένα κύτταρα σημειώνονται από την παρουσία της πρωτεΐνης 
GFP. Στα εικονίδια B’-H’ το κανάλι της GFP έχει αφαιρεθεί για ευκρίνεια και οι 
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μεταλλαγμένοι κλώνοι υποδεικνύονται με βέλη. Γειτονικές αγρίου τύπου γενεαλογίες 
υποδεικνύονται με κεφαλές βελών. Για τα περισσότερα μεταλλάγματα (Dl, N, Dl Ser, 
neur, spdo, mam) βρέθηκαν μονάχα 1-4 τύπου II κλώνοι (10 συνολικά), παρά την 
παρουσία άνω των 100 τύπου Ι κλώνων ανά γονότυπο στη συλλογή των ίδιων 
δειγμάτων. Ο μοναδικός γονότυπος που έδωσε ικανοποιητικό αριθμό κλώνων τύπου 
II (14) ήταν ο Su(H)Δ47. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όπως επίσης και στους 10 
διαφεύγοντες κλώνους άλλων μεταλλαγμάτων του μονοπατιού Notch, η έκφραση του 
διαγονιδίου E(spl)mγ-lacZ χάνεται (E), η έκφραση του διαγονιδίου E(spl)m8-lacZ είναι 
χαμηλή (F,G) ή χάνεται  (D) και η πρωτεΐνη Dpn είναι παρούσα τόσο στον μεγάλο 
νευροβλάστη (όταν αυτός είναι παρών, π.χ. E) και/η στους πολυάριθμους 
μικρότερους INPs (B-E). Σε σύγκριση με τον αριθμό των INPs σε αγρίου τύπου 
γενεαλογίες (περίπου ~25), ο αριθμός των INPs μειώθηκε στους 11-19 σε Su(H) 
κλώνους, και σε ακόμα λιγότερους σε διαφεύγοντες κλώνους, π.χ. 6 στον μοναδικό 
Notch μεταλλαγμένο κλώνο που βρέθηκε (A). Σε πολλές περιπτώσεις (5/14 Su(H) 
κλώνους και 6/10 διαφεύγοντες κλώνοι των άλλων γονοτύπων) ένας μεγάλος Ase-
αρνητικός τύπου II NB δεν ανιχνεύθηκε, αλλά οι κλώνοι ήταν ανασφισβήτητα τύπου 
II, εξαιτίας της παρουσίας πολυάριθμων Ase, Cyclin E και/η Dpn-θετικών INPs.  
Κλίμακα:  24 μm. 

 
Η ανθεκτικότητα των γενεαλογιών τύπου Ι στη διακοπή της 

σηματοδότησης Notch ίσως να οφείλεται στην παραμονή της έκφρασης της 
πρωτεΐνης Dpn και μερικώς της E(spl)m8 καθώς έχουμε δείξει παραπάνω ότι 
οι πρωτεΐνες Dpn και E(spl) έχουν πλεονάζουσες δράσεις. Για να ελέγξουμε 
αυτή την υπόθεση, δημιουργήσαμε διπλά μεταλλαγμένους κλώνους για τα 
αλληλόμορφα των mam και dpn, καθώς η μεταλλαγή για το γονίδιο mam 
επηρεάζει σημαντικά την έκφραση των γονιδίων E(spl) (Εικόνα. 15Η-Η’, 16Η-
Η’). Παρατηρήσαμε συχνά την απώλεια του νευροβλάστη σε dpn7mam8 
κλώνους (60%), πολύ περισσότερο απ’ότι στους μονά μεταλλαγμένους 
κλώνους (0-25%; Εικόνα 19F;). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η απώλεια 
του γονιδίου dpn χειροτερεύει τα αποτελέσματα της διακοπής της 
σηματοδότησης Notch. 
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Εικόνα 19: Ταυτόχρονη απώλεια των γονιδίων dpn and mam προκαλεί 
συχνά την απώλεια των NB. Προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας από κλώνους 
σημασμένους με GFP: A: αγρίου τύπου, B: mam8; C: dpn7, D,E: dpn7 mam8. Οι 
νευροβλάστες απεικονίζονται με τη χρήση των αντισωμάτων Ase ή Dpn 
(παρατηρείται ότι το αλληλόμορφο dpn7 παράγει ανενεργή πρωτεΐνη Dpn). A’-E’: το 
κανάλι της GFP έχει αφαιρεθεί για ευκρίνεια και οι κλώνοι διαθέτουν λευκό 
περίγραμμα. Οι κλώνοι στα εικονίδια B, C και E περιέχουν ένα NB; Ο NB στους 2 
πάνω κοριφαίους κλώνους στο εικονίδιο B βρίσκεται σε διαφορετικό εστιακό επίπεδο. 
Οι κλώνοι στο εικονίδιο D δεν έχουν νευροβλάστη. F: Ιστόγραμμα με το είδος των 
κλώνων, αυτοί που έχουν νευροβλάστη (μπλέ) ενάντια εκείνων που δεν έχουν 
(κόκκινο). Σε σύγκριση με το γονότυπο mam8 (54/214 κλώνοι δεν έχουν NB), ο 
γονότυπος dpn7 mam8 (33/55 κλώνοι δεν έχουν NB) εμφανίζει ένα δριμύτερο 
αντίκτυπο  (p= 3x10-6; Fisher’s exact test).Ο αντίκτυπος του γονοτύπου dpn7 mam8 
δεν ήταν στατιστικά σημαντικός (p= 0.11) σε σχέση με αυτόν στο γονότυπο dpn7; 
E(spl)b32.2 (48/64 κλώνοι δεν έχουν NB). Κλίμακα: A-A’ 27μm Β-E’ 24μm 

 
 

Ένα χρήσιμο συμπέρασμα της μωσαϊκής ανάλυσης αφορά τα κύτταρα 
που συμμετέχουν σε αυτή τη σηματοδότηση Notch. Το κύτταρο που εκπέμπει 
το σήμα Notch προς τον νευροβλάστη θα μπορούσε είτε να σχετίζεται 
γενεαλογικά με αυτόν είτε όχι (π.χ γλοιακά κύτταρα που περιβάλλουν τις 
γενεαλογίες των νευροβλαστών). Στη δεύτερη περίπτωση, ο μεταλλαγμένος 
νευροβλάστης για τα γονίδια εκπομπής του σήματος θα μπορούσε να 
ανταποκριθεί σε σήματα από γειτονικά Dl θετικά κύτταρα που δεν ανήκουν 
στην δική του γενεαλογία και θα εξέφραζε τα γονίδια E(spl). Ωστόσο, δεν 
υπήρξαν περιπτώσεις νευροβλαστών που κατ’εξαίρεση να εκφράζουν το 
γονίδιο E(spl)mγ σε μεταλλάγματα που δρουν μη αυτόνομα (Dl-/-, Dl Ser-/- και 
neur-/-; Συνολικά 151 τύπου Ι γενεαλογίες; Πίνακας 1). Επομένως 
συμπεραίνουμε ότι το σήμα που είναι υπεύθυνο για την έκφραση της 
πρωτεΐνης E(spl)mγ πηγάζει από κύτταρα της μεταλλαγμένης γενεαλογίας. Τα 
κύτταρα που εκπέμπουν σήμα στο νευροβλάστη είναι πιθανότατα τα γειτονικά 
GMCs που παραμένουν σε στενή επαφή με τον μητρικό νευροβλάστη. Αυτή η 
ερμηνεία συνάδει με το γεγονός ότι η έκφραση της E(spl)mγ στον εμβρυικό 
νευροβλάστη αρχίζει ταυτόχρονα με την ανίχνευση των GMCs για πρώτη 
φορά.      
  

4. Η υπερενεργοποίηση του Notch αυξάνει την έκφραση των bHLH-O και 
προκαλεί τον υπερπολλαπλασιαμό των μετεμβρυικών νευροβλαστών 

 
Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν οτι οι πρωτεΐνες E(spl) και  

Dpn συμμετέχουν στη διατήρηση του νευροβλάστη και αντιτίθενται στην 
πρόωρη διαφοροποιησή του. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μελέτη της 
συμπεριφοράς των πρωτεϊνών E(spl) και Dpn έπειτα από υπερενεργοποίηση 
του υποδοχέα Notch. Εκφράσαμε εκτοπικά  ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο 
του Notch από το οποίο απουσιάζει η εξωκυττάρια περιοχή του [UASNΔecd; 
(Fuerstenberg and Giniger, 1998; Rebay et al., 1993)] υπό την επίδραση του 
παράγοντα grhGal4 ((Prokop et al., 1998)). Το γονίδιο grainyhead (grh) 
εκφράζεται στους περισσότερους μετεμβρυικούς νευροβλάστες και στα GMCs 
τους εκτός του οπτικού λοβού (εικόνα 20A-C). Επειδή η υπερέκφραση καθόλη 
τη διάρκεια της ανάπτυξης θα ήταν θνησιγόνος), προσθέσαμε χρονικό έλεγχο 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 72 

στο σύστημα χρησιμοποιώντας τον παράγοντα Gal80ts που δρά ως 
αναστολέας του Gal4, εμποδίζοντας την έκφραση του UAS διαγονιδίου στην 
θερμοκρασία των 18°C. Η έκφραση του διαγονιδίου UASNΔecd επάγεται 
τοποθετώντας τις προνύμφες στην περιοριστική θερμοκρασία (30°C) για 24 
ώρες πρίν την ανατομία των ΚΝΣ.  
 

 
 
 

Εικόνα 20: Tο πρότυπο έκφρασης του οδηγού grainyhead-Gal4. (A-C) 
Προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας που απεικονίζουν διαφορετικές ανατομικές 
περιοχές στο ΚΝΣ προνύμφης 3ου σταδίου. Το διαγονίδιο grhGal4 οδηγεί την 
έκφρασης μιας μεμβρανικής μορφής της GFP. Η πρωτεïνη Dpn (μπλέ) σημειώνει 
νευροβλάστες ενώ η πρωτεïνη Ase (κόκκινο) σημειώνει νευροβλάστες και GMCs. (A) 
Στον ραχιαίο εγκέφαλο, το διαγονίδιο grh-Gal4 εκφράζεται σε πολλούς νευροβλάστες 
τύπου Ι και στα GMCs τους καθώς επίσης και σε νευροβλάστες τύπου II (βέλη) και 
στους INPs τους. Στον κοιλιακό εγκέφαλο (B) και στην ΚΝΧ (C), το γονίδιο grh 
εκφράζεται στην πλειοψηφια tων νευροβλαστών και στα GMCs τους. Κλίμακα: 48 μm 
A-C. 

 
Η υπερέκφραση του NΔecd για 24 ώρες οδήγησε σε εκτεταμένο 

υπερπολλαπλασιασμό των νευροβλαστών σε ολόκληρο το ΚΝΣ (Εικόνα 
21B,D,F,H). Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν 
διάφοροι οδηγοί Gal4 [(Bowman et al., 2008); (Wang et al., 2006); (Weng et 
al., 2010)], o υπερπολλαπλασιασμός αυτός έγινε σε βάρος της 
διαφοροποίησης των νευρώνων (λιγότερα Pros θετικά κύτταρα; Εικόνα 
21B,D,F,H). Τα υπερπληθή Dpn θετικά κύτταρα που έμοιαζαν με 
νευροβλάστες ήταν μικρότερα σε μέγεθος από τους κανονικούς νευροβλάστες 
και βρίσκονταν όχι μόνο σε επιφανειακά στρώματα όπως συμβαίνει σε 
φυσιολογικές συνθήκες αλλά και σε βαθύτερα στρώμματα στη θέση των 
νευρώνων (Εικόνα 21D-D’). Οι υπερενεργοί νευροβλάστες στο ραχιαίο 
εγκέφαλο δεν εκφράζουν Ase (εικόνα 21F), γεγονός που υποδηλώνει ως 
πιθανή προέλευσή τους τις γενεαλογίες  τύπου ΙΙ. Είναι επίσης περισσότερο 
διεισδυτικοί καθώς μεταναστεύουν όχι μόνο προς τα βαθύτερα στρώμματα 
αλλά και επιφανειακά στην εμπρόσθια περιοχή του εγκεφαλικού λοβού προς 
τον κοιλιακό εγκέφαλο (εικόνα 21P-P’, κίτρινο βέλος). Οι υπερενεργοί 
νευροβλάστες του κοιλιακού εγκεφάλου και της κοιλιακής νευρικής χορδής 
ήταν Dpn (εικόνα 21 B,D,F,H) και Ase-θετικοί (εικόνα 21P-P’ λευκό βέλος). 
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Πέρα από την έκφραση του Dpn, όλοι οι νευροβλάστες τύπου Ι και ΙΙ ήταν 
επίσης θετικοί για τον μάρτυρα E(spl)mγ-lacZ (εικόνα 21I-L’). Τέλος, βρέθηκε 
μία αύξηση της τάξης του 2.14 και 2.04 για τα επίπεδα έκφρασης των 
μεταγράφων των E(sp)mγ και dpn  αντίστοιχα με τη μέθοδο της Q-PCR σε 
ολικά προνυμφικά ΚΝΣ που εκτέθηκαν σε υπερενεργό Notch για 24 ώρες σε 
σχέση με τα αντίστοιχα ΚΝΣ ελέγχου (εικόνα 21Q).  
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Εικόνα 21: Η υπερενεργότητα του Notch προκαλεί 

υπερπολλαπλασιασμό στο ΚΝΣ της προνύμφης. Ένα συστατικά ενεργό 
διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (Nδecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη 
CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 
(B,D,F,H,J,L,N,P). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,G,I,K,M,O) ΚΝΣ ελέγχου 
που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει 
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μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα 
εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn, Ase (κόκκινο), E(spl)mγ-lacZ (μπλέ) ή 
Pros (μπλέ) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Vbr: 
κοιλιακός εγκέφαλος; Dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή νευρική χορδή, OL: 
οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος ελέγχου. (B) Σε έναν 
grh>Nδecd εγκέφαλο, οι υπερπληθείς  NBs (Dpn-θετικά κύτταρα) εμφανίζονται σε 
βάρος των νευρώνων (Pros-θετικά κύτταρα). (C,D) εικόνες από βαθύτερα στρώματα. 
(E-H’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (E,E’) ενάντια ενός εγκεφάλου 
grh>Nδecd; (F,F’) και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (G,G’) ενάντια μιας 
grh>Nδecd κοιλιακής νευρικής χορδής (H,H’). (I-L’) Ζώα ελέγχου και ζώα όπου 
υπερέκφράζεται το διαγονίδιο Nδecd που φέρουν το διαγονίδιο E(spl)mγ-lacZ. Όλοι 
οι υπερπληθείς Dpn-θετικοί νευροβλάστες είναι επίσης E(spl)mγ-θετικοί. (M-P’) 
Σύγκριση ενός αγρίου τύπου εγκεφάλου με έναν όπου υπερκφράζεται ο συστατικά 
ενεργός υποδοχέας Nδecd οι οποίοι έχουν υποστεί χρώση για τις πρωτεΐνες Ase και 
Pros. Τα κύτταρα που εκφράζουν το διαγονίδιο Nδecd είναι μερικώς Ase-αρνητικά 
(κίτρινα βέλη) και μερικώς Ase-θετικά (λευκά βέλη). Κλίμακα: 48μm σε A-M, O, 75μm 
σε N,P. (Q)  Αποτελέσματα Q-RT-PCR που απεικονίζουν πόσες φορές αυξήθηκαν τα 
επίπεδα του RNA των γονιδίων  E(spl)mγ και dpn σε ΚΝΣ που υπερεκφράζουν 
Nδecd για 24 ώρες ενάντια ΚΝΣ ελέγχου. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση 
(SEM, error bars) από 3 επαναλήψεις φαίνονται. Οι διαφορές από τα δείγματα 
ελέγχου είναι στατιστικά σημαντικές. P<0.5 (*) και p<0.01 (**) και βρέθηκαν 
χρησιμοποιώντας ένα two-tailed t-test. 

 

5. Οι πρωτεΐνες E(spl) παίζουν σημαντικό ρόλο στον φαινότυπο 
υπερενεργοποίησης του Notch αλλα η πρωτεϊνη Dpn παίζει μόνο ένα 
μικρό ρόλο  

 
Αν οι  bHLH-O πρωτεΐνες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο φαινότυπο 

της υπερενεργοποίησης του Notch, αυτό το αποτέλεσμα θα χαθεί αν 
περιορίσουμε τη δράση των bHLH-O πρωτεϊνών. Προχωρήσαμε επομένως 
στην παραγωγή MARCM κλώνων όπου απουσιάζουν είτε όλος ο γενετικός 
τόπος των E(spl) είτε το dpn και ταυτόχρονα υπερεκφράζουμε μια ενεργή 
μορφή του υποδοχέα Notch. Αξιολογήσαμε γενεαλογίες τόσο τύπου Ι όσο και 
τύπου ΙΙ για υπερπλαστικούς φαινότυπους. Καταγράφαμε τις γενεαλογίες 
τύπου Ι ως υπερενεργές όταν περιείχαν περισσότερα από 2 Dpn/Ase θετικά 
κύτταρα. Οι γενεαλογίες τύπου ΙΙ καταγράφονται ως υπερενεργές όταν 
περιέχουν περισσότερα από 28 Dpn θετικά κύτταρα. Μία επιπλεόν κατηγορία 
με υπερβολικά υπερενεργούς νευροβλάστες τύπου ΙΙ βρέθηκε να περιέχει 
περισσότερα από 80 έως και 400 Dpn θετικά κύτταρα.  
 

Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της υπερέκφρασης grh>Nδecd, η 
υπερέκφραση του Notch σε κλώνους με αγρίου τύπου  υπόβαθρο  παρήγαγε 
ένα μεγάλο ποσοστό γενεαλογιών με υπερπλασίες. Το 30-50% των 
γενεαλογιών τύπου Ι έχουν  3-63  (~ 15 κατά μέσο όρο) αντί για 1 Dpn/Ase-
θετικά κύτταρα συνήθως με μέγεθος ενδιάμεσο μεταξύ ενός νευροβλάστη και 
ενός GMC (εικόνα 22 A,C,E; πίνακας 2). To 100% των γενεαλογιών τύπου ΙΙ 
έχουν 38-430 (~ 140 κατά μέσο όρο) αντί για 28 Dpn-θετικά κύτταρα (εικόνα 
22Α-Α’; πίνακας 2). Τα περισσότερα κύτταρα έχουν παρόμοιο μέγεθος με τα 
INPs ενώ έως και 36 κύτταρα ανά γενεαλογία είχαν το μέγεθος του 
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νευροβλάστη τύπου ΙΙ. Σπάνια βρέθηκαν Ase θετικά κύτταρα σε αυτούς τους 
κλώνους (εικόνα 23B).  
 

Μετά από αφαίρεση των γονιδίων E(spl), η υπερπλασία εξαιτίας της 
υπερέκφρασης Notch μειώθηκε δραματικά (Πίνακας 2). Μόνο το 5% των 
νευροβλαστών τύπου Ι εμφάνισαν ήπιες υπερπλασίες (2-15 Dpn/Ase-θετικά 
κύτταρα; ~ 5 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα κατά μέσο όρο; Εικόνα 22C,D; Εικόνα 
23Α) ενώ στην κοιλιακή νευρική χορδή δεν παρατηρήθηκαν καθόλου 
υπερπλασίες (εικόνα 22F; εικόνα 23Α). Η πλειοψηφία των γενεαλογιών τύπου 
ΙΙ (15/19 κλώνους) επανήλθε σε αγρίου τύπου κατάσταση μετά την αφαίρεση 
των E(spl) (εικόνα 22B) και περιείχαν έναν Ase αρνητικό νευροβλάστη με 25-
28 ώριμα INPs (Dpn/Ase θετικά). Οι υπόλοιποι εμφάνισαν ήπια υπερπλασία 
(35-43 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα) και μόλις ένας κλώνος βρέθηκε με 161 Dpn-
θετικά κύτταρα. Ακόμα και σε αυτούς τους κλώνους τα περισσότερα 
υπερπληθή Dpn θετικά κύτταρα ήταν και Ase- θετικά σε αντίθεση με τους 
κλώνους που είχαν E(spl) (εικόνα 22Β; Εικόνα 23Β). Όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω η απώλεια της λειτουργίας των E(spl) σε αγρίου τύπου υπόβαθρο 
έχει ένα ήπιο αποτέλεσμα στις τύπου ΙΙ γενεαλογίες, μειώνοντας τον αριθμό 
των INPs σε περίπου 10 (Εικόνα 12E) και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στις 
γενεαλογίες τύπου Ι. Επομένως η αγρίου τύπου εμφάνιση των τύπου ΙΙ UAS-
Nδecd;E(spl)- κλώνων αποτελεί έναν ενδιάμεσο φαινότυπο μεταξύ την 
υπερέκφρασης του Nδecd και της απώλειας των E(spl). Συμπερασματικά, η 
λειτουργία των E(spl) είναι πιο σημαντική στην παθολογική κατάσταση της 
υπερπλασίας των νευροβλαστών εξαιτίας της υπερέκφρασης του Notch απ’ 
ότι στο υπόβαθρο της φυσιολογικής ενεργότητας του Notch . 
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Εικόνα 22: Ο ρόλος των E(spl) και dpn σε υπερπλασίες νευροβλαστών 
που επάγονται από σηματοδότηση Notch. (A-F’) κλώνοι από ΚΝΣ (πράσινο) 
στους οποίους υπερεκφράζεται το διαγονίδιο Nδecd σε αγρίου τύπου (A,C,E) ή σε 
μεταλλαγμένο υπόβαθρο για τα E(spl) γονίδια (B,D,F). Το εμπρόσθιο μέρος 
βρίσκεται στην κορυφή. Απεικονίζονται αντισώματα για τις πρωτεΐνες Ase (μπλέ) και 
Dpn (κόκκινο). (A,A’)  Απεικόνιση ενός κλώνου τύπου II (#2 στο A’) με υπεράριθμους 
Dpn-θετικούς/Ase-αρνητικούς νευροβλάστες και ενός κανονικού κλώνου τύπου I (#1) 
στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο. (B’,B’) Ένας UAS-Nδecd; E(spl)-  κλώνος τύπου II 
(#2) περιέχει φυσιολογικούς στην όψη INPs [ως προς το μέγεθος, τον αριθμό και 
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τους γονιδιακούς μάρτυρες (Dpn/Ase-θετικοί)]. Οι κλώνοι τύπου I φαίνονται επίσης 
φυσιολογικοί, (B’ #1,3). (C-C’) κλώνοι από τον κοιλιακό εγκέφαλο οι οποίοι είτε 
διαθετουν υπεράριθμα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (C’ #1,2,3) είτε φαίνονται 
φυσιολογικοί (C’ #4). (D,D’) απουσία των E(spl), όλοι οι κλώνοι στον κοιλιακό 
εγκέφαλο φαίνονται φυσιολογικοί (#1-7) (E,E’) Οι γενεαλογίες στις οποίες 
υπερεκφράζεται το διαγονίδιο Nδecd στην κοιλιακή νευρική χορδή έχουν 
περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (E’ #1-6). (F-F’) Οι μεταλλαγμένοι για 
τα γονίδια E(spl) κλώνοι που ταυτόχρονα υπερεκφράζουν το διαγονίδιο Nδecd 
επανέρχονται σε φυσιολογική κατάσταση (#1-12). (G-L’) Κλώνοι από ΚΝΣ που 
εκφράζουν ένα ασθενέστερο διαγονίδιο UAS-Nicd είτε σε αγρίου τύπου υπόβαθρο 
(G,I,K) είτε σε υπόβαθρο μεταλλαγμένο για το γονίδιο dpn (H,J,L). (G,G’) Οι κλώνοι 
στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο εμφανίζουν υπεράριθμους τύπου II νευροβλάστες 
(#1,2). Σπάνια εμφανίζονται Ase-θετικά κύτταρα (κεφαλή βέλους). (H,H’) Οι 
γενεαλογίες τύπου ΙΙ στις οποίες υπερεκφράζεται το διαγονίδιο Nicd και ταυτόχρονα 
είναι μεταλλαγμένες για το γονίδιο dpn7 επιδεικνύουν παρομοίως έναν ισχυρό 
φαίνότυπο υπερπλασίας (H #1). Ο γειτονικός κλώνος τύπου I (#2) φαίνεται 
φυσιολογικός. (I,I’) Οι κλώνοι στον κοιλιακό κεντρικό εγκέφαλο φαίνονται είτε 
φυσιολογικοί (#3) είτε έχουν υπεράριθμα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (#1,2). (J,J’) Οι 
γενεαλογίες του κοιλιακού εγκεφάλου που υπερεκφράζουν Nicd και ταυτόχρονα είναι 
μεταλλαγμένες για το γονίδιο dpn7 συμπεριφέρονται παρόμοια με το εικονίδιο I, 
έχοντας  1 (#2-4) ή περισσότερα από 2 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (#1). (K,K’) Οι 
γενεαλογίες που υπερεκφράζουν το διαγονίδιο Nicd στην κοιλιακή νευρική χορδή 
έχουν είτε 1 (#2-4) είτε μερικά, Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (#1). (L,L’) Οι γενεαλογίες 
της κοιλιακής νευρικής χορδής που υπερεκφράζουν Nicd και ταυτόχρονα είναι 
μεταλλαγμένες για το γονίδιο dpn7 έχουν είτε φυσιολογικό αριθμό (#3,5) είτε επιπλέον 
Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (#1,2,4). Κλίμακα: 30 μm στο A, 24 μm στα B-E,G,I-L, 26 
μm στα F, H. 
 

Ανάλογα πειράματα εκτελέσαμε για να μελετήσουμε το ρόλο του 
γονιδίου dpn σε Notch-επαγώμενες υπερπλασίες. Για τεχνικούς λόγους το 
διαγονίδιο υπερέκφρασης του Notch ήταν πιο αδύναμο (Seugnet et al., 1997). 
Αυτό το διαγονίδιο προκαλεί ασθενέστερη υπερπλασία έπειτα από έκφρασή 
του σε κλώνους (με τον ίδιο α-tub-Gal4 παράγοντα) σε σχέση με το UAS-
Nδecd διαγονίδιο. Υπερπλασίες παράγει μονάχα το 10-13% των κλώνων 
τύπου Ι (πίνακας 2) με 2-15 Dpn-θετικά κύτταρα (~ 3 Dpn-θετικά κύτταρα κατά 
μέσο όρο; εικόνα.22 I,K; Εικόνα εικόνα 23C) και το 100% των κλώνων τύπου 
ΙΙ (πίνακας 2) με 44-269 Dpn-θετικά κύτταρα (~ 158 Dpn-θετικά κύτταρα κατα 
μέσο όρο) (Εικόνα 22G). Με το ασθενέστερο διαγονίδιο Nicd, όλοι οι κλώνοι 
τύπου Ι παρά την υπερπλασία τους περιείχαν ένα μικρό αριθμό Ase-θετικών 
κυττάρων (εικόνα. 22G’,άσπρο βέλος). Έπειτα από την αφαίρεση του γονιδίου 
dpn, το ποσοστό των υπερπλαστικών κλώνων τύπου Ι ανήλθε στο 19-28% 
(Πίνακας 2) που το θεωρούμε ασήμαντο καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των 
κλώνων περιείχε μόνο 2 dpn θετικά κύτταρα (εικόνα 22J,L;Εικόνα 23C). Οι 
κλώνοι τύπου ΙΙ συνέχισαν να υπερπολλαπλασίαζονται με πλήρη 
διεισδυτικότητα(Πίνακας 2, Εικόνα 22H-H’; Εικόνα 23D). Ωστόσο 
παρουσιάστηκε μια μείωση στον αριθμό των Dpn-θετικών κυττάρων ανα 
γενεαλογία (~ 84 Dpn-θετικά κύτταρα/γενεαλογία κατά μέσο όρο). Η ανάλυση 
αυτή έγινε για 2 μηδενικά/αντιμορφικά αλληλόμορφα του dpn, τα dpn7  και 
dpn2  (Barbash and Cline, 1995) και πήραμε τα ίδια αποτελέσματα. 
Επομένως, παρά το γεγονός ότι η εκτοπική έκφραση του Notch επάγει τόσο 
τα γονίδια E(spl) όσο και το γονίδιο dpn, η υπερπλασία των νευροβλαστών 
μπορεί ακόμα να λάβει χώρα απουσία του γονιδίου dpn.  
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Πίνακας 2: Οι πρωτεϊνες E(spl) είναι αναγκαίες για την υπερπλασία των 

νευροβλαστών που διαμεσολαβείται από τη σηματοδότηση Notch στον 
εγκέφαλο της προνύμφης, ενώ η πρωτεϊνη Dpn παίζει ένα μικρό ρόλο. 
Γενεαλογίες σημασμένες με GFP, οι οποίες υπερεκφράζουν ενεργό Notch σε δύο 
διαφορετικά αγρίου τύπου (FRT82B or FRTG13), E(spl)- η dpn- υπόβαθρα, 
καταγράφηκαν. Δύο διαφορετικά υπερενεργά διαγονίδια Notch χρησιμοποιήθηκαν, το 
ένα έχει εντεθεί στο δεύτερο χρωμόσωμα (UAS-NδecdB7D) και το άλλο στο τρίτο 
(UAS-Nicd). Ο κεντρικός εγκέφαλος (CB) και η κοιλιακή νευρική χορδή VNC) 
μετρήθηκαν χωριστά. (CB). Ο κεντρικός εγκέφαλος διαχωρίστηκε επιπλέον σε 
γενεαλογίες τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Οι  γενεαλογίες ονομάζονταν υπερπλαστικές 
(overproliferating) αν περιείχαν περισσότερους από 1 Dpn-θετικούς  νευροβλάστες. 
Οι γενεαλογίες τύπου II που περιείχαν περισσότερους από 80 NBs/INPs (Dpn 
θετικούς, Ase αρνητικούς ή θετικούς) κατηγοριοποιήθηκαν ως υπερβολικά 
υπερπλαστικές (highly overproliferating). Η κατανομή των αριθμών των Dpn-θετικών 
κυττάρων στις διάφορες κατηγορίες απεικονίζονται σε θηκογράμματα στην εικόνα 23. 
 

 

 

 

 

Norm

al NBs 

Over-

proliferati

ng NBs 

Highly over-

proliferating 

NBs 

% 

normal 

% over-

proliferating 

% highly 

over-

proliferating 

UASNΔΕB7D ; FRT82B + 

CB 

Type II 

NBs 

0 5 25 0.0 16.7 83.3 

CB 

Type I 

NBs 

106 60 - 63.8 36.2 - 

VNC 

Type I 

NBs 

82 97 - 45.8 54.2  

UASNΔΕB7D; FRT82B E(spl)- 

CB 

Type II 

NBs 

15 3 1 79.0 15.8 5.2 

CB 

Type I 

NBs 

250 14 - 94.7 5.3 - 

VNC 

Type I 

NBs 

242 0 - 100.0 0.0 - 

FRTG13 +; UASNicd 

CB 

Type II 

NBs 

0 4 10 0.0 28.6 71.4 

CB 

Type I 

NBs 

141 21 - 87.0 13.0 - 

VNC 

Type I 

NBs 

118 13 - 90.1 9.9 - 
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FRTG13 dpn7; UASNicd 

CB 

Type II 

NBs 

0 5 3 0.0 62.5 37.5 

CB 

Type I 

NBs 

82 32 - 72.0 28.0 - 

VNC 

Type I 

NBs 

61 14 - 81.3 18.7 - 

 
 

 
 

Εικόνα 23: Ποσοτική ανάλυση των κλώνων που υπερεκφράζουν Notch 
και ταυτόχρονα στερούνται της λειτουργίας των γονιδίων E(spl) ή του dpn.  
Όλα τα θηκογράμματα  δείχνουν το 50% την κατανομής (ορθογώνια) και τη διάμεσο 
(κόκκινη γραμμή). (A) Διάγραμμα που απεικονίζει τον αριθμό των Dpn/ Ase-θετικών 
κυττάρων σε φυσιολογικές (εξ ορισμού όλες οι τιμές είναι «1») και υπερπλαστικές 
(OP) γενεαλογίες τύπου I που υπερεφκράζουν το διαγονίδιο Nδecd σε αγρίου τύπου 
ή σε μεταλλαγμένο για τα γονίδια E(spl) υπόβαθρο. Σημειώστε τη σημαντική μείωση 
στον αρθμό των Dpn/Ase-θετικών κυττάρων στις υπερπλαστικές γενεαλογίες των 
κλώνων που υπερκφράζουν Νδecd έπειτα από απώλεια των γονιδίων E(spl). Όλοι οι 
κλώνοι τύπου I απο τον κεντρικό εγκέφαλο και την κοιλιακή νευρική χορδή (Πίνακας 
2) έχουν ενωθεί σε αυτή την ανάλυση. (B) Θηκόγραμμα που απεικονίζει τη διάμεσο 
και το εύρος των Dpn-θετικών κυττάρων σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ που 
υπερεκφράζουν Nδecd σε αγρίου τύπου ή μεταλλαγμένο για τα γονίδια E(spl) 
υπόβαθρο. Σημειώνεται η δραματική μείωση στον αριθμό των Dpn-θετικών κυττάρων 
ανάμεσα στους δύο γονοτύπους. Σε αυτή την ανάλυση δεν διαχωρίσαμε τους 
νευροβλάστες από τους ΙNPs. (C) Διάγραμμα που απεικονίζει τη διάμεσο και το 
εύρος των Dpn/ Ase-θετικών κυττάρων σε φυσιολογικές και υπερπλαστικές (OP) 
γενεαλογίες τύπου Ι που υπερεκφράζουν το διαγονίδιο Nicd σε αγρίου τύπου και 
μεταλλαγμένο για το γονίδιο dpn7 υπόβαθρο. Παρότι οι δυο κατανομές είναι 
διαφορετικές, οι τιμές των διαμέσων είναι παρόμοιες. (D) Θηκόγραμμα που 
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απεικονίζει το εύρος των Dpn-θετικών Ase-αρνητικών NBs  ή των Dpn/ Ase-θετικών 

ώριμων INPs σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ που υπερεκφράζουν Nicd σε αγρίου τύπου ή 
σε μεταλλαγμένο για το γονίδιο dpn7 υπόβαθρο. Σημειώστε τη σημαντική μείωση 
στον αριθμό των τύπου ΙΙ νευροβλαστών  ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. 

 

6.  Η υπερέκφραση των E(spl) μιμείται το φαινότυπο της υπερέκφρασης 
του Notch  

 
Στη συνέχεια εξετάσαμε κατά πόσο η υπερέκφραση των E(spl) είναι 

επαρκής για να παρακάμψει το μονοπάτι Notch και να επιφέρει όμοια 
υπερπλασία με αυτή που επάγει το Notch στο ΚΝΣ της προνύμφης. 
Χρησιμοποιήσαμε τον οδηγό grh-Gal4 για να εκφράσουμε εκτοπικά διάφορα 
διαγονίδια UAS-E(spl) και UAS-dpn στους νευροβλάστες και στα GMCs. Η 
υπερέκφραση των  E(spl)mβ, E(spl)mγ, E(spl)mδ, E(spl)m3 ή dpn προκάλεσε 
υπερπλασίες, μεταξύ αυτών οι πιο ισχυρές ήταν στις περιπτώσεις των  
E(spl)m3, E(spl)mγ και E(spl)mδ (εικόνα 24C,E,F). Τα E(spl)m5, E(spl)m7 ή 
E(spl)m8 δεν παρήγαγαν καμία υπερπλασία (εικόνα 24G-I). Η υπερπλασία 
έπειτα από υπερέκφραση του διαγονιδίου E(spl)mγ (και των υπολοίπων) 
περιορίζεται μονάχα στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο συμπεριλαμβανομένου 
και των τύπου ΙΙ γενεαλογιών σε αντίθεση με τον πιο εκτεταμένο φαινότυπο 
υπερπλασιών λόγω της υπερέκφρασης του Notch που παρατηρείται σε 
ολόκληρο το ΚΝΣ. Οι εκτοπικοί νευροβλάστες αποτελούν ένα μείγμα Ase-
θετικών και Ase- αρνητικών κυττάρων. Η υπερέκφραση του διαγονιδίου UAS-
E(spl)mγKNEQ – ένα μετάλλαγμα που έχει χάσει την ικανότητα πρόσδεσης 
στο DNA (Giagtzoglou et al., 2003) – δεν έδωσε καμία υπερπλασία (εικόνα 
24D) γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσδεση στο DNA είναι αναγκαία για να 
μπορέσουν οι πρωτεΐνες bHLH-O να φέρους εις πέρας την κατασταλτική τους 
δράση κατά το σχηματισμό των υπερπλασιών στον προνυμφικό εγκέφαλο. 
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Εικόνα 24: Ανάλυση κέρδους λειτουργίας για τα γονίδια bHLH-O στο 

ΚΝΣ της προνύμφης. (A-J) Τα διαγονίδια UAS-bHLH-O εκφράστηκαν εκτοπικά 
μέσω του οδηγού grh-Gal4 σε νευροβλάστες και GMCs του ΚΝΣ της προνύμφης. 
Παρουσιάζονται προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας της ραχιαίας πλευράς των 
εγκεφαλικών λοβών. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή και το πλευρικό 
μέρος στα δεξιά. Το αντίσωμα Dpn (πράσινο) σημειώνει τους νευροβλάστες και το 
αντίσωμα Ase (κόκκινο) σημειώνει τους νευροβλάστες και τα  GMCs. ΟL: ο οπτικός 
λοβός, όπου ο οδηγός grh-Gal4 δεν εκφράζεται. (A’-J’) Κανάλι που απεικονίζει 
μονάχα τη χρώση με το αντίσωμα Dpn. (A, A’) Εγκεφαλικό ημισφαίριο αγρίου τύπου. 
(B,C) Η εκτοπική έκφραση των γονιδίων E(spl)mβ η E(spl)mγ προκαλεί σημαντικές 
υπερπλασίες νευροβλαστών. Ένα σημαντικό ποσοστό των εκτοπικών νευροβλαστών 
είναι Dpn-θετικοί και Ase-αρνητικοί (πράσινα βέλη), ενώ άλλοι είναι Dpn/Ase διπλά 
θετικοί (κίτρινα βέλη). (D,D’) Υπερέκφραση μιας μεταλλαγμένης μορφής του γονιδίου 
E(spl)mγ, της E(spl)mγKNEQ, η οποία έχει χάσει την ικανότητα πρόσδεσης στο DNA. 
Δεν προκαλούνται υπερπλασίες. Η εκτοπική έκφραση του γονιδίου E(spl)mδ (E,E’) ή 
του E(spl)m3 (F,F’) προκαλεί σοβαρούς φαινοτύπους υπερπλασιών. Η εκτοπική 
έκφραση των γονιδίων E(spl)m5 (G,G’), E(spl)m7 (H,H’) ή E(spl)m8 (I,I’) δεν 
προκαλεί καμία υπερπλασία στον ραχιαίο εγκέφαλο. (J,J’) Η υπερέκφραση του 
γονιδίου dpn στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο προκαλεί μονάχα μια μικρή αύξηση 
στον αριθμό των Dpn και Ase-θετικών κυττάρων κυρίως στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ 
(βέλη). Κλίμακα: 48 μm A-J. 

 
Για περαιτέρω ανάλυση επιλέξαμε ένα εκ των διαγονιδίων, το UAS-

E(spl)mγ, και διερευνήσαμε αν είναι ικανό να παράγει υπερπλασίες ακόμα και 
απουσία του Notch. Ετσι, συγκρίναμε κλώνους υπερέκφρασης E(spl)mγ σε 
αγρίου τύπου υπόβαθρο έναντι ενός υποβάθρου μεταλλαγμένου για Su(H). Σε 
αγρίου τύπου υπόβαθρο, η υπερέκφραση της πρωτεΐνης E(spl)mγ παρήγαγε 
μέτριες υπερπλασίες σε νευροβλάστες τύπου Ι (16% των κλώνων του 
κεντρικού εγκεφάλου και  4.5% στην κοιλιακή νευρική χορδή) και υπερπλασίες 
πλήρους διεισδυτικότητας σε κλώνους τύπου II (96%; εικόνα 25A-C; Πίνακας 
3). Οι γενεαλογίες τύπου ΙΙ περιείχαν 28-487 Dpn-θετικά κύτταρα (~118 Dpn-
θετικά κύτταρα κατά μέσο όρο; Εικόνα 26Β). Το αποτέλεσμα της 
υπερέκφρασης του διαγονιδίου UASE(spl)mγ θυμίζει την ενεργότητα του 
ασθενούς διαγονιδίου UAS-Nicd που περιγράφηκε παραπάνω. 
Εξακολουθήσαμε να παρατηρούμε υπερπλασίες με την ίδια συχνότητα σε 
μεταλλαγμένες για το Su(H) γενεαλογίες τύπου Ι και  ΙΙ όπου ταυτόχρονα 
υπερέκφραζεται το  E(spl)mγ (εικόνα 25D-F; πίνακας 3). Παρότι οι κλώνοι 
τύπου Ι ήταν πανομοιότυποι με τους αντίστοιχους κλώνους σε αγρίου τύπου 
υπόβαθρο, οι τύπου ΙΙ κλώνοι περιείχαν σημαντικά λιγότερα Dpn-θετικά 
κύτταρα (28-158; ~66 κατά μέσο όρο; Εικόνα 26B). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 
το γονίδιο E(spl)mγ είναι επαρκές για να προκαλέσει την υπερπλασία των 
νευροβλαστών απουσία Notch. Στις γενεαλογίες τύπου IΙ, η σηματοδότηση 
μέσω Notch ενισχύει αυτή την δραστηριότητα, υποδηλώνωντας συνέργεια 
εως ένα βαθμό μεταξύ της πρωτεΐνης E(spl)mγ και άλλων στόχων του Notch.  
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Εικόνα 25: Η πρωτεΐνη E(spl)mγ είναι επαρκής για να προκαλέσει 
υπερπλασία στους νευροβλάστες του ΚΝΣ της προνύμφης. ΚΝΣ όπου η 
πρωτεΐνη E(spl)mγ υπερεκφράζεται σε αγρίου τύπου  (A-C’) ή σε Su(H) (D-F’) 
κλώνους. Απεικόνιση των πρωτεϊνών Ase (κόκκινο) και Dpn (μπλέ), εκτός απο το 
εικονίδιο B, όπου η πρωτεΐνη Hey φαίνεται με κόκκινο. (A-A’) Ραχιαίος εγκέφαλος 
όπου οι υπεράριθμοι Dpn-θετικοί/Ase-αρνητικοί νευροβλάστες παρατηρούνται σε 
κλώνους τύπου II (#1,4,6) ενώ οι τύπου Ι γενεαλογίες φαίνονται φυσιολογικές 
(#2,3,5). (B-B’) Στον κοιλιακό εγκέφαλο, σπάνια παρατηρείται ασθενής υπερπλασία 
(#2,4); Οι κλώνοι 1,3,5 είναι φυσιολογικοί. (C-C’) Στην κοιλιακή νευρική χορδή, η 
υπερέκφραση της πρωτεΐνης E(spl)mγ δεν έχει κανένα αντίκτυπο στον 
πολλαπλασιασμό (#1-5). (D-D’) Η υπερέκφραση της πρωτεΐνης E(spl)mγ σε Su(H) 
μεταλλαγμένους κλώνους στον ραχιαίο εγκέφαλο εξακολουθεί να προκαλεί 
υπερπλασίες στις περισσότερες γενεαλογίες τύπου ΙΙ (#1) ενώ μερικές παραμένουν 
ανεπηρέαστες (#2). Οι γενεαλογίες τύπου I εδώ εμφανίζονται φυσιολογικές (#3,4). 
(E-E’) Στον κοιλιακό εγκέφαλο, παρατηρείται ακόμα σπάνια ήπια υπερπλασία (#2), 
ενώ οι περισσότερες γενεαλογίες φαίνονται φυσιολογικές (#1,3,4). (F-F’) Στην 
κοιλιακή νευρική χορδή, σχεδόν όλες οι μεταλλαγμένες για το γονίδιο Su(H) 
γενεαλογίες που ταυτόχρονα υπερεκφράζουν  E(spl)mγ φαίνονται φυσιολογικές (#1-
3).  Κλίμακα:  48 μm A, D, 75 μm B, 24 μm C, E-F. 

 
 

Πίνακας 3: Η έκφραση της πρωτεΐνης Ε(spl)mγ παρακάμπτει το 
μονοπάτι Notch και επάγει φαινότυπο υπερπλασίας. Καταμέτρηση γενεαλογιών 
σημασμένων με GFP που υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη E(spl)mγ σε υπόβαθρο 
αγρίου τύπου (FRT40A) ή μεταλλαγμένο για το γονίδιο Su(H). Η καταμέτρηση για τον 
κεντρικό εγκέφαλο και την κοιλιακή νευρική χορδή πραγματοποιήθηκαν χωριστά. Ο 
κεντρικός εγκέφαλος χωρίζεται περαιτέρω σε γενεαλογίες τύπου I και τύπου II. Οι 
υπερενεργές γενεαλογίες κατηγοριοποιούνται όπως στον πίνακα 2. Οι κατανομές του 
αριθμού των Dpn-θετικών κυττάρων στις διάφορες κατηγορίες νευροβλαστών 
απεικονίζονται σε θηκογράμματα στην εικόνα 26.  
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Εικόνα 26: Ποσοτική ανάλυση των κυτταρικών τύπων κατά την 
υπερέκφραση της πρωτεΐνης E(spl)mγ σε μωσαϊκά αγρίου τύπου ή 
μεταλλαγμένα για το γονίδιο Su(H). Όλα τα θηκογράμματα απεικονίζουν το 50% 
της κατανομής (περίγραμμα) και τη διάμεσο (κόκκινη γραμμή). (A) Διάγραμμα που 
απεικονίζει τη διάμεσο και το εύρος των Dpn-θετικών/ Ase-θετικών κυττάρων σε 
γενεαλογίες τύπου I φυσιολογικές και υπερπλαστικές (OP) που είτε υπερεκφράζουν 
την πρωτεΐνη E(spl)mγ είτε ταυτόχρονα στερούνται το γονίδιο Su(H). Για τη 
συχνότητα των κλώνων ανατρέξτε στον πίνακα 3. (B) Θηκόγραμμα που απεικονίζει 
την κατανομή των Dpn-θετικών κυττάρων σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ που είτε 
υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη E(spl)mγ είτε ταυτόχρονα στερούνται του γονιδίου 
Su(H). Παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των Dpn-θετικών κυττάρων 
έπειτα από απώλεια του γονιδίου Su(H). 
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Από τα παραπάνω πειράματα προέκυψε ότι τα γονίδια E(spl) είναι 

σημαντικοί στόχοι του μονοπατιού Notch στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες 
και κυρίως στο φαινότυπο της υπερπλασίας που προκαλεί η 
υπερενεργοποίηση του Notch. Ωστόσο το σύνολο των γονιδίων στόχων του 
μονοπατιού Notch που κρύβονται πίσω από το φαινόμενο αυτό παραμένουν 
άγνωστα. Στην προσπάθειά μας να τα αναγνωρίσουμε, καταφύγαμε σε μια 
γονιδιωματική ανάλυση. 

1. Αναζήτηση νέων στόχων του μονοπατιού Notch στο ΚΝΣ  

 

Πραγματοποιήσαμε ανάλυση του συνολικού μεταγραφώματος σε ΚΝΣ 
προνύμφης όπου εκφράζεται το συστατικά ενεργό διαγονίδιο του Notch 
(UASΝΔecd) για 24 ώρες (χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική υπερέκφρασης 
με το κεφάλαιο Α4 αλλά παραγμένο σε δεόντως μεγαλύτερη κλίμακα) 
συγκρίνοντάς το με τα πρέποντα δείγματα ελέγχου (ΚΝΣ από προνύμφες 
ίδιου γονοτύπου χωρίς το διαγονίδιο για το ενεργό Notch). Αρχικά 
απομονώθηκε ολικό RNA από τα δύο παραπάνω δείγματα και 
χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή cDNA το οποίο αφού μεταγράφηκε in 
vitro σε cRNA, σημάνθηκε με βιοτίνη, τεμαχίστηκε σε θραύσματα των 50-200 
bps και υβριδοποιήθηκε σε ολιγονουκλεοτιδικές μικροσυστοιχίες Affymetrix 
[GeneChip Drosophila Genome 2.0 Array (3' IVT Expression_Affymetrix)] που 
καλύπτουν το συνολικό μεταγράφωμα της Δροσόφιλας [διαθέτουν 18.500 
διαφορετικές αντιπροσωπευτικές αλληλουχίες  μεταγράφων (probe sets)] σε 
συνεργασία με το εργαστήριο του Γιώργου Γαρίνη. Από τις παραπάνω 
μικροσυστοιχίες προέκυψαν 3317 αλληλουχίες μεταγράφων (probe sets) με 
στατιστικά σημαντικές τροποποιήσεις στα επίπεδα έκφρασής τους (1.2 φορές 
αύξηση/μείωση, p<0.05, control Intensity >150; Βλέπε υλικά και μέθοδοι για 
περισσότερες λεπτομέρειες) μεταξύ των δυο καταστάσεων. Από τις 
παραπάνω αλληλουχίες, μονάχα οι 1289 σημείωσαν αύξηση στα επίπεδα 
έκφρασής τους, μεταξύ αυτών και οι αλληλουχίες των γονιδίων E(spl)mγ και 
dpn τα οποία στα πειράματα ανοσοϊστοχημείας (βλέπε ενότητα Α4) βρέθηκαν 
με αυξημένα επίπεδα μετά την ενεργοποίηση του Notch. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει την επιτυχή υβριδοποίηση των μικροσυστοιχιών. Ανάμεσα στα 
1289 μετάγραφα με στατιστικά σημαντικά τροποποιημένα επίπεδα έκφρασης 
περιλαμβάνονται τόσο άμεσοι όσο και έμμεσοι στόχοι του μονοπατιού Notch.  
 

Για την εύρεση των άμεσων στόχων της σηματοδότησης Notch, 
προχωρήσαμε σε συνεργασία με το εργαστήριο της Sarah Bray στο 
πανεπιστήμιο του Cambridge στην ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (Ch-IP) 
με σκοπό  την  αναγνώριση θέσεων που καταλαμβάνει το συμπλόκο 
Nintra/Su(H) στο γονιδίωμα προνυμφών, στο ΚΝΣ των οποίων το μονοπάτι 
Notch είναι ενεργό για 24 ώρες. Οι αλληλουχίες στις οποίες προσδέθηκε το 
σύμπλοκο αυτό απομονώθηκαν, τεμαχίστηκαν σε θραύσματα των 500bps, 
σημάνθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για υβριδοποίηση με 
μικροσυστοιχίες που φέρουν ολιγονουκλεοτίδια τα οποία καλύπτουν το 
σύνολο του γονιδιώματος της Δροσόφιλας (NimbleGen D. melanogaster 2.1M 
Whole-Genome Tiling Arrays). Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των 
μικροσυστοιχίων του μεταγραφώματος και της ανοσοκατακρήμνισης 
χρωματίνης κατα μήκος του γονιδίωματος ( η σύγκριση αυτή έγινε από τους 
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συνεργάτες μας) προέκυψαν 169 γονίδια τα οποία παρουσίαζαν στατιστικά 
σημαντική αύξηση στα επίπεδα έκφρασής τους (1.2 φορές αύξηση, p<0.05, 
control Intensity >150) και ταυτόχρονα προσδέθηκαν από τον παράγοντα 
Su(H) (Tamalpais T02P005; (Bieda et al., 2006) εικόνα 27Α). 
 

2. Οι άμεσοι στόχοι του Notch είναι εμπλουτισμένοι σε γονίδια που 
ρυθμίζουν τη μεταγραφή 

 
Για την εξαγωγή μιας γενικής εικόνας των βιολογικών διεργασιών στις 

οποίες μπορεί να εμπλέκονται οι παραπάνω πιθανοί άμεσοι στόχοι του Notch 
στην παθολογική κατάσταση των υπερπλασιών στο ΚΝΣ, προχωρήσαμε στην 
ομαδοποίηση των 169 γονιδίων βάσει όρων Gene Ontology (βιολογικές 
διεργασίες) με τη χρήση του λογισμικού DAVID (Huang da et al., 2009). Η 
ανάλυση αυτή αποκάλυψε έναν σημαντικό εμπλουτισμό της λίστας των 
γονιδίων σε διεργασίες όπως ο καθορισμός της κυτταρικής τύχης, η 
μετεμβρυική ανάπτυξη, η ρύθμιση της μεταγραφής, η ρύθμιση της 
νευρογένεσης, ο σχηματισμός των οργάνων, η γλοιογένεση, η ασύμμετρη 
διαίρεση των νευροβλαστών και η διαφοροποίηση των νευρώνων. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσίάζει το γεγονός ότι μια μεγάλη ομάδα μεταγραφικών 
παραγόντων (εικόνα 27Β) και κάποιοι καθοριστές της κυτταρικής τύχης κατά 
την ασύμμετρη διαίρεση των νευροβλαστών φαίνεται να είναι μεταξύ των 
άμεσων στόχων του μονοπατιού Notch. Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα 
(βλέπε εισαγωγή), τόσο οι καθοριστές της κυτταρικής τύχης κατά την 
ασύμμετρη διαίρεση όσο και μια πλειάδα μεταγραφικών παραγόντων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των νευροβλαστών και στη 
διατήρηση των βλαστικών τους ικανοτήτων. Για το λόγο αυτό εστιάσαμε το 
ενδιαφέρον μας σε αυτές τις δύο ομάδες.    
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Εικόνα 27: Τα  169 γονίδια άμεσοι στόχοι του μονοπατιού Notch και 
βιολογικές διεργασίες στις οποίες εμπλέκονται. (Α) Κυκλικό διάγραμμα που 
απεικονίζει μονάχα τα γονίδια των οποίων τα μετάγραφα εμφανίζουν σταστιστικά 
σημαντική αύξηση στα επίπεδα έκφρασης τους (1120 από τα συνολικά 1289) 
έπειτα από υπερέκφραση Nicd για 24 ώρες και τα γονίδια στα οποία επιπλέον 
προσδένεται το σύμπλοκο Nicd/Su(H) (169) και αποτελούν την ομάδα των 
άμεσων στόχων του μονοπατιού Notch.  (Β) ραβδόγραμμα που απεικονίζει τις 
βιολογικές διεργασίες για τις οποίες είναι εμπλουτισμένη η λίστα των 169 γονιδίων 
άμεσων στόχων του μονοπατιού Notch ταξινομημένες σύμφωνα με το σκορ 
εμπλουτισμού. Ο εμπλουτισμός υπολογίστηκε με το λογισμικό David ενώ 
απεικονίζονται και οι τιμές P. Τα αποτελέσματα φιλτραρίστηκαν για κατηγορίες που 
εμφάνισαν εμπλουτισμό 1.6 φορές και πάνω.   

 
Οι μεταγραφικοί παράγοντες υποψήφιοι στόχοι του μονοπατιού Notch 

ανέρχονται στους 19 ενώ οι καθοριστές της κυτταρικής τύχης κατά τη 
ασύμμετρη διαίρεση στους 3. Επιλέχθηκαν 16 παράγοντες από την πρώτη και 
όλοι οι παράγοντες από τη δεύτερη κατηγορία για περαιτέρω διερεύνηση 
(Πίνακας 4). Τα κριτήρια της επιλογής ήταν α) η υπαρξη κορυφής πρόσδεσης 
του συμπλόκου Nintra/Su(H) σε απόσταση μικρότερη των 10Kb από το 
σημείο έναρξης της μεταγραφής του εκάστοτε γονιδίου και β) τα επίπεδα της 
μεταγραφής να μεταβάλλονται πάνω από 1,4 φορές. 
 
 

Πίνακας 4: 19 μεταγραφικοί παράγοντες και 3 γονίδια του μηχανισμού 
της ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης είναι πιθανοί άμεσοι στόχοι του 
μονοπατιού Notch. Τα ονόματα και ο αριθμός CG των γονιδίων απεικονίζονται στις 
2 πρώτες στήλες, η ύπαρξη θέσης πρόσδεσης του συμπλόκου Nicd/Su(H) και η 
ελάχιστη απόστασή της από τη θέση έναρξης της μεταγραφής απεικονίζονται στις 
στήλες 3 και 4. Τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων των μικροσυστοιχιών σε 
συνθήκες υπερέκφρασης Notch και σε συνθήκες ελέγχου απεικονίζονται στις στήλες 
5 και 6 ενώ στις 2 τελευταίες στήλες απεικονίζεται η αναλογία αλλαγης των επιπέδων 
έκφρασης (Fold Change ή FC) ανάμεσα σε αυτές τις 2 συνθήκες (θετική ή αρνητική 
στις στήλες 7 και 8 αντίστοιχα). Σημειώνονται τα τελικά γονίδια προς μελέτη, τα 
γονίδια που δεν  πληρούν το 1ο κριτήριο διαλογής (η ελάχιστη απόσταση της 
κορυφής πρόσδεσης Nicd/Su(H)≥10Kb) και τα γονίδια που δεν πληρούν το 2ο 
κριτήριο διαλογής (αλλαγή επιπέδων μεταγραφής ≥1,4 φορές).    

 
Γονίδια Chip-ChIP Μικροσυστοιχίες 

έκφρασης  

Γονίδιο CG 
αριθμός 

Chip 
κορυφές 
Τ02P005 

Min 
απόσταση 
(bps) 

Nicd control FC 
+ 

FC 
- 

Γονίδια που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες 

01.Grh CG42311 Yes  0 7427 1217 6.1  

02.Cas CG2102 Yes  2648 4846 1046 4.6  

03.pdm3  CG14755 Yes  5318 1432 390 3.7 1.2↓ 

04.Svp CG11502 Yes  0 3570 1013 3.5  

05.E(spl)mγ CG8333 Yes  0 4996 1651 3  

06.Antp CG1028 Yes  1783 1819 791 2.6 1.01↓ 

07.Lola1 CG12052 Yes  0 2084 865 2.4  

08.Fer2 CG5952 Yes  90 1055 455 2.3  

                                                 
1 Εδώ απεικονίζονται τα επίπεδα έκφρασης της ισομορφής S για το γονίδιο lola. Παρόμοιας τάξης 

αύξηση εμφάνισαν και οι ισομορφές Q, L, N, A, F, H, C. 
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09.Lim1 CG11354 Yes  0 729 334 2.2 1.2↓ 

10.Dpn CG8704 Yes  3907 1698 809 2.1  

11.Seq CG32904 Yes  1064 2013 977 2.06  

12.jigr1 CG17383 Yes  5283 5071 2499 2.03  

13.Cut CG11387 Yes  0 2026 1075 1.88 1.96↓ 

14.Dr CG1897 Yes  14288 1459 858 1.73  

15.Disco CG9908 Yes  28062 978 636 1.53  

16.Wor CG4158 Yes  3844 2656 1806 1.47  

17.Hth CG17117 Yes  0 557 378 1.47  

18.Dll CG3629 Yes  6766 632 449 1.41  

19.Dm CG10798 Yes  0 3648 2760 1.32  

Γονίδια που εμπλέκονται σε ασύμμετρες κυτταρικές διαιρέσεις 

1.Mira CG12249 Yes  71 6492 2295 2.83  

2.Numb CG3779 Yes  0 3801 1669 2.28  

3.Pon CG3346 Yes  3596 1808 1214 1.49  

 
 

Τα γονίδια προς μελέτη κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες 
(svp, cas, grh) με χρονική δράση στο έμβρυο (βλέπε εισαγωγή),  ομοιωτικές 
πρωτεΐνες (hth, antp, dll), πρωτεΐνες άμεσα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη 
του ΚΝΣ (wor), πρωτεΐνες με διάφορες δράσεις κατά τον σχηματισμό των 
νευρώνων (lola, lim1, pdm3, seq, fer2, cut), πρωτεΐνες με άγνωστη λειτουργία 
στο ΚΝΣ (jigr1) και bHLH-O μεταγραφικούς παράγοντες [Ε(spl)mγ, dpn] 
(Πίνακες 4 & 5). Τα δύο τελευταία γονίδια έχουν μελετηθεί εκτενώς στο πρώτο 
μέρος της εργασίας αυτής και δεν θα αναφερθούν στη συνέχεια. Το γεγονός 
ότι τα πειράματα ευρείας κλίμακας αναδεικνύουν ανάμεσα στους πιθανούς 
άμεσους στόχους του μονοπατιού Notch τους bHLH-O μεταγραφικούς 
παράγοντες οι οποίοι από το πρώτο μέρος αυτής της εργασίας έχουν 
ταυτοποιηθεί ως διαβιβαστές της σηματοδότησης Notch επιβεβαιώνει την 
επιτυχία των πειραμάτων αυτών. Τα γονίδια που εμπλέκονται στην 
ασύμμετρη διαίρεση κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες μοριακούς συνοδούς των 
καθοριστών της κυτταρικής διαφοροποίησης Mira και Pon καθώς επίσης και 
την πρωτεΐνη-ανταγωνιστή της σηματοδότηση Notch, τη Numb. 
Συγκεντρώσαμε αντιδραστήρια (αντισώματα, διαγονιδιακά στελέχη) για τα 
γονίδια αυτά και προχωρήσαμε σε λεπτομερή μελέτη τους. 
 

Πίνακας 5: Oι υποψήφιοι μεταγραφικοί παράγοντες – στόχοι του 
μονοπατιού Notch και οι λειτουργίες που επιτελούν με βάση την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία. 
 

 Γονίδια Λειτουργίες  Δημοσίευση 
01 Svp  Μέλος των ορφανών πυρηνικών υποδοχέων 

της οικογένειας των υποδοχέων στεροειδών 
και ομόλογο του υποδοχέα COUP-TF στα 
θηλαστικά. 

 Ρυθμίζει την μετάβαση από τον χρονικό 
παράγοντα HBKr στους εμβρυικούς 
νευροβλάστες  

 Ρυθμίζει την κυτταρική τύχη στα πρόδρομα 
κύτταρα  R1, R3, R4, and R6 των 
φωτοϋποδοχέων νευρώνων στα ομματίδια 
του σύνθετου ματιού. Η απώλεια του γονιδίου 
svp οδηγεί σε μετατροπή των  πρόδρομων 
κυττάρων R1, R3, R4 και R6 σε νευρώνες R7.  

 Στο ΚΝΣ της προνύμφης ρυθμίζει μαζί με τον 
χρονικό παράγοντα Cas  (α) μια αλλαγή στο 

 (Kanai et al., 2005) 

 (Mlodzik et al., 1990) 

 (Maurange et al., 2008) 
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μέθεγος και στην ταυτότητα των νευρώνων 
(μεγάλοι Chinmo-θετικοί νευρώνες μικροί 
Broad-Complex-θετικοί νευρώνες) και (β) τη 
χρονική στιγμή που οι νευροβλάστες 
υπόκεινται σε Pros-εξαρτώμενη έξοδο από 
τον κυτταρικό κύκλο ή  Reaper/ Hid/ Grim-
εξαρτώμενη απόπτωση.  

02 Cas  Φέρει μοτίβο zinc-finger. 

 Μαζί με τον παράγοντα Hb ρυθμίζουν το 
χρονικό παράθυρο έκφρασης των 
μεταγραφικών παραγόντων POU στις 
γενεαλογίες εμβρυικών νευροβλαστών.  

 Ρυθμίζει την υιοθέτηση ύστερων ταυτοτήτων 
κινητήριων νευρώνων στην εμβρυική 
γενεαλογία NB7-1. 

 Στο ΚΝΣ της προνύμφης ρυθμίζει μαζί με τον 
παράγοντα Svp (α) μια αλλαγή στο μέθεγος 
και στην ταυτότητα των νευρώνωνς (μεγάλοι 
Chinmo-θετικοί νευρώνες  μικροί Broad-
Complex-θετικοί νευρώνες) και (β) τον χρόνο 
που οι νευροβλάστες υπόκεινται σε Pros-
εξαρτώμενη έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο ή  
Reaper/ Hid/ Grim-εξαρτώμενη απόπτωση. 

 (Kambadur et al., 1998) 

 (Grosskortenhaus et al., 
2006) 

 (Maurange et al., 2008) 

03 Grh  Διατηρεί τους νευροβλάστες της προνύμφης 
μιτωτικά ενεργούς στο θώρακα ενώ τους 
οδηγεί σε απόπτωση στην κοιλιά έπειτα από  
απόκριση στην έκφραση της πρωτεΐνης 
Abdominal-B.  

 Είναι αναγκαίο για να αποκτήσουν τα κύτταρα 
της επιδερμίδας και της τραχείας σωστή 
μορφολογία και επιθηλιακά χαρακτηριστικά. 

 Απώλεια του grh οδηγεί στην παραγωγή 
περισσότερων απογόνων από τους 
κοιλακούς νευροβλάστες και στην παραγωγή 
λιγότερων απογόνων από τους θωρακικούς 
νευροβλάστες μέσω της ρύθμισης της 
πρωτεΐνης E-Cadherin. 

 (Cenci and Gould, 2005) 

 (Hemphala et al., 2003) 

 (Bray and Kafatos, 1991) 

 (Mace et al., 2005) 

 (Almeida and Bray, 2005) 

04 Hth  Φέρει μοτίβο homeodomain. 

 Αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη Exd με 
αποτέλεσμα η δεύτερη να μετατοπίζεται στον 
πυρήνας όπου δρά ως συννεργοποιητής των 
πρωτεïνών Hox κατα τη μεταγραφή των 
γονιδίων στόχων τους.  

 Καθορίζει τον σχηματισμό της κεραίας μαζί με 
το γονίδιο extradendicle  (exd). 

 Ρυθμίζει με τη βοήθεια του γονιδίου exd το 
σχηματισμό των πρώιμων σκαλωσιών των 
αξόνων στο εμβρυικό ΚΝΣ. 

 Είναι αναγκαίο για την υιοθέτηση της 
κυτταρικής τύχης «ευαισθησία στο πολωμένο 
φως» από τους διάφορους υπο-τύπους των 
φωτοϋποδοχέων των ομματιδίων.   

 (Rieckhof et al., 1997) 

 (Casares and Mann, 1998) 

 (Nagao et al., 2000) 

 (Wernet et al., 2003) 

05 Antp  Φέρει μοτίβο homeodomain. 

 Απώλεια του γονιδίου antp οδηγεί στο 

μετασχηματισμό των μεσοθωρακικών ποδιών 
σε κεραίες. 

 Yπερέκφραση του γονιδίου antp οδηγεί στην 
καταστολή του γονιδίου hth, με αποτέλεσμα ο 

παράγοντας Exd να μην ειναι πυρηνικός και η 
κεραία να μετατραπεί σε πόδι. 

 Υπερέκφραση του γονιδίου antp εμποδίζει το 
σχηματισμό του ματιού λόγω ανταγωνιστικής 
αλληλεπίδρασης με τον παράγοντα Eyeless. 

 Σε απώλεια του γονιδίου antp ο θωρακικός 
νευροβλάστης ΝΒ 3-3 δεν εισέρχεται σε φάση 
ηρεμίας με αποτέλεσμα το σχηματισμό 

 (Yao et al., 1999) 

 (Plaza et al., 2001) 

 (Tsuji et al., 2008) 
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περισσότερων EL νευρώνων. 

06 Wor  Φέρει μοτίβο Zing-finger-C2H2 και ανήκει 
στην οικογένεια Snail. 

 Οι πρωτεΐνες Snail, Escargot και Wor δρούν 
συνεργατικά και προωθούν την έκφραση α) 
του γονιδίου insc (γονίδιο κορυφαίας 
πολικότητας) και β) του γονιδίου string 
(ρυθμιστής του κυτταρικού κύκλου) σε 
νεογέννητους εμβρυικούς νευροβλάστες  

 Η απώλεια του wor εμποδίζει την κοιλιακή 
νευρική χορδή να συμπυκνωθεί κατά το 
τελευταίο στάδιο της προνυμφικής ζωής. 

 Η πρωτεΐνη Wor είναι αναγκαία συνεχώς 
στους νευροβλάστες α) για να προωθεί τη 
μετάβαση από την πρόφαση στη μετάφαση 
και β) για να καταστέλλει την Elav-επαγόμενη 
πρόωρη διαφοροποίηση. 

 (Cai et al., 2001) 

 (Ashraf et al., 2004) 

 (Lai et al., 2012) 

07 Lola  Φέρει μοτίβο Zing-finger-C2H2 και BTB/POZ 
και έχει 25 διαφορετικά μετάγραφα. 

 Είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της 
συμπύκνωσης της χρωματίνης που συμβαίνει 
κατά την απόπτωση στις ωοθήκες.  

 Ρυθμίζει την ταυτότητα και τις διακλαδώσεις 
αξόνων και δενδριτών των οσφρητικών 
νευρώνων προβολής. 

 Ρυθμίζει την αύξηση των αξόνων κατα μήκος 
της μεσαίας γραμμής  στο εμβρυικό ΚΝΣ και 
στο ΠΝΣ.  

 Εμποδίζει τους άξονες να διασχίσουν τη 
μεσαία γραμμή στο ΚΝΣ. 

 Η υπερέκφραση των Lola, Pipesqueak και 
Delta οδηγεί σε σίγηση του παράγοντα Rb και 
σε επαγωγή μεταστατικών όγκων στο μάτι . 

 (Bass et al., 2007) 

 (Spletter et al., 2007) 

 (Seeger et al., 1993) 

 (Giniger et al., 1994) 

 (Crowner et al., 2002) 

 (Ferres-Marco et al., 2006) 

08 lim1   Φέρει μοτίβα homodomain, Lim και zing 
finger. 

 Συμμετέχει σε ένα δικτυο μεταγραφικών 
παραγόντων (μαζί με τους Acj6, Drifter, Cut, 
Islet και Squeeze) που ρυθμίζουν την 
στόχευση των δενδριτών από τους νευρώνες 
προβολής (projection neurons) στα 
σπειράματα (glomeruli) του λοβού των 
κεραιών (antennal lobe). 

 (Komiyama and Luo, 2007) 

09 Pdm3  Φέρει μοτίβα homodomain και pou. 

 Επηρεάζει την έκφραση οσφρητικών 
υποδοχέων και τη σωστή στόχευση των 
αξόνων σε οσφρητικούς νευρώνες.  

 Αναγκαίο για σωστή στόχευση των αξόνων 
από τους νευρώνες ring στο ελειψοειδές 
σώμα (ellipsoid body) στον κεντρικό 
εγκέφαλο.  

 (Tichy et al., 2008) 

 (Chen et al., 2012) 

10 Seq  Φέρει μοτίβο Zing-finger-C2H2. 

 Καθορίζει αποφάσεις κυτταρικής τύχης στα 
εξωτερικά αισθητήρια όργανα του ενήλικου 
εντόμου (seq-/- απώλεια σμηρίγγων, 
σχηματισμός socket cells ). 

 Καθορίζει τη μορφολογία δενδριτών και 
αξόνων. 

 Ρυθμίζει τον αριθμό των κυττάρων άκρου (tip 
cells) κατά το σχηματισμό και τη 
μετανάστευση των διακλαδώσεων στην 
τραχεία  

 (Andrews et al., 2009) 

 (Brenman et al., 2001) 

 (Araujo and Casanova, 2011) 

11 fer2     Φέρει περιοχή bHLH.  

 Εκφράζεται στο ΚΝΣ στο έμβρυο σε ομάδες 
νευρώνων (υβριδοποίηση in situ). 

 Εκφράζεται στους νευρώνες VL (ventral 

 (Moore et al., 2000) 

 (Nagoshi et al., 2010) 
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lateral) είναι αναγκαίο για διαφοροποίηση των 
πλευρικών νευρώνων και για την ικανότητά 
τους να ρυθμίζουν την κίνηση του ζώου με 
βάση τους κιρκαδιανούς ρυθμούς.  

12 Cut  Περιέχει μοτίβο homeodomain. 

 Διαφορετικά επίπεδα της πρωτεΐνης Cut 
ρυθμίζουν διακριτά πρότυπα διακλαδώσεων 
των δενδριτών στους πολυδεντριτικούς 
νευρώνες (υψηλά επίπεδα αυξάνουν την 
πολυπλοκοτητα των διακλαδώσεων).  

 Οι πρωτεΐνες Knot/Colier και Cut δρούν 
συνεργατικά και προωθούν αλλαγές στους 
μικροσωλινίσκους και στην ακτίνη αντίστοιχα 
στις διακλαδώσεις των δενδριτών στους 
τύπου IV αισθητήριους (da) νευρώνες.  

 Ρυθμίζει διαφοροποίηση στα κύτταρα 
Filtzkorper στα οπισθια αναπνευστικά όργανα 
(Posterior spiracles) και καταστέλλει την 
απόπτωση μέσω ρύθμισης του προ-
αποπτωτικού γονιδίου reaper.  

 (Grueber et al., 2003) 

 (Jinushi-Nakao et al., 2007) 

 (Zhai et al., 2012) 

13 jigr1  Δεν έχει μελετηθεί  Δεν υπάρχουν 

14 E(spl)mγ  Φέρει μοτίβο bHLH-O και ειναι στόχος του 
μονοπατιού Notch. 

 E(spl) δρουν στο εμβρυικό νευροεκτόδερμα 
στα κύτταρα πέριξ του νευροβλάστη ως 
ανασταλτικοί παράγοντες της 
διαφοροποίησης σε νευροβλάστη.  

 Η απώλεια των γονιδίων E(spl), προκαλεί 
εμβρυική θνησιμότητα με ισχυρή υπερπλασία 
νευροβλαστών σε βάρος της επιδερμίδας  

 (Delidakis and Artavanis-
Tsakonas, 1992) 

 (Jennings et al., 1994)  

 (Knust et al., 1992) 

 (Nakao and Campos-Ortega, 
1996) 

 (Wech et al., 1999) 

 (Lehman, 1983 ) 

15 Dpn  Φέρει μοτίβο bHLH-O. 

 Η απώλεια του γονιδίου dpn προκαλεί λεπτές 
ανωμαλίες στο νευρικό σύστημα του ζώου, με 
αποτέλεσμα το θάνατό του στο στάδιο της 
νύμφης.  

 Είναι στόχος του Notch και ρυθμίζει την αυτο-
ανανέωση των τύπου ΙΙ νευροβλαστών. 

 (Bier et al., 1992) 

 (San-Juan and Baonza, 
2011) 

16 Dll  Φέρει μοτίβο homeodomain. 

 Είναι αναγκαίο για το σχηματισμό των άκρων 
της Δροσόφιλας. 

 Με την πρωτεΐνη Hth συμμετέχουν στον 
καθορισμό της κεραίας. 

 Συμμετέχει κατά την ανάπτυξη του mushroom 
body στον καθορισμό των χημειοαισθητήριων 
νευρώνων και ρυθμίζει στην μορφολογία των 
αξόων και των δενδριτών τους.  

 (Cohen et al., 1989) 

 (Dong et al., 2000) 

 (Dong et al., 2002) 

 (Plavicki et al., 2012) 

 

3. Τα πρότυπα έκφρασης των γονιδίων άμεσων στόχων του Notch στο 
ΚΝΣ προνυμφών 

  
Αρχικά προχωρήσαμε σε μελέτη του προτύπου έκφρασης των 

υποψήφιων γονιδίων – άμεσων στόχων του Notch στον εγκέφαλο της 
προνύμφης υπό φυσιολογικές συνθήκες. Είναι ήδη γνωστό οτι τα γονίδια svp, 
cas και grh εμφανίζουν ένα χρονικό-εξαρτώμενο πρότυπο έκφρασης  σε 
εμβρυικά στάδια στην κολιακή νευρική χορδή (βλέπε εισαγωγή). Κατά τα 
προνυμφικά στάδια, το γονίδιο cas εκφράζεται παροδικά σε διάφορους 
θωρακικούς νευροβλάστες της κοιλιακής νευρικής χορδής σε ένα χρονικό 
παράθυρο 30-50 ώρες μετά την εκκόλαψη των προνυμφών (ΜΕΠ) ενώ το 
γονίδιο svp εκφράζεται στην ίδια περιοχή σε διάφορους νευροβλάστες λίγο 
μεταγενέστερα, στις 40-60 ώρες ΜΕΠ (Maurange et al., 2008). Και τα δύο 
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γονίδια απαντώνται σε μετέπειτα στάδια σε νευρώνες. Επίσης έχει βρεθεί ότι 
το γονίδιο grh εκφράζεται καθόλη τη διάρκεια ζωής της προνύμφης στους 
θωρακικούς νευροβλάστες και στα GMCs (Cenci and Gould, 2005). 
Επεκτείναμε τη μελέτη των γονιδίων αυτών και στον κεντρικό εγκέφαλο και 
διαπιστώσαμε ότι τα γονίδια svp και cas  εκφράζονται για σύντομα χρονικά 
διαστήματα στους νευροβλάστες ενώ το γονίδιο grh εξακολουθεί να 
εκφράζεται στους νευροβλάστες σε όλα τα προνυμφικά στάδια.  
 

Αναλυτικότερα, το γονίδιο cas εκφράζεται ήδη από τις 24 ώρες ΜΕΠ σε 
αρκετούς νευροβλάστες τύπου Ι τόσο στον κεντρικό εγκέφαλο (εικόνα 28I’’ 
ενδεικτικά τα κίτρινα βέλη) όσο και στην κοιλιακή νευρική χορδή (εικόνα 28J’’). 
Απαντάται ακόμα στους INPs των γενεαλογιών τύπου ΙΙ του κεντρικού 
εγκεφάλου (εικόνα 28I’’, κίτρινες κεφαλές βελών) και στους νευρώνες που 
παράγονται το χρονικό διάστημα όπου ο νευροβλάστης είναι Cas-θετικός 
(εικόνα 28I’’,J’’ κόκκινα βέλη). Στο όψιμο στάδιο L3, το γονίδιο cas δεν 
εκφράζεται πλεόν στους νευροβλάστες παρά μόνο στους INPs των 
γενεαλογιών τύπου ΙΙ (εικόνα 28Ο’’, κίτρινες κεφαλές βελών) και σε έναν 
μεγάλο αριθμό νευρώνων (Εικόνα 28Ο’’ ενδεικτικά παραδείγματα με κόκκινα 
βέλη). 
 

Το γονίδιο svp αρχικά εκφράζεται σε νευρώνες εμβρυικής προέλευσης 
και γλοιακά κύτταρα στο στάδιο L1. Στο στάδιο L2, στις 24 ώρες ΜΕΠ 
εμφανίζεται σε μερικούς νευροβλάστες τύπου Ι (εικόνα 28Α’,Β’ κίτρινα βέλη) 
και επιφανειακά γλοιακά κύτταρα τόσο στον κεντρικό εγκέφαλο όσο και στην 
κοιλιακή νευρική χορδή (εικόνα 28A-B’’’κεφαλές κίτρινων βελών). Στις 48 
ώρες ΜΕΠ εκφράζεται στους νευρώνες αρκετών γενεαλογιών (εικόνα 28C’, 
κόκκινο βέλος) και σε ελάχιστους νευροβλάστες σε χαμηλά επίπεδα (εικόνα 
28C-D’’, κίτρινο βέλος). Στο στάδιο L3, το γονίδιο svp εκφράζεται μονάχα σε 
μερικές συστάδες νευρώνων που βρίσκονται διάσπαρτες στον κεντρικό 
εγκέφαλο και στην κοιλιακή νευρική χορδή (εικόνα 28E-H’’). Το γονίδιο svp 
εκφράζεται επίσης σε πολύ χαμηλά έως μηδαμινά επίπεδα στους 
νευροβλάστες τύπου Ι (εικόνα 34A,C,EG,I) ενώ δεν απαντάται ποτέ σε 
νευροβλάστες τύπου ΙΙ.  
 

Τέλος, το γονίδιο grh εκφράζεται στην πλειοψηφία των νευροβλαστών 
του κεντρικού εγκεφάλου όπως συμβαίνει και στους νευροβλάστες της 
κοιλιακής νευρικής χορδής στις 24 ώρες ΜΕΠ (εικόνα 28Α-Β’’’) και έκτοτε 
συνεχίζει να εκφράζεται στους νευροβλάστες τύπου Ι και ΙΙ (εικόνα 28Ε’’ 
κίτρινα και μωβ βέλή αντίστοιχα), στα GMCs (εικόνα 28Ε’’,F’’ πράσινες 
κεφαλές βελών) και στους πρόσφατα γεννημένους INPs (σε αντίθεση με το 
γονίδιο cas που εκφράζεται σε όλους τους INPs και όχι στους νευροβλάστες 
τύπου ΙΙ) μέχρι το τέλος της προνυμφικής ζωής (εικόνα 28Ε’’ μωβ κεφαλές 
βελών).  
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Εικόνα 28;  Η έκφραση των πρωτεινών Svp, Cas και Grh στο 

προνυμφικό ΚΝΣ. (Α-H) Προβολές συνεστιακής μικροσκοπίας από προνυμφικά 
ΚΝΣ. Απεικονίζονται οι πρωτεΐνες Svp (πράσινο), Dpn (κόκκινο) και Grh (μπλέ). Το 
μπροστινό μέρος είναι στα αριστερά. (Α΄-Β΄’’) Μεγαλύτερη μεγεθυνση των 
περιγεγραμμένων περιοχών; (Α-Β’’’) Προνύμφες 24 ώρες MΕΠ. (Α-Α’’’) Στον 
κεντρικό εγκέφαλο, η πρωτεΐνη Svp εκφράζεται σε επιφανειακά γλοιακά κύτταρα 
(Α’’,κεφαλές κιτρινων βελών) και σε μερικούς νευροβλάστες (Α’’, κίτρινα βέλη) ενώ η 
πρωτεΐνη Grh σε όλους τους νευροβλάστες (Α’’’, κίτρινο βέλος) και στα GMCs τους 
(Α’’’ κεφαλή κίτρινου βέλους). (Β-Β’’’) Στην ΚΝΧ, η πρωτεΐνη Svp εκφράζεται σε 
επιφανειακά γλοιακά κύτταρα (Β’’,κεφαλές κίτρινων βελών), σε πολλούς νευρώνες 
εμβρυικής προέλευσης (Β’’, π.χ κεφαλή κόκκινου βέλους) και σε ελάχιστους 
νευροβλάστες (Α’’, κίτρινο βέλος) ενώ η πρωτεΐνη Grh σε όλους τους νευροβλάστες 
(Β’’’).  (C-D’’’) Προνύμφες πρώιμου σταδίου L3, 48 ώρες MΕΠ. (C-C’’’) Στον κεντρικό 
εγκέφαλο, η πρωτεΐνη Svp εκφράζεται σε επιφανειακά γλοιακά κύτταρα, σε μερικούς 
νευροβλάστες σε χαμηλά επίπεδα (C’’, κίτρινα βέλη) και σε διάφορους νευρώνες 
(C’’,κόκκινα βέλη) ενώ η πρωτεΐνη Grh εκφράζεται σε όλους τους νευροβλάστες και 
στα GMCs τους (C’’’). (D-D’’’) Στην ΚΝΧ, η πρωτεΐνη Svp εκφράζεται σε επιφανειακά 
γλοιακά κύτταρα, σε αρκετούς νευρώνες ιδιαίτερα στο κοιλιακό γάγγλιο και σε 
ελάχιστους νευροβλάστες (D’’, κίτρινο βέλος) ενώ η πρωτεΐνη Grh σε όλους τους 
νευροβλάστες και στα GMCs τους (D’’’)  (Ε-Η’’) Τέλος η πρωτεΐνη Svp εκφράζεται 
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στους νευρώνες μερικών γενεαλογιών ενώ η  πρωτεΐνη Grh σε όλους τους 
νευροβλάστες τύπου Ι (κίτρινα βέλη) και ΙΙ (μωβ βέλη), στα GMCs (πράσινες κεφαλές 
βελών) και σε μερικούς INPs (μωβ κεφαλές βελών) στον κεντρικό εγκέφαλο 
προνυμφών 72 ωρών ΜΕΠ (Ε-Ε’’) και 96 ωρών ΜΕΠ (G-G’’). Ομοίως για την ΚΝΧ 
προνυμφών ηλικίας 72 ωρών ΜΕΠ (F-F’’) και 96 ωρών ΜΕΠ (Η-Η’’). (Ι-P) Προβολές 
συνεστιακής μικροσκοπίας από προνυμφικά ΚΝΣ. Απεικονίζονται οι πρωτεΐνες Svp 
(πράσινο), Cas (κόκκινο) και Dpn (μπλέ). Το μπροστινό μέρος είναι στα αριστερά. (I΄-
J΄’’) Μεγαλύτερη μεγέθυνση των περιγεγραμμένων περιοχών; (I-J’’’) Προνύμφες που 
έχουν εκκολαφθεί πρόσφατα, 24 ώρες ΜΕΠ. (Ι-Ι’’)Στον κεντρικό εγκέφαλο, η 
πρωτεΐνη Cas εκφράζεται σε αρκετούς νευροβλάστες τύπου Ι (Ι’’, κίτρινα βέλη), σε 
INPs των γενεαλογιών τύπου ΙΙ (Ι’’, κίτρινες κεφαλές  βελών) και σε νευρώνες που 
μόλις γεννήθηκαν απο Cas-θετικούς νευροβλάστες (Ι’’ κόκκινα βέλη). (J-J’’) Στην 
ΚΝΧ, η πρωτεΐνη Cas εκφράζεται και πάλι σε αρκετούς νευροβλάστες (J’’ ενδεικτικά 
κίτρινα βέλη) και σε νευρώνες που γεννήθηκαν από Cas-θετικούς νευροβλάστες 
(J’’ενδεικτικά κόκκινα βέλη). (K-L’’) Προνύμφες πρώιμου σταδίου L3, 48 ώρες ΜΕΠ. 
(K-K’’’) Στον κεντρικό εγκέφαλο, η πρωτεΐνη Cas δεν εκφράζεται πλέον στους 
νευροβλάστες αλλά στους απογόνους τους (νευρώνες π.χ Κ’’,κόκκινα βέλη) και 
στους INPs των νευροβλαστών τύπου ΙΙ (Κ’’, κίτρινες κεφαλές βελών). (L-L’’’) Στην 
ΚΝΧ, η πρωτεΐνη Cas εκφράζεται πλέον μονάχα στους νευρώνες που γεννήθηκαν 
πρόσφατα από τους Cas-θετικούς νευροβλάστες. (M-P’’) Το ίδιο παρατηρείται και 
στον κεντρικό εγκέφαλο προνυμφών 72 ωρών ΜΕΠ (Μ-Μ’’) και 96 ωρών ΜΕΠ (Ν-
Ν’’). Ομοίως για την ΚΝΧ προνυμφών ηλικίας72 ωρών ΜΕΠ (Ο-Ο’’) και 96 ωρών 
ΜΕΠ (P-P’’). Κλίμακα:  

 
Στη συνέχεια μελετήσαμε τα πρότυπα έκφρασης των υπολοίπων 

γονιδίων στόχων του Notch περιοριζόμενοι στο ΚΝΣ προνυμφών τρίτου 
σταδίου. Παρατηρήθηκε ότι τα γονίδια pdm3 και lim1 εμφανίζουν όμοιο 
πρότυπο έκφρασης. Συγκεκριμένα, απαντώνται στους πρόσφατα 
γεννημένους νευρώνες στην πλειοψηφία των γενεαλογίών τύπου Ι σε όλες τις 
ανατομικές περιοχές (Συμπληρωματική  εικόνα 1A,C,E; Συμπληρωματική 
εικόνα 2A,C,E) ενώ παράλληλα ανιχνεύονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
στους νευρώνες των γενεαλογιών τύπου ΙΙ (Συμπληρωματική εικόνα 1A,C,E; 
Συμπληρωματική  εικόνα  2A,C,E). Ωστόσο η μελέτη τους διακόπηκε καθώς 
στα πειράματα μικροσυστοιχιών του μεταγραφώματος εμφάνιζαν ασυνέπεια 
στα επίπεδα μεταβολής τους [κάποιες αλληλουχίες μεταγράφων (probesets) 
του εκάστοτε γονιδίου αυξάνονται και κάποιες άλλες μειώνονται σε συνθήκες 
υπερενεργού Notch]. Όσον αφορά τα γονίδια lola, seq και cut, αυτά 
εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα των γενεαλογίων τύπου Ι και ΙΙ 
(νευροβλάστες, GMCs, INPs, νευρώνες, γλοιακά κύτταρα) του κεντρικού 
εγκεφάλου και της κοιλιακής νευρικής χορδής (εικόνα 39A,C,E; εικόνα 
40A,C,E; Συμπληρωματική εικόνα εικόνα 3A,C,E). Το γονίδιο cut εξαιρέθηκε 
περαιτέρω μελέτης για τον ίδιο λόγο που αποκλείστηκαν και τα γονίδια pdm3 
και lim1. Το γονίδιο wor εκφράζεται στους νευροβλάστες τύπου Ι και ΙΙ σε 
όλες τις ανατομικές περιοχές του εγκεφάλου της προνύμφης (εικόνα 41A,C,E). 
Επιπλέον, το γονίδιο antp (εικόνα 38A,C,E) εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα 
στους νευρώνες της κοιλιακής νευρικής χορδής, σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε 
μερικούς νευροβλάστες της ΚΝΧ (εικόνα 40Ε’, κίτρινες κεφαλές βελών) ενώ 
δεν απαντάται σε κανένα κυτταρικό τύπο στον κεντρικό εγκέφαλο. Τέλος το 
γονίδιο hth (εικόνα 42A,C,E;) εκφράζεται σε χαμηλότερα επίπεδα στους 
νευροβλάστες και στα GMCs των γενεαλογιών τύπου Ι του κεντρικού 
εγκεφάλου και σε υψηλότερα επίπεδα σε καποιους νευρώνες. Στην κοιλιακή 
νευρική χορδή το γονίδιο hth εκφράζεται τόσο στους νευροβλάστες όσο και 
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στους νευρώνες σε υψηλά επίπεδα. Για τα γονίδια fer2, jigr1 και Dll δεν 
καταφέραμε να συλλέξουμε αντιδραστήρια (αντισώματα ή γονίδια 
ανταποκριτές) για τη μελέτη του προτύπου έκφρασής τους. Για το λόγο αυτό 
αποκλείστηκαν από περαιτέρω πειράματα.  
 

Τέλος, μελετήθηκαν τα γονίδια που σχετίζονται με τις ασύμμετρες 
κυτταρικές διαιρέσεις. Τα πρότυπα έκφρασης των πρωτεïνών Mira, Numb, 
Pon που βρέθηκαν, συνάδουν με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η 
πρωτεΐνη Mira ανιχνεύεται στους νευροβλάστες και στα GMCs. Κατά τη 
μίτωση είναι ασύμμετρα εντοπισμένη στην μία πλευρά της κυτταρικής 
μεμβράνης του νευροβλάστη σχηματίζοντας έναν μηνίσκο (εικόνα 43A,C,E). 
Από την πλευρά αυτή προκύπτει λίγο αργότερα το κύτταρο GMC. Οι  
πρωτεΐνες Numb και Pon βρίσκοται επίσης ασύμμετρα εντοπισμένες στην 
κυτταρική μεμβράνη των νευροβλαστών (εικόνα 44A,C,E,G,I; 
Συμπληρωματική εικόνα 4A,C,E) σχηματίζοντας έναν μηνίσκο στην πλευρά 
που προκύπτει το GMC ενώ απαντώνται σε υψηλά επίπεδα στα GMCs και 
στους νευρώνες (εικόνα 44A,C,E,G,I; Συμπληρωματική εικόνα 4,D,F,H,J). 
Καθώς το αντίσωμα για την πρωτεΐνη Pon ήταν χαμηλής ποιότητας, η 
περαιτέρω μελέτη του γονιδίου Pon διακόπηκε.     
 

4. Η σηματοδότηση Notch απαιτείται για την έκφραση των γονιδίων grh, 
Mira, numb και wor αλλά όχι των υπόλοιπων γονιδίων στους 
νευροβλάστες 

 
Στη συνέχεια ελέγξαμε αν τα γονίδια που προέκυψαν από την 

γονιδιωματική ανάλυση ως άμεσοι στόχοι του Notch στους μετεμβρυικούς 
νευροβλάστες, αποκρίνονται στο μονοπάτι αυτό στο προνυμφικό ΚΝΣ. Για το 
σκοπό αυτό δημιουργήσαμε αρχικά μωσαϊκά ζώα με μεταλλαγές που 
επηρεάζουν την αποστολή [Dl Ser].  ή την υποδοχή [mam] του σήματος 
Notch. Οι εκάστοτε πρωτεΐνες ανιχνεύθηκαν με τα αντίστοιχα αντισώματα με 
τη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας. Σε μεταλλαγμένες γενεαλογίες τύπου Ι – 
τόσο στον κεντρικό εγκέφαλο όσο και στην κοιλιακή νευρική χορδή – η 
διακοπή της σηματοδότησης Notch δεν επηρέασε την έκφραση  των γονιδίων 
svp, grh, cas, wor, antp, hth, seq, lola και numb (εικόνα 29A-B, D-L; Πίνακας 
5). Εξαίρεση αποτελεί το γονίδιο Mira όπου σποραδικά παρατηρήθηκε μείωση 
της έκφρασης του (16% των κλώνων; Εικόνα 29C’, #1,3,4; Πίνακας 6). 
Υπενθυμίζω ότι σε όμοιους κλώνους είχαμε δει την πλήρη καταστολή του 
γονιδίου E(spl)mγ αλλά διατήρηση του dpn (κεφ A3). 
 

Επιπλέον, έπειτα από απώλεια του σήματος Notch (Dl Ser-/- και mam-/-) 
σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ, δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στην έκφραση των 
γονιδίων svp, cas, antp, lola, seq και hth (εικόνα 30Β-Ε,G,I-J; Πίνακας 6).  
Ωστόσο, παρατηρήθηκε μείωση ή απώλεια της έκφρασης των γονιδίων numb, 
Mira, grh και wor σε ποσοστά κλώνων 100%, 100%, 86%, και 60% αντίστοιχα 
στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ (εικόνα 30Α,F,H; Πίνακας 6). Συνολικά, βρέθηκε ότι 
πέντε εκ των δώδεκα υποψήφιων γονιδίων [E(spl)mγ, numb, Mira, grh και 
wor] φαίνεται να ρυθμίζονται από το Notch στους μετεμβρυικούς 
νευροβλάστες. Μόνο το γονίδιο E(spl)mγ όμως επιδεικνύει αυστηρή εξάρτηση 
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από το σήμα Notch, τα υπόλοιπα επηρεάζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό. 
 

 
Εικόνα 29: Διακοπή του μονοπατιού Notch στις γενεαλογίες τύπου Ι 

επηρεάζει  μερικώς το γονίδιο Mira αλλά όχι τα γονίδια grh, wor, lola, antp, hth, 
numb, seq, svp και cas στο προνυμφικό ΚΝΣ. GFP σημασμένοι κλώνοι (πράσινο) 
νευροβλαστών τύπου Ι που έχουν υποστεί χρώση για Dpn ή Cycline E (μπλέ) (όπως 
αναφέρονται), για elav (μπλέ, H) και για κάθε ένα από τα πιθανά γονίδιο-στόχους του 
μονοπατιού Notch (κόκκινο). Στις εικόνες A’-J’ έχει διατηρηθεί μονάχα το κανάλι για 
το πιθανό γονίδιο στόχο του Notch. Τα κίτρινα περιγράμματα υποδεικνύουν 
σημασμένες γενεαλογίες νευροβλαστών. (Α-Α’) κλώνοι μεταλλαγμένοι για τους 
προσδέτες Dlrev10 SerRX106 δεν επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης του 
γονιδίου grh. (B,Β’) Ομοίως κλώνοι μεταλλαγμένοι για Dlrev10 SerRX106  δεν 
επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης του wor. (C-C’) κλώνοι μεταλλαγμένοι 
για Dlrev10 SerRX106   επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου Mira 
(#1,3,4) (D-J’). Kλώνοι μεταλλαγμένοι για Dlrev10 SerRX106   δεν επιδεικνύουν αλλαγές 
στα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων cas (D-D’), lola (E-E’), Αntp (F-F’), hth (G-G’), 
numb (H-H’),  svp (I-I’) και seq (J-J’). Κλίμακα: 
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Εικόνα 30: Διακοπή του μονοπατιού Notch στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ 
επηρεάζει  μερικώς τα γονίδια wor, grh, Numb και Mira αλλά όχι τα γονίδια  
cas, svp, lola, wor, hth, και seq, στο προνυμφικό ΚΝΣ. GFP σημασμένοι κλώνοι 
(πράσινο) νευροβλαστών τύπου ΙΙ που έχουν υποστεί χρώση για Dpn ή Cycline E 
(μπλέ) (όπως αναφέρονται) και για κάθε ένα από τα πιθανά γονίδιο-στόχους του 
μονοπατιού Notch (κόκκινο). Στις εικόνες A’-I’ έχει διατηρηθεί μονάχα το κανάλι για το 
πιθανό γονίδιο στόχο του Notch. Τα κίτρινα ή κόκκινα περιγράμματα υποδεικνύουν 
σημασμένες γενεαλογίες νευροβλαστών. (Α-Α’) κλώνοι μεταλλαγμένοι για τους 
προσδέτες Dlrev10 SerRX106 επιδεικνύουν ολική απώλεια της έκφρασης του grh από 
τους INPs (Dpn-θετικοί, μικρότεροι σε μέγεθος πυρήνες) ενώ διατηρούν την έκφραση 
του grh στον νευροβλάστη τύπου ΙΙ. (B,Β’) Κλώνοι μεταλλαγμένοι για Dlrev10 SerRX106  

δεν επιδεικνύουν καμία μείωση στα επίπεδα έκφρασης του cas. (C-C’) Σε 
μεταλλαγμένους κλώνους Dlrev10 SerRX106 δεν παρατηρείται έκφραση του γονιδίου 
svp. Ωστόσο είναι πιθανό να μην εκφράζεται στις  γενεαλογίες αυτές. (D-E’) κλώνοι 
μεταλλαγμένοι για Dlrev10 SerRX106   δεν επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης 
των γονιδίων lola (D-D’) και seq (E-E’). (F-F’) Τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου wor 
μειώνονται σε κλώνους απώλειας της λειτουργίας των προσδετών Dlrev10 SerRX106. 
(G-G’) Σε μεταλλαγμένους κλώνους Dlrev10 SerRX106 δεν παρατηρείται έκφραση του 
γονιδίου hth. Ωστόσο είναι πιθανό να μην εκφράζεται στις  γενεαλογίες αυτές. (H-H’) 
κλώνοι μεταλλαγμένοι για τους προσδέτες Dlrev10 SerRX106 επιδεικνύουν απώλεια της 
έκφρασης του Mira από την πλειοψηφία των INPs (Dpn-θετικοί, μικρότεροι σε 
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μέγεθος πυρήνες).   (I-Ι’). Kλώνοι μεταλλαγμένοι για Dlrev10 SerRX106   επιδεικνύουν 
μείωση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου Numb . Κλίμακα:  

 
Πίνακας 6: Μωσαϊκή ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων στόχων του 

Notch στο ΚΝΣ της προνύμφης. Κλώνοι μεταλλαγμένοι ως προς τη λήψη 

σηματοδότησης Notch (Dlrev10 SerRX106) και παράλληλα σημασμένοι για τα διάφορα 

γονίδια άμεσους στόχους του Notch καταμετρήθηκαν σε ΚΝΣ προνυμφών 3ου 
σταδίου. Οι αριθμοί των κλώνων που είναι θετικοί ή αρνητικοί για την παρουσία των 
εκάστοτε γονιδίων στόχων από όλες τις περιοχές του ΚΝΣ απεικονίζονται, με 
εξαίρεση τους νευροβλάστες του mushroom body. (a) Γενεαλογίες τύπου Ι θετικές 
στην παρουσία των γονιδίων στόχων. (b) Γενεαλογίες τύπου Ι αρνητικές στην 
παρουσία των γονιδίων στόχων. (c)  Ποσοστό % των γενεαλογιών τύπου Ι οι οποίες 
είναι αρνητικές στην παρουσία των γονιδίων στόχων. (d) Γενεαλογίες τύπου ΙΙ θετικές 
στην παρουσία των γονιδίων στόχων. (e) Γενεαλογίες τύπου ΙΙ με με μειωμένη 
έκφραση των γονιδίων στόχων. (f) Γενεαλογίες τύπου ΙΙ αρνητικές στην παρουσία 
των γονιδίων στόχων. (g) Ποσοστό % των γενεαλογιών τύπου ΙΙ οι οποίες έχουν 
μειωμένη έκφραση των γονιδίων στόχων. (h) Ποσοστό % των γενεαλογιών τύπου ΙΙ 
οι οποίες είναι αρνητικές στην παρουσία των γονιδίων στόχων. Σημειώνονται με 
κόκκινο τα ποσοστά των γονιδίων για τα οποία παρατηρείται μεν απώλεια στην 
έκφρασής τους αλλά είναι πιθανό να μην εκφράζονται στις αντίστοιχες γενεαλογίες 
ακόμα και όταν αυτές είναι αγρίου τύπου .   

 

Dlrev10 

SerRX106 
NB 

τύπου 

Ι  

+vea 

NB  

Τύπου 

Ι 

-veb 

% NB  

Τύπου 

Ι 

-vec 

NB 

τύπου 

ΙΙ  

+ved 

NB 

τύπου 

ΙΙ 

Lowe 

NB  

Τύπου 

ΙΙ 

-vef 

%NB 

Τύπου 

ΙΙ 

Lowg 

% NB  

Τύπου 

ΙΙ 

-veh 

svp 5 24 82.76 0 0 1 0 100 

cas 58 0 0 3 0 0 0 0 

grh 131 0 0 1 0 6 0 85.72 

wor 79 1 1.25 2 0 3 0 60 

Antp 84 6 6.66 NT NT NT 0 0 

hth 14 0 0 0 0 3 0 100 

lola 56 0 0 2 0 0 0 0 

seq 38 0 0 3 0 0 0 0 

Mira 83 16 19.19 0 8 0 100 0 

Numb 21 0 0 0 2 0 100 0 

 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα γονίδια svp, cas, grh εκφράζονται νωρίς 
στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες. Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία απαντώνται 
για ένα μικρό χρονικό διάστημα στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες (30-50 
ώρες ΜΕΠ και 40-60 ώρες ΜΕΠ) και την υπόλοιπη ζωή της προνύμφης 
απαντώνται σε διαφοροποιημένα κύτταρα. Επομένως είναι πιθανό, η ρύθμισή 
τους απο το μονοπάτι Notch να λαμβάνει χωρα σε αυτά τα πρώιμα στάδια με 
αποτέλεσμα να διαφεύγει της προσοχής όταν η μελέτη των μωσαΐκών ζώων 
πραγματοποιείται σε όψιμα προνυμφικά στάδια. Για το λόγο αυτό 
δημιουργήσαμε μωσαïκά ζώα που φέρουν μεταλλαγές στην αποστολή (Dl 
Ser) και λήψη (mam) του σήματος Notch κατά την εμβρυική ζωή (10 μετά την 
ωοθεσία) και εξετάσαμε πρότυπα έκφρασης των γονιδίων cas, svp και grh σε 
πρώιμα στάδια της προνύμφης και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 
που τα γονίδια αυτά εκφράζονται στο νευροβλάστη (στις 36 ώρες ΜΕΠ για τα  
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δύο πρώτα γονίδια και στις 26 ώρες ΜΕΠ για το τελευταίο). Στα πειράματα 
αυτά διακρίναμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Από τη μία υπήρχαν 
μεταλλαγμένες γενεαλογίες Dlrev10 SerRX106 και mam8 στις οποίες δεν 
παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στα επίπεδα έκφρασής των  πρωτεïνών Cas 
(εικόνα 33 C’,D’,E’F’, κίτρινα βέλη) Svp (εικόνα 32C’,D’,E’F’, κίτρινα βέλη) και 
Grh (εικόνα 31 C’D’, κίτρινα βέλη). Από την άλλη βρέθηκαν μεταλλαγμένοι 
κλώνοι ενός κυττάρου που έχαναν την έκφραση όχι μόνο των γονιδίων svp, 
cas και grh αλλα και του γονιδίου dpn (εικόνα 31C,D, κόκκινα βέλη; Εικόνα 
32C,D,E,F, κόκκινα βέλη; Εικόνα 33C,D,E,F, κόκκινα βέλη). Η απώλεια του 
τελευταίου γεννά αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα αυτών των GFP-θετικών 
μονοκύτταρων κλώνων καθώς ναι μεν βρίσκονται σε στιβάδες όπου εδρεύουν 
οι νευροβλάστες αλλά δεν υπάρχει γονιδιακός μάρτυρας πλέον που να 
πιστοποιεί την ταυτότητά τους. Συμπερασματικά, βρέθηκε ότι  η έκφραση των 
γονιδίων svp, cas και grh δεν αποκρίνεται στη σηματοδότηση Notch σε όψιμα 
προνυμφικά στάδια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το γονίδιο grh το οποίο 
φαίνεται να ρυθμίζεται μερικώς από το σήμα Notch στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ. 
Τέλος  τα γονίδια αυτά ίσως να αποκρίνονται σε σηματοδότηση Notch στα 
πρώιμα προνυμφικά στάδια ωστόσο αυτή η υπόθεση χρίζει περαιτέρω 
μελέτης. 
 

 
Εικόνα 31: Διακοπή του μονοπατιού Notch στις γεναλογίες τύπου Ι και ΙΙ 

σε πρώιμα στάδια  ίσως να επηρεάζει  μερικώς το γονίδιο grh στο προνυμφικό 
ΚΝΣ. GFP σημασμένοι κλώνοι (πράσινο) νευροβλαστών έχουν υποστεί χρώση για 
Dpn (μπλέ) και grh (κόκκινο). Στις εικόνες A’-D’ έχει διατηρηθεί μονάχα το κανάλι για 
το γονίδιο grh. Τα κίτρινα και τα κόκκινα βέλη καθώς επίσης και τα κίτρινα 
περιγράμματα υποδεικνύουν σημασμένες  γενεαλογίες νευροβλαστών. Οι κλώνοι 
επάγονται σε εμβρυικά στάδια  στις 10 ώρες μετά την ωοθεσία (ΜΤΩ) και οι 
εγκέφαλοι απομονώνονται στις 26 ώρες ΜΕΠ (50 ώρες ΜΤΩ). (Α-Α’) Κοιλιακή 
άποψη  ενός κεντρικού εγκέφαλου που φέρει κλώνους αγριου τύπου. Οι 
νευροβλάστες μόλις έχουν βγεί από τη φάση ηρεμίας, έχουν μεγαλώσει σε μέγεθος 
και κάποιοι από αυτούς έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν ασύμμετρες διαιρέσεις. Το 
γονίδιο grh εκφράζεται στο νευροβλάστη και στα πρώτα GMCs (A’ κίτρινα βέλη). (Β-
Β’) κοιλιακή νευρική χορδή που φέρει κλώνους αγριου τύπου. Το γονίδιο γονίδιο grh 
εκφράζεται και πάλι στο νευροβλάστη και στα πρώτα GMCs (B’ κίτρινα βέλη). (C-C’) 
κοιλιακός εγκέφαλος με κλώνους μεταλλαγμένους για τους προσδέτες Dlrev10 SerRX106. 
Οι τύπου Ι κλώνοι δεν επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου grh 
(C’, κίτρινα βέλη) ενώ απαντώνται και GFP-σημασμένοι κλώνοι που στερούνται της 
έκφρασης των γονιδίων grh και dpn. (C, κόκκινα βέλη). (D-D’)  η ίδια κατάσταση 
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παρατηρείται και στην κοιλιακή νευρική χορδή. κλίμακα: ALH:After larval hatching 
[εκκόλαψη της προνύμφης στις 24 ώρες  ΜΤΩ (μετά την ωοτοκία). 
 

 
 

Εικόνα 32: Διακοπή του μονοπατιού Notch στους νευροβλάστες σε 
πρώιμα στάδια  ίσως να επηρεάζει το γονίδιο svp στο προνυμφικό ΚΝΣ. GFP 
σημασμένοι κλώνοι (πράσινο) νευροβλαστών που έχουν υποστεί χρώση για Dpn 
(κόκκινο) και για svp (μπλέ). Στις εικόνες A’-F’ έχει διατηρηθεί μονάχα το κανάλι για 
το γονίδιο svp. Τα κίτρινα  και κόκκινα βέλη υποδεικνύουν σημασμένες γενεαλογίες 
νευροβλαστών. Οι κλώνοι επάγονται σε εμβρυικά στάδια (10 ώρες ΜΤΩ) και οι 
εγκέφαλοι απομονώνονται στις 36 ώρες  ΜΕΠ (60 ώρες ΜΤΩ). (Α-Α’) ραχιαίος 
εγκέφαλος που φέρει κλώνους αγριου τύπου. Οι νευροβλάστες έχουν βγεί από τη 
φάση ηρεμίας, έχουν μεγαλώσει σε μέγεθος και κάποιοι από αυτούς έχουν αρχίσει να 
πραγματοποιούν ασύμμετρες διαιρέσεις. Το γονίδιο svp εκφράζεται σε μερικούς 
νευροβλάστες (A’ κίτρινα βέλη). (Β-Β’) Κοιλιακή νευρική χορδή που φέρει κλώνους 
αγριου τύπου. Το γονίδιο svp εκφράζεται και πάλι στους νευροβλάστες (B’ κίτρινα 
βέλη). (C-C’) ραχιαίος εγκέφαλος με κλώνους μεταλλαγμένους για τους προσδέτες 
Dlrev10 SerRX106. Οι κλώνοι άλλοτε δεν επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης 
του γονιδίου svp (C’, κίτρινα βέλη) και άλλοτε χάνουν την έκφραση ακόμα και του 
γονιδίου dpn (C, κόκκινα βέλη). (D-D’) κοιλιακή νευρική χορδή που φέρει Dlrev10 
SerRX106 μεταλλαγμένους κλώνους οι οποίοι εμφανίζουν σταθερά επίπεδα svp. (E-E’) 
ραχιαίος εγκέφαλος με κλώνους μεταλλαγμένους για το γονίδιο mam. Οι κλώνοι δεν 
επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου svp (E’, κίτρινα βέλη). (F-
F’) Ομοίως στην κοιλιακή νευρική χορδή που φέρει mam μεταλλαγμένους κλώνους, 
το γονίδιο svp παραμένει αμετάβλητο ενώ απαντώνται και GFP-θετικοί κλώνοι που 
έχουν χάσει την έκφραση του γονιδίου dpn και ίσως και του svp αν εξέφραζαν 
(κόκκινα βέλη). κλίμακα: ΜΤΩ (μετά την ωοτοκία), ΜΕΠ (μετά εκκόλαψη προνύμφης). 
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Εικόνα 33: Διακοπή του μονοπατιού Notch στους νευροβλάστες σε 

πρώιμα στάδια ίσως να επηρεάζει το γονίδιο cas στο προνυμφικό ΚΝΣ. GFP 
σημασμένοι κλώνοι (πράσινο) νευροβλαστών που έχουν υποστεί χρώση για Dpn 
(μπλε) και για cas (κόκκινο). Στις εικόνες A’-F’ έχει διατηρηθεί μονάχα το κανάλι για 
το γονίδιο cas. Τα κίτρινα και κόκκινα βέλη υποδεικνύουν σημασμένες γενεαλογίες 
νευροβλαστών. Οι κλώνοι επάγονται σε εμβρυικά στάδια (10 ώρες ΜΤΩ) και οι 
εγκέφαλοι απομονώνονται στις 36 ώρες ΜΕΠ (60 ώρες ΜΤΩ). (Α-Α’) ραχιαίος 
εγκέφαλος που φέρει κλώνους αγριου τύπου. Οι νευροβλάστες έχουν βγεί από τη 
φάση ηρεμίας, έχουν μεγαλώσει σε μέγεθος και κάποιοι από αυτούς έχουν αρχίσει να 
πραγματοποιούν ασύμμετρες διαιρέσεις. Το γονίδιο cas εκφράζεται σε μερικούς 
νευροβλάστες (A’ κίτρινα βέλη) και κυρίως στα INPs (A’, αριστερά). (Β-Β’) Κοιλιακή 
νευρική χορδή που φέρει κλώνους αγρίου τύπου. Το γονίδιο cas εκφράζεται και πάλι 
στους νευροβλάστες (B’ κίτρινα βέλη). (C-C’) ραχιαίος εγκέφαλος με κλώνους 
μεταλλαγμένους για τους προσδέτες Dlrev10 SerRX106. Κάποιοι κλώνοι δεν 
επιδεικνύουν μείωση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου cas (C’, κίτρινα βέλη) ενώ 
κάποιοι άλλοι χάνουν την έκφραση των γονιδίων dpn και cas (κόκκινα βέλη). (D-D’) 
Ομοια κατάσταση επικρατεί και σε  Dlrev10 SerRX106 μεταλλαγμένους κλώνους  στην 
κοιλιακή νευρική χορδή κοιλιακή νευρική χορδή (E-E’) ραχιαίος εγκέφαλος με 
κλώνους μεταλλαγμένους για το γονίδιο mam. Οι κλώνοι δεν επιδεικνύουν μείωση 
στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου cas (E’, κίτρινα βέλη). (F-F’) Ομοίως στην 
κοιλιακή νευρική χορδή που φέρει mam μεταλλαγμένους κλώνους, το γονίδιο cas 
παραμένει αμετάβλητο. ΜΤΩ (μετά την ωοτοκία), ΜΕΠ (μετά εκκόλαψη προνύμφης). 
Κλίμακα:   

 
 

5.  Η υπερενεργοποίηση του Notch αυξάνει την έκφραση των γονιδίων  

 
  Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την έκφραση αρκετών 
γονιδίων  στόχων στους νευροβλάστες. Επιπλέον δείχνουν ότι πέντε από τα 
δώδεκα γονίδια που μελετήθηκαν [E(spl)mγ, Mira, grh, wor, Numb] 
αποκρίνονται  σε σηματοδότηση Notch στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου. 
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 Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μελέτη των υποψήφιων γονιδίων 
άμεσων στόχων του Notch υπό συνθήκες υπερενεργότητας του μονοπατιού. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε το ίδιο σύστημα με την ενότητα Α4 και 
υπερεκφράσαμε το συστατικά ενεργό διαγονιδίο Nintra στους νευροβλάστες 
για 24 ώρες υπό την καθοδήγηση του παράγοντα grhGal4. Ο χρονικός 
έλεγχος επιτεύχθηκε μέσω του παράγοντα Gal80ts (βλέπε ενότητα Α4 για 
λεπτομερή περιγραφή του μηχανισμού δράσης του). Οι συνθήκες αυτές είναι 
ταυτόσημες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις γενωμικές αναλύσεις 
[πειράματα μικροσυστοιχιών έκφρασης και πειράματα μικροσυστοιχιών έπειτα 
από ανοσοκατακρήμνιση της προσδεδεμένης στο σύμπλοκο Nicd/Su(H) 
χρωματίνης] και στα πειράματα της ενότητας Α4. Με ανοσοϊστοχημεία και 
συνεστιακή μικροσκοπία παρατηρήσαμε ότι τα επιπεδα έκφρασης των 10 εκ 
των 12 γονιδίων υποψηφίων ως άμεσων στόχων του Notch αυξάνονται σε 
ΚΝΣ όπου έχει γίνει υπερέκφραση του Notch σε σχέση με τα αντίστοιχα 
δείγματα ελέγχου, γεγονός που επιβεβαιώνει την ρύθμισή τους από το 
μονοπάτι Notch.  
 

Συγκεκριμένα, υπο φυσιολογικές συνθήκες σε προνύμφες τρίτου 
σταδίου, το γονίδιο svp εκφράζεται σε συστάδες νευρώνων σε όλες τις 
ανατομιές περιοχές του εγκεφάλου (εικόνα 34A,C, ραχιαίος εγκέφαλος, E, 
κοιλιακός εγκέφαλος, G,I κοιλιακή νευρική χορδή) αλλά απαντάται στους ΝΒ 
σε πολύ χαμηλα εως μηδαμινά (πλειοψηφία) επίπεδα. Έπειτα από 
υπερέκφραση του συστατικά ενεργού διαγονιδίου NΔecd, το γονίδιο svp 
εκφράζεται σε ανιχνεύσιμα επίπεδα στους εκτοπικούς νευροβλάστες 
διαφόρων γενεαλογιών τόσο στον κεντρικό εγκέφαλο (εικόνα 34B,D,F) όσο 
και στην κοιλιακή νευρική χορδή (εικόνα 34H,J).  
 

Το γονίδιο grh, το οποίο φυσιολογικά εκφράζεται σε νευροβλάστες και 
GMCs (εικόνα 35AC,E), έπειτα από υπερέκφραση του υποδοχέα Notch 
απαντάται σε όλους τους εκτοπικούς νευροβλάστες σε όλες τις ανατομικές 
περιοχές (εικόνα 35B,D,F).   
 

Αντίθετα με τα γονίδια svp και grh που επάγονται σε πολλά (ή και όλα) 
τα υπεράριθμα κύτταρα, κάτι που δικαιολογεί την υπερέκφρασή τους, το 
γονίδιο cas δεν παρουσιάζει τόσο προφανή επαγωγή. Έπειτα από 
υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch, εξακολουθεί να εκφράζεται στους 
εναπομείναντες δευτερογενείς νευρώνες των γενεαλογιών τύπου Ι σε όλες τις 
ανατομικές περιοχές. Ωστόσο, παρατηρείται σποραδικά η έκφρασή του σε 
εκτοπικούς νευροβλάστες στον κεντρικό εγκέφαλο (εικόνα 36B,D,F,H και D’,H’ 
κίτρινα βέλη) και στην κοιλιακή νευρική χορδή (εικόνα 36J,L και L’ κιτρινα 
βέλη). Επίσης καταστέλλεται στους ΙΝΡs  των γενεαλογιών τύπου ΙΙ  - όπου 
φυσιολογικά εκφράζεται έντονα (εικόνα 36C-C’, κοκκινα βέλη) – κάτι που 
βέβαια μάλλον οφείλεται στην απώλεια των INPs και τον μετασχηματισμό 
τους σε Dpn-θετικούς/ Cas-αρνητικούς νευροβλάστες τύπου ΙΙ (εικόνα 35Β, 
κίτρινες κεφαλές βελών).  
 

Τα επίπεδα έκφρασης των πρωτεïνών Svp, Cas και Grh ελέγχθηκαν 
επίσης σε μωσαïκούς κλώνους υπερέκφρασης του διαγονιδίου NΔecd σε 
αγρίου τύπου υπόβαθρο. Εκεί διαπιστώθηκε η εκτοπική έκφραση της πρώτης 
σε χαμηλά επίπεδα στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ (εικόνα 37C-C’ #1,2) και σε 
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μερικές γενεαλογίες τύπου Ι (37D-D’ #1) και η εκτοπική έκφραση της δεύτερης 
σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα σε μερικές γενεαλογίες τύπου ΙΙ (εικόνα 37G-
G’, #1) και σποραδικά σε κάποιες γενεαλογίες τύπου Ι (εικόνα 37Η-Η’, #2,5). 
Τέλος βρέθηκε αυξημένη η παρουσία της πρωτεΐνης Grh σε όλους τους 
εκτοπικούς νευροβλάστες σε γενεαλογιες τύπου Ι (εικόνα 37Β-Β’, κλώνοι #1-
4) και ΙΙ (εικόνα 37Α-Α’ κλώνοι #1 και 2).  

 
Εικόνα 34: Το γονίδιο svp εκφράζεται φυσιολογικά  σε νευρώνες 

μερικών γενεαλογιών στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η 
υπερενεργότητα του Notch προκαλεί εκτοπική έκφρασή του στους 
νευροβλάστες. Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) 
συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα 
GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F,H,J). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. 
(A,C,E,G,I) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο 
οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη 
GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή 
Svp (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Vbr: 
κοιλιακός εγκέφαλος; dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή νευρική χορδή, OL: 
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οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος ελέγχου όπου το γονίδιο svp 
εκφράζεται σε συστάδες νευρώνων σε μερικές γενεαλογίες. (B) Σε έναν grh>NΔecd 
εγκέφαλο, αρκετοί NBs (Dpn-θετικά κύτταρα) εκφράζουν εκτοπικά το γονίδιο svp. 
(C,D) οι περιοχές του ραχιαίου εγκεφάλου με άσπρο περίγραμμα (Α,Β) σε 
μεγέθυνση. (E-F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (E,E') ενάντια ενός 
εγκεφάλου grh>NΔecd; (F,F')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (G,G') 
ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (H,H'). (I-J’) οι περιοχές της 
κοιλιακής νευρικης χορδής με άσπρο περίγραμμα (G,H) σε μεγέθυνση. Αρκετοί 
υπερπληθείς  NBs (Dpn-θετικά κύτταρα) και σε αυτή την περιοχή εκφράζουν 
εκτοπικά το γονίδιο svp. Κλίμακα:  

 

 
Εικόνα 35: Το γονίδιο grh εκφράζεται φυσιολογικά  σε νευρoβλάστες, 

GMCs και στους INPs των τύπου ΙΙ γενεαλογιών στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου 
σταδίου και η υπερενεργότητα του Notch προκαλεί εκτοπική έκφρασή  του σε 
όλους τους εκτοπικούς νευροβλάστες. Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του 
υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους 
νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). Η έκφραση 
επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες 
συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-
GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα για τις 
πρωτεΐνες Ase (μπλέ) ή grh (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται 
στην κορυφή. Vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή 
νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος ελέγχου 
όπου το γονίδιο grh εκφράζεται σε νευροβλάστες και GMCs στις τύπου Ι γενεαλογίες 
και σε νευροβλάστες και μερικά ώριμα INPs στις τύπου ΙΙ γενεαλογίες. (B) Σε έναν 
grh>NΔecd εγκέφαλο, όλοι οι  υπερπληθείς  NBs (Ase-θετικά κύτταρα) εκφράζουν 
εκτοπικά το γονίδιο grh. (C-G’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (C,C') 
ενάντια ενός εγκεφάλου grh>NΔecd; (D,D')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής 
ελέγχου (E,E') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (F,F'). Όλοι οι 
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υπερπληθείς  NBs (Ase-θετικά κύτταρα) και σε αυτές  τις περιοχές εκφράζουν 
εκτοπικά το γονίδιο grh. Κλίμακα:  

 
Εικόνα 36: Το γονίδιο cas εκφράζεται φυσιολογικά  σε νευρώνες και 

στους INPs των τύπου ΙΙ γενεαλογιών στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και 
η υπερενεργότητα του Notch προκαλεί εκτοπική έκφρασή του στους 
νευροβλάστες μερικών γενεαλογιών. Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του 
υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους 
νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F,H,J,L). Η 
έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,G,I,K) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε 
πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα 
για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή Cas (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος 
βρίσκεται στην κορυφή. Vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; VNC: 
κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος 
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ελέγχου όπου το γονίδιο cas εκφράζεται σε πρόσφατα γεννηθέντες νευρώνες στις 
τύπου Ι γενεαλογίες και σε ώριμα INPs και νευρώνες στις τύπου ΙΙ γενεαλογίες. (B) 
Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο, σποραδικοί υπερπληθείς NBs (Dpn-θετικά κύτταρα) 
εκφράζουν εκτοπικά το γονίδιο cas. (C,D) οι περιοχές του ραχιαίου εγκεφάλου με 
άσπρο περίγραμμα (Α,Β) σε μεγέθυνση. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι INPs είναι Cas-
θετικοί (C’ κόκκινα βέλη) (E-F’) εικόνες από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (E,E') 
ενάντια ενός εγκεφάλου grh>NΔecd (F,F') και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής 
ελέγχου (I,I') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (J,J'). (G-H’) οι 
περιοχές τoυ κοιλιακού εγκεφάλου με άσπρο περίγραμμα (E,F) σε μεγέθυνση (Κ-L’) 
οι περιοχές της κοιλιακής νευρικης χορδής με άσπρο περίγραμμα (I,J) σε μεγέθυνση. 
Σε αυτές τις περιοχές, μερικοί υπερπληθείς NBs (Dpn-θετικά κύτταρα) εκφράζουν 
εκτοπικά το γονίδιο cas. Κλίμακα:  
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Εικόνα 37: Τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων grh, svp και hth 

αυξάνονται σε μωσαïκούς κλώνους υπερέκφρασης του υποδοχέα Notch ενώ 
τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων lola, cas και Antp παραμένουν 
αμετάβλητα. (A-L) Κλώνοι από ΚΝΣ (πράσινο) στους οποίους υπερεκφράζεται το 
διαγονίδιο NΔecd σε αγρίου τύπου υπόβαθρο. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην 
κορυφή. Απεικονίζονται αντισώματα για τις εκάστοτε πρωτεΐνες-στόχoυς του 
μονοπατιού Notch (κόκκινο) και για την Dpn (μπλέ). (A,A’) Απεικόνιση κλώνων 
τύπου II (#1 και 2 στο A’) με υπεράριθμους Dpn-θετικούς νευροβλάστες οι οποίοι 
είναι επίσης Grh-θετικοί. (B’,B’) Οι γενεαλογίες στις οποίες υπερεκφράζεται το 
διαγονίδιο NΔecd στην κοιλιακή νευρική χορδή έχουν περισσότερα από ένα Dpn/Grh 
θετικά κύτταρα (B’ #1-4). (C-C’) κλώνοι τύπου ΙΙ από τον ραχιαίο εγκέφαλο οι οποίοι 
διαθετουν υπεράριθμα Dpn-θετικά κύτταρα, μερικά εκ των οποίων είναι Svp-θετικά 
(C’ #1,2,) (D,D’) κλώνοι τύπου Ι από την κοιλιακή νευρική χορδή που φέρουν 
υπεράριθμα Dpn-θετικά κύτταρα και είτε διαθέτουν μερικά Svp/Dpn-θετικά κύτταρα 
(D’ #1) είτε όχι (D’ #2). (E,E’) Απεικόνιση κλωνων τύπου ΙΙ από ραχιαίο εγκέφαλο οι 
οποίοι δεν παρουσιάζουν μεταβολή στα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης Lola 
στους εκτοπικούς Dpn-θετικούς νευροβλάστες (E’ #1,2). (F-F’) ομοίως δεν 
παρατηρείται μεταβολή στα επίπεδα της πρωτεΐνης Lola  στους εκτοπικούς 
νευροβλάστες των κλώνων τύπου Ι  στην κοιλιακή νερυική χορδή (F’΄#1-3). (G-G’) 
Γενεαλογίες τύπου ΙΙ στις οποίες υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd στις οποίες οι 
υπερπλαστικοί Dpn- θετικοί νευροβλάστες δεν εκφράζουν εκτοπικά την πρωτεΐνη 
Cas (G’ #3). (H-H’) Γενεαλογίες τύπου Ι στην κοιλιακή νευρική χορδή όπου 
παρατηρείται όμοια κατάσταση. Οι  Dpn-θετικοί νευροβλάστες είναι Cas-αρνητικοί (Η’ 
#12-5). (I-I’) γενεαλογίες τύπου ΙΙ στον ραχιαίο εγκέφαλο που υπερεκφράζουν το 
διαγονίδιο Nδecd, δεν εκφράζουν την πρωτεΐνη Antp (I’ #1,2). (J-J’) Επίσης στην 
κοιλιακή νευρική χορδή δεν παρατηρειται καμία μεταβολή στα επίπεδα έκφρασης της 
πρωτεΐνης Antp σε γενεαλογίες τύπου Ι που υπερεκφράζουν τον υπερενεργό 
υποδοχέα Notch (J’ #1-3). (K-K’) Απεικόνiση γενεαλογίας τύπου ΙΙ με υπερενεργό 
Notch η οποία διαθέτει υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα της πρωτεΐνης Hth 
στους εκτοπικούς Dpn-θετικούς νευροβλάστες (Κ’ #1). (L-L’)  οι κλώνοι τύπου Ι με 
υπερενεργό Notch στην κοιλιακή νευρική χορδή εμφανίζουν φυσιολογικά επίπεδα της 
πρωτεΐνης Hth (L’ #1-3). Κλίμακα:  
 

Ένα ακόμα γονίδιο, το Αntp, φυσιολογικά αποκλείεται από τον κεντρικό 
εγκέφαλο (εικόνα 40Α-Α’) και εκφράζεται μονάχα στην κοιλιακή νευρική χορδή 
σε υψηλά επίπεδα στους νευρώνες και σε χαμηλότερα (εικόνα 38Ε’, κίτρινες 
κεφαλές βελών) έως και μηδαμινά επίπεδα στους νευροβλάστες (εικόνα 38E’, 
κόκκινες κεφαλές βελών). Σε συνθήκες υπενεργοποίησης του υποδοχέα 
Notch, η πρωτεΐνη Antp εντοπίζεται σε υψηλότερα επίπεδα στους 
νευροβλάστες της κοιλιακής νευρικής χορδής (εικόνα 38D,F,F’, κίτρινες 
κεφαλές βελών). Αντίθετα σε μωσαïκούς κλώνους τύπου ΙΙ όπου 
υπερεκφράζεται ο υποδοχέας Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο, δεν 
παρατηρείται έκφραση του γονιδίου Αntp στους υπερπλαστικούς 
νευροβλάστες (εικόνα.37Ι-Ι’). 
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Εικόνα 38: Το γονίδιο Αntp εκφράζεται φυσιολογικά  σε νευρώνες στην 

κοιλιακή νευρική χορδή στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η 
υπερενεργότητα του Notch προκαλεί ήπια έκφρασή του στους νευροβλάστες. 
Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη 
χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον 
οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου 
που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει 
μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα 
εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn (κόκκινο) ή Antp (μπλε) απεικονίζονται. 
Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; VNC: 
κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος 
ελέγχου όπου το γονίδιο Antp δεν εκφράζεται. (B,B’) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο, 
το γονίδιο Antp εξακολουθεί να μην εκφράζεται.  Eικόνες από μία κοιλιακή νευρική 
χορδή ελέγχου (C,C') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (D,D')  και 
(E-F’)οι περιοχές της κοιλιακής νευρικης χορδής με άσπρο περίγραμμα (C,D) σε 
μεγέθυνση.  Στο ΚΝΣ ελέγχου παρατηρείται έκφραση του γονιδίου Antp στους 
νευρώνες και σε χαμηλά επίπεδα σε μερικούς νευροβλάστες (Ε’, κίτρινες κεφαλές 
βελών) ενώ η πλειοψηφία των νευροβλαστών είναι Antp-αρνητικοί (C,E). Στην 
grh>NΔecd κοιλιακή νευρική χορδή το γονίδιο Antp εκφράζεται όχι μόνο στους 
νευρώνες αλλά και στα κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά νευροβλαστών (Dpn-
θετικά, κίτρινες κεφαλές βελών). Κλίμακα:  

 
Όσον αφορά τα γονίδια lola και seq, τα πρότυπα έκφρασής τους δεν 

μεταβάλλονται έπειτα από υπερέκφραση Notch. Οι πρωτεΐνες Lola, και Seq 
εξακολουθούν να απαντώνται σε όλους τους κυτταρικούς τύπους του ΚΝΣ 
(νευρώνες νευροβλάστες, GMCs) (εικόνες 39B,D,F και 40B,D,F αντίστοιχα) 
όπως ακριβώς συμβαίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες (εικόνες 39A,C,E και 
40A,C,E αντίστοιχα). Ήταν δε αδύνατος ακόμα και ο εντοπισμός ποσοτικών 
διαφορών στα επίπεδα έκφρασής τους ανάμεσα στις δύο καταστάσεις με τη 
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μέθοδο του ανοσοφθορισμού.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το γονίδιο 
lola διαθέτει 25 διαφορετικές ισομορφές και όλες αναγνωρίζονται από το 
αντίσωμα. Επομένως είναι αδύνατο να εξακριβωθεί αν κάποιες ισομορφές 
εκφράζονται διαφορετικά στις δύο καταστάσεις (φυιολογικοί / υπερπλαστικοί 
νευροβλάστες) και αποκρίνονται στη σηματοδότηση Notch μη χρήση του 
αντισώματος. Ίσως μια πιο ευαίσθητη προσέγγιση (πχ qPCR) να μας 
επιβεβαιώσει την επαγωγή των lola και seq από την ενεργοποίηση του Notch. 

 
Εικόνα 39: Το γονίδιο lola εκφράζεται φυσιολογικά  σε όλα τα κύτταρα 

στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η υπερενεργότητα του Notch δεν 
προκαλεί εμφανή μεταβολή στα επίπεδα έκφρασής του. Ένα συστατικά ενεργό 
διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη 
CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). 
Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε 
πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα 
για τις πρωτεΐνες CycE (μπλέ) ή Lola (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος 
βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; VNC: 
κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος 
ελέγχου όπου το γονίδιο lola εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα των τύπου Ι & τύπου ΙΙ 
γενεαλογιών. (B) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο, το γονίδιο lola συνεχίζει να 
εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα των τύπου Ι & τύπου ΙΙ γενεαλογιών στα ίδια επίπεδα. 
(C-F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (C,C') ενάντια ενός εγκεφάλου 
grh>NΔecd; (D,D')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (E,E') ενάντια μιας 
grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (F,F'). Παρατηρείται και σε αυτές  τις περιοχές 
η έκφραση  του γονιδίου lola σε όλα τα κύτταρα των γενεαλογιών τύπου Ι. Κλίμακα:  
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Εικόνα 40: Το γονίδιο seq εκφράζεται φυσιολογικά  σε όλα τα κύτταρα 

στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η υπερενεργότητα του Notch δεν 
προκαλεί εμφανή μεταβολή στα επίπεδα έκφρασης του. Ένα συστατικά ενεργό 
διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη 
CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). 
Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε 
πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα 
για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή Seq (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος 
βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; VNC: 
κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος 
ελέγχου όπου το γονίδιο seq εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα των τύπου Ι & τύπου ΙΙ 
γενεαλογιών. (B) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο, το γονίδιο seq συνεχίζει να 
εκφράζεται στα ίδια επίπεδα σε όλα τα κύτταρα των τύπου Ι & τύπου ΙΙ γενεαλογιών 
και συγκεκριμένα σε χαμηλότερα επίπεδα και πάλι στους νευροβλάστες και σε 
υψηλότερα στους νευρώνες. (C-F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου 
(C,C') ενάντια ενός εγκεφάλου grh>NΔecd; (D,D')  και μίας κοιλιακής νευρικής 
χορδής ελέγχου (E,E') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (F,F'). 
Παρατηρείται και σε αυτές  τις περιοχές η έκφραση  του γονιδίου seq σε όλα τα 
κύτταρα των τύπου Ι γενεαλογιών Κλίμακα:  

  

Επιπλέον, η μελέτη του γονιδίου Wor φανέρωσε την έκφρασή του σε 
όλους τους εκτοπικούς νευροβλάστες των γενεαλογιών τύπου Ι και ΙΙ έπειτα 
από υπερέκφραση Notch (εικόνα 41Β,D,F). Τέλος, το γονίδιο hth ενώ υπό 
φυσιολογικές συνθήκες εκφράζεται α) σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα σε 
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μερικούς νευροβλάστες τύπου Ι και στους νευρώνες τους, β) σε μέτρια 
επίπεδα στους νευροβλάστες τύπου ΙΙ, και γ) σε υψηλότερα επίπεδα στους 
νευρώνες των γενεαλογιών τύπου  II στον κεντρικό εγκέφαλο (εικόνα 42Α,C), 
έπειτα από υπερέκφραση του Notch εντοπίζεται σε όλους τους εκτοπικούς 
νευροβλάστες σε αρκετά υψηλά επίπεδα (εικόνα 42Β,D). Στην κοιλιακή 
νευρική χορδή, το γονίδιο hth εκφράζεται σε όλους τους εκτοπικούς 
νευροβλάστες καθώς επίσης και στους λιγοστούς νευρώνες που έχουν μείνει 
(εικόνα 42F).  

 
Εικόνα 41: Το γονίδιο Wor εκφράζεται φυσιολογικά  σε όλους τους 

νευροβλάστες τύπου Ι & ΙΙ στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η 
υπερενεργότητα του Notch προκαλεί έτοπική έκφρασή του. Ένα συστατικά 
ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-
Gal4 (B,D,F). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν 
σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα 
για τις πρωτεΐνες Ase (μπλέ) ή Wor (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος 
βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; VNC: 
κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος 
ελέγχου όπου το γονίδιο Wor εκφράζεται σε όλους τους νευροβλάστες τύπου Ι και 
τους νευροβλάστες τύπου ΙΙ και τα INPs. (B) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο, το 
γονίδιο Wor εκφράζεται εκτοπικά σε όλα τα κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά 
νευροβλαστών. (C-F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (C,C') ενάντια 
ενός εγκεφάλου grh>NΔecd; (D,D')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου 
(E,E') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (F,F'). Παρατηρείται και σε 
αυτές  τις περιοχές η υπερέκφραση του γονιδίου Wor σε όλα τα κύτταρα που φέρουν 
χαρακτηριστικά νευροβλαστών. Κλίμακα:  
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Εικόνα 42: Το γονίδιο hth εκφράζεται φυσιολογικά  σε νευροβλάστες 
τύπου Ι & ΙΙ και στους νευρώνες στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η 
υπερενεργότητα του Notch προκαλεί αύξηση στα επίπεδα έκφρασής του. Ένα 
συστατικά ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη 
χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον 
οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου 
που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει 
μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα 
εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες CycE (μπλέ) ή Hth (κόκκινο) απεικονίζονται. 
Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; vbr: κοιλιακός 
εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός 
λοβός πειράματος ελέγχου όπου το γονίδιο hth εκφράζεται σε χαμηλά είπεδα σε 
όλους τους νευροβλάστες τύπου Ι, τους νευροβλάστες τύπου ΙΙ, τα INPs και 
νευρώνες και σε υψηλότερα επίπεδα σε κάποιες συστάδες νευρώνων. (B) Σε έναν 
grh>NΔecd εγκέφαλο, το γονίδιο hth εκφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα σε όλα τα 
κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά νευροβλαστών ενω διατηρεί την έκφραση του 
και στους εναπομένοντες νευρώνες. (C-F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο 
ελέγχου (C,C') ενάντια ενός εγκεφάλου grh>NΔecd; (D,D')  και μίας κοιλιακής 
νευρικής χορδής ελέγχου (E,E') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής 
(F,F'). Παρατηρείται και σε αυτές τις περιοχές η υπερέκφραση του γονιδίου hth σε 
όλα τα κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά νευροβλαστών. Κλίμακα:  

 
 

Πέρα από τα πιθανά γονίδια στόχων του Notch που ανήκουν στην 
κατηγορία των μεταγραφικών παραγόντων, μελετήθηκαν τα γονίδια που 
εμπλέκονται στις ασύμμετρες διαιρέσεις.  Σε συνθήκες υπερέκφρασης Notch, 
οι πρωτεΐνες Mira και Numb απαντώνται σε υψηλά επίπεδα σε όλους τους 
υπεράριθμους νευροβλάστες και συχνά (στα διαιρούμενα κύτταρα) είναι 
αγκυροβολημένες στην πλευρά από την οποία κατα την ασύμμετρη διαίρεση 
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προκύπτει το κύτταρο GMC σχηματίζοντας μηνίσκους(εικόνες 43Β,D,F και 
44Β,D,F,H,J). Αυτό υποδηλώνει ότι η υπερενεργοποίηση του Notch δεν 
επεμβαίνει στο μηχανισμό της ασύμμετρης διαίρεσης, όμως αποτρέπει τα 
θυγατρικά κύτταρα από το να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο 
διαφοροποίησης. 
 

 
Εικόνα 43: Το γονίδιο Mira εκφράζεται φυσιολογικά σε όλους τους 

νευροβλάστες τύπου Ι & ΙΙ, στα INPs και σε κάποια GMCs και στο ΚΝΣ της 
προνύμφης 3ου σταδίου και η υπερενεργότητα του Notch προκαλεί έκτοπική 
έκφρασή του. Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) 
συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα 
GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. 
(A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός 
grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι 
πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή Mira 
(κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος 
εγκέφαλος; vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός 
λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος ελέγχου όπου το γονίδιο Mira 
εκφράζεται στην κυτταρική μεμβράνη όλων των νευροβλαστών τύπου Ι, τύπου ΙΙ, των 
GMCs και των INPs. (B) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο, το γονίδιο Mira εκφράζεται 
εκτοπικά σε όλα τα κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά νευροβλαστών. (C-F’) 
εικόνες από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (C,C') ενάντια ενός εγκεφάλου 
grh>NΔecd; (D,D')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (E,E') ενάντια μιας 
grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (F,F'). Παρατηρείται και σε αυτές  τις περιοχές 
η υπερέκφραση του γονιδίου Mira σε όλα τα κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά 
νευροβλαστών. Κλίμακα:  
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Εικόνα 44: Το γονίδιο numb εκφράζεται φυσιολογικά  σε όλους τους 
νευροβλάστες τύπου Ι & ΙΙ, στα GMCs, στα INPs και ορισμένους νευρώνες στο 
ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η υπερενεργότητα του Notch προκαλεί 
εκτοπική έκφρασή του στους νευροβλάστες. Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο 
του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP 
στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F,H,J). Η 
έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,G,I) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε 
πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα 
για τις πρωτεΐνες CycE (μπλέ) ή Numb (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος 
βρίσκεται στην κορυφή. Vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; VNC: 
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κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος 
ελέγχου όπου η πρωτεΐνη Numb εκφράζεται στην κυτταρική μεμβράνη όλων των 
νευροβλαστών τύπου Ι και ΙΙ, των GMCs, των INPs και των πρόσφατα γεννημένων 
νευρώνων. (B) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο το γονίδιο Numb εκφράζεται εκτοπικά 
σε όλα τα κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά νευροβλαστών (CycE-θετικά). (C-D’) 
οι περιοχές του ραχιαίου εγκεφάλου με άσπρο περίγραμμα (Α,Β) σε μεγέθυνση. (E-
F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (E,E') ενάντια ενός εγκεφάλου 
grh>NΔecd; (F,F')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (G,G') ενάντια μιας 
grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (H,H'). (I-J’) οι περιοχές της κοιλιακής 
νευρικης χορδής με άσπρο περίγραμμα (G,H) σε μεγέθυνση. Όλοι οι υπερπληθείς 
NBs (CycE-θετικά κύτταρα) και σε αυτή την περιοχή εκφράζουν εκτοπικά το γονίδιο 
Numb. Κλίμακα:  

 
Συνολικά, τα πειράματα απώλειας λειτουργίας και κέρδους λειτουργίας 

του Notch οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι 5 από τα 12 υπό μελέτη γονίδια 
[E(spl)mγ, dpn, grh, wor, Mira) δείχνουν σαφή απόκριση στο σήμα Notch, με 
έντονη συσσώρευση μετά από υπερενεργοποίηση του σήματος, αλλά 
ποικίλουν στην απόκρισή τους μετά από καταστολή του μονοπατιού 
(μειώνονται σε ποικίλο βαθμό) – κατηγορία « γονίδια νευροβλαστο-ειδικοί 
στόχοι του Notch» ("NB Notch target genes"). Δύο ακόμα γονίδια, τα svp και 
cas, τα οποία εκφράζονται ισχυρά σε πρώιμους ΝΒς (svp ,cas) αλλά σε 
χαμηλά (svp) έως μηδαμινά (cas) επίπεδα στους όψιμους νευροβλάστες και 
παραμένουν κυρίως σε νευρώνες κατά τα ώριμα προνυμφικά στάδια, 
επιδεικνύουν εκ νέου έκφραση στους εκτοπικούς ΝΒς – κατηγορία 
«πρώιμα/επανεκφραζόμενα γονίδια» ("early/restart genes"). Το γονίδιο svp 
εκφράζεται εκ νέου σε αρκετές γενεαλογίες ενώ το γονίδιο cas επέδειξε 
παράδοξη συμπεριφορά: οι υπερπλαστικοί ΝΒς μόνο πολύ σποραδικά 
επάγουν Cas, δημιουργώντας απορία για την προέλευση της πολύ 
σημαντικής 4.6x επαγωγής του γονιδίου αυτού στο πείραμα των 
μικροσυστοιχιών. Τέλος τα γονίδια lola, seq, Antp, hth και numb επιδεικνύουν 
απανταχού έκφραση στην εξωτερική πολλαπλασιαζόμενη στοιβάδα (ΝΒs, 
INPs, GMCs, πρώιμοι νευρώνες/ γλοία) είτε του ΚΝΣ (lola, seq, hth και numb)  
είτε της ΚΝΧ (Antp) – κατηγορία «απανταχού εκφραζόμενα γονίδια» 
("ubiquitous genes"). Η τυχόν ενεργοποίησή των lola και seq από το σήμα 
Notch δεν μπόρεσε να επiβεβαιωθεί με ανοσοφθορισμό (συνέχισαν να 
εκφράζονται απανταχού στα υπερπλαστικά ΚΝΣ) ενώ τα γονίδια Antp, hth και 
numb εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα στους υπερπλαστικούς νευροβλάστες 
έπειτα από υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch.   
 

6. Οι πρωτεϊνες Svp και Lola παίζουν σημαντικό ρόλο στον φαινότυπο 
της παθολογικής Notch-επαγόμενης υπερπλασίας ενώ oι πρωτεΐνες 
Cas, Hth και Grh διαδραματίζουν μόνο ένα μικρό ρόλο  

 
Αν τα υποψήφια γονίδια – στόχοι του Notch διαδραματίζουν έναν 

καθοριστικό ρόλο στο φαινότυπο της επαγόμενης από το μονοπάτι Notch 
υπερπλασίας, αν περιορίσουμε τη δράση τους ενδέχεται  αυτός ο φαινότυπος 
θα χαθεί. Προχωρήσαμε επομένως στην παραγωγή μωσαïκών κλώνων όπου 
απουσιάζει ένα από τα γονίδια αυτά κάθε φορά και ταυτόχρονα 
υπερεκφράζουμε μια ενεργή μορφή του υποδοχέα Notch. Αξιολογήσαμε τόσο 
τύπου Ι όσο και τύπου ΙΙ γενεαλογίες για υπερπλαστικούς φαινότυπους. 
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Χρησιμοποιήσαμε ίδια κριτήρια με το κεφάλαιο A5 για να καταγράψουμε τις 
τύπου Ι και τύπου ΙΙ γενεαλογίες ως υπερενεργές (τύπου Ι: >2 Dpn θετικά 
κύτταρα; τύπου ΙΙ γενεαλογίες >28 Dpn θετικά κύτταρα; Υπερβολικά 
υπερενεργές τύπου ΙΙ γενεαλογίες: 80-400 Dpn θετικά κύτταρα).  
 

Η υπερέκφραση του Notch σε κλώνους με αγρίου τύπου υπόβαθρο, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρήγαγε ένα μεγάλο ποσοστό γενεαλογιών με 
υπερπλασίες. Το 30-50% των γενεαλογιών τύπου Ι έχουν 3-63  αντί για 1 
Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (~13 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα κατά μέσο όρο) –
συνήθως με μέγεθος ενδιάμεσο μεταξύ ενός νευροβλάστη και ενός GMC 
(εικόνα 45D’#1,G’#1,2,J’#2,3; Εικόνα 50Α, Πίνακας 6). To 100% των 
γενεαλογιών τύπου ΙΙ έχουν 38-430 αντί για 28 Dpn-θετικά κύτταρα (~ 135 
Dpn-θετικά κύτταρα κατά μέσο όρο; εικόνα 45Α’, εικόνα 50Β; πίνακας 6). Τα 
περισσότερα κύτταρα έχουν παρόμοιο μέγεθος με τα INPs ενώ έως και 36 
κύτταρα ανά γενεαλογία είχαν το μέγεθος νευροβλάστη.  
 

Μετά από αφαίρεση του γονιδίου svp (svpe22 ή svp1 άμορφο 
αλληλόμορφο) η υπερπλασία εξαιτίας της υπερέκφρασης Notch μειώθηκε 
δραματικά (Πίνακας 7). Μόνο το 13% (n=555) των τύπου Ι νευροβλαστών 
τόσο στον κεντρικό εγκέφαλο όσο και στην κοιλιακή νευρική χορδή εμφάνισαν 
ήπιες υπερπλασίες (2-9 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα; Εικόνα 45Β’#2, Ε’#5, Κ’#7; 
Εικόνα 50Α) με εξαίρεση 3 γενεαλογίες (<1%) που εμφάνισαν 45-90 Dpn/Ase-
θετικά κύτταρα (εικόνα 45Η’, κλώνος #1). Βρέθηκαν ακόμα γενεαλογίες τύπου 
Ι (n=11) με 1-3 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα οι οποίες χαρακτηρίζονται από από 
ακαθόριστο σχήμα νευροβλαστών, διάχυση της πυρηνικής GFP στο 
κυτταρόπλασμα, και από την παρουσία στικτών δομών. Οι δομές αυτές είναι 
πιθανότατα φαγοσώματα που προκύπτουν κατά τον θάνατο των κυττάρων 
λόγω απόπτωσης. Συχνά σε αυτές τις γενεαλογίες παρατηρείται 
συνεντοπισμός των πρωτεïνών Dpn και Pros στο νευροβλάστη (εικόνα 45Ε’ 
#1). Παρά το γεγονός ότι ανακτήθηκαν περισσότερες από 600 γενεαλογίες 
τύπου Ι οι οποίες διαθέτουν υπερενεργό Notch σε υπόβαθρο μεταλλαγμένο 
για το γονίδιο svp από έναν μεγάλος αριθμός ΚΝΣ (πάνω από 25), ο αριθμός 
των  γενεαλογιών τύπου ΙΙ που βρέθηκαν ήταν πολύ μικρός (5 αντί περίπου 
20 αναμενόμενων). Η πλειοψηφία αυτών των γενεαλογιών τύπου ΙΙ (4/5 
κλώνους) διαθέτει μειωμένο αριθμό INPs (8-24 Dpn-θετικά κύτταρα; Εικόνα 
45Β’ #1; Εικόνα 50Β) σε σχέση με τις αγρίου τύπου γενεαλογίες (~25 INPs) 
ενώ μόλις μια γενεαλογια εμφανίζει υπερπλασία (52 Dpn-θετικά κύτταρα). 
Τέλος παρατηρείται εντυπωσιακή μείωση της GFP τόσο σε κλώνους τύπου Ι 
όσο και σε κλώνους τύπου ΙΙ υποδηλώνοντας ίσως την παρεμπόδιση της 
μετάφρασης σε αυτές τις γενεαλογίες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
γενεαλογίες τύπου Ι και ΙΙ οι οποίες είναι μεταλλαγμένες για το γονίδιο svp 
αλλά δεν υπερεκφράζουν συστατικά ενεργό Notch εμφανίζουν φυσιολογικό 
αριθμό νευροβλαστών  [1 Dpn-θετικό κύτταρο/ γενεαλογία τύπου Ι (εικόνα 
45C,F,I,L) και ~25 Dpn-θετικά κύτταρα/γενεαλογία τύπου ΙΙ (εικόνα 45C)] και 
φυσιολογικό αριθμό νευρώνων. Συμπερασματικά, η λειτουργία του γονιδίου 
svp είναι σημαντική στην παθολογική κατάσταση της υπερπλασίας των 
νευροβλαστών εξαιτίας της υπερέκφρασης του Notch. Aυτό συμφωνεί με το 
γεγονός ότι το svp εκφράζεται λίγο έως καθόλου σε φυσιολογικούς ΝΒ, αλλά 
επάγεται σημαντικά μετά από υπερενεργοποίηση του Notch (εικ. 34). 
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Εικόνα 45: Ο ρόλος του γονιδίου svp σε υπερπλασίες νευροβλαστών 
που επάγονται από σηματοδότηση Notch. (A-L’) κλώνοι από ΚΝΣ (πράσινο) 
στους οποίους υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd σε αγρίου τύπου (A,D,G,J) ή σε 
μεταλλαγμένο υπόβαθρο για το γονίδιο svp (B,E,H,K) και κλώνοι μεταλλαγμένοι για 
το γονίδιο svp (C,F,I,J). Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Αντισώματα για 
τις πρωτεΐνες GFP (πράσινο), Dpn (κόκκινο) και Pros (μπλέ) απεικονίζονται. (A,A’)  
Απεικόνιση ενός κλώνου τύπου II (#1 στο A’) με υπεράριθμους Dpn-θετικούς 
νευροβλάστες στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο. Παρατηρείται η απουσία νευρώνων 
σε αυτόν τον κλώνο (B’,B’) Ένας UAS-NΔecd; svp-  τύπου II κλώνος (#1) στον 
ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο περιέχει έναν νευροβλάστη μεγαλύτερο σε μέγεθος και 
φυσιολογικό αριθμό INPs οι οποίοι είναι μικρότεροι σε μέγεθος και εκφράζουν τον 
γονιδιακο μάρτυρα Dpn. Οι τύπου I κλώνοι φαίνονται είτε φυσιολογικοί (B’ #2,4) είτε 
διαθέτουν περισσότερα από ένα  Dpn-θετικά κύτταρα (Β’#3). Εντυπωσιακή είναι η 
μειωμένη έκφραση της GFP στους κλώνους. (C-C’) Ένας τύπου II κλώνος 
μεταλλαγμένος για το γονίδιο svp (#1) στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο εμφανίζεται 
φυσιολογικός με έναν νευροβλάστη μεγαλύτερο σε μέγεθος, φυσιολογικό αριθμό 
INPs μικρότερου  μεγέθους (Dpn-θετικά κύτταρα) και μια πληθώρα νευρώνων (Pros-
θετικά κύτταρα). (D-D’) κλώνοι υπερενεργού Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο από 
τον κοιλιακό εγκέφαλο οι οποίοι είτε διαθετουν υπεράριθμα Dpn-θετικά κύτταρα (D’ 
#1) είτε φαίνονται φυσιολογικοί (D’ #2). (E,E’) απουσία του svp, οι κλώνοι που 
ταυτόχρονα υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd στον κοιλιακό εγκέφαλο είτε 
διαθετουν υπεράριθμα Dpn-θετικά κύτταρα (D’ #5), είτε φαίνονται φυσιολογικοί 
(#2,3,4) είτε σε σπάνιες περιπτώσεις αποκτούν ακανόνιστο σχήμα, με στικτούς 
σχηματισμούς (πιθανότατα φαγοσώματα λόγω απόπτωσης) και συνεντοπισμό των 
γονιδιακών μαρτύρων Dpn (νευροβλάστες) και Pros(νευρώνες) (E’#1) (F-F’) οι svp- 
κλώνοι στον κοιλιακό εγκέφαλο φαίνονται φυσιολογικοί (F’ #1,2) (G-G’, J-J’) Οι 
γενεαλογίες στις οποίες υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd στην κοιλιακή νευρική 
χορδή έχουν περισσότερα από ένα Dpn-θετικά κύτταρα (G’#1,2 και J’ #1,2). (H-H’,K-
K’) Οι μεταλλαγμένοι για τo γονίδιo svp κλώνοι που ταυτόχρονα υπερεκφράζουν το 
διαγονίδιο NΔecd στην κοιλιακή νευρική χορδή είτε έχουν περισσότερα από ένα Dpn-
θετικά κύτταρα (Η’#1, Κ’#7) είτε βρίσκονται σε φυσιολογική κατάσταση (Η’#3, Κ’#1,9), 
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είτε εμφανιζουν μειωμένο αριθμό διαφοροποιημένων απογόνων (Pros-θετικά 
κύτταρα) (H’#2, K’#2,3,5,6) είτε εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα GFP, με μη 
ορατούς τον νευροβλάστη και τους νευρώνες (Κ’#4). (Ι-Ι’,L-L’) Οι svp-  κλώνοι 
βρίσκονται σε φυσιολογική κατάσταση (I’#1-5, L’#1,2) στην κοιλιακή νευρική χορδή. 
Κλίμακα:  
 

Μετά από αφαίρεση του γονιδίου cas (cas24
, άμορφο αλληλόμορφο), η 

υπερπλασία εξαιτίας της υπερέκφρασης Notch δεν μειώθηκε (Πίνακας 7). Το 
40% των τύπου Ι νευροβλαστών εξακολουθούν να εμφανίζουν υπερπλασίες 
όμοιες με την υπερέκφραση Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο (περίπου 13 
Dpn/Ase-θετικά κύτταρα; Εικόνα 46D’#1,3,5; Εικόνα 50C). Παρόμοια είναι η 
εικόνα στην κοιλιακή νευρική χορδή όπου το 60% των γενεαλογιών εμφανίζει 
υπερπλασίες (περίπου 13 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα εικόνα 46F’#1,2,4). Όι 
γενεαλογίες τύπου ΙΙ (n=25) εμφανίζουν ήπια μείωση στον αριθμό των Dpn-
θετικών κυτάρων μετά την αφαίρεση του cas (εικόνα 46B’ #1,4) και περιείχαν  
κατα μέσο όρο 89 Dpn-θετικά κύτταρα τα περισσότερα εκ των οποίων 
μοίαζουν με ώριμα INPs ως προς το μέγεθος και τους μοριακούς δεικτες 
(Dpn/Ase θετικά) σε αντίθεση με τα ~135 Dpn-θετικά ώριμα INPs που 
απαντώνται σε κλώνους υπερέκφρασης Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο 
(εικόνα 50D΄). Συμπερασματικά, η λειτουργία του cas διαδραματίζει ένα μικρό 
ρόλο στην παθολογική κατάσταση της υπερπλασίας μονάχα των τύπου ΙΙ 
νευροβλαστών εξαιτίας της υπερέκφρασης του Notch ενώ δεν παίζει ρόλο στο 
υπόβαθρο της φυσιολογικής ενεργότητας του Notch ή στην υπερπλασία των 
τύπου Ι. 
 

Ανάλογα πειράματα εκτελέσαμε για να μελετήσουμε το ρόλο του 
γονιδίου grh (grhB37), ισχυρό υπομορφικό αλληλόμορφο, βλέπε υλικά & 
μέθοδοι) σε Notch-επαγόμενες υπερπλασίες. Όπως έχει ήδη αναφερφεί, όταν 
χρησιμοποιούμε μεταλλαγές στο δεύτερο χρωμόσωμα (όπως grh ή dpn) 
είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε ένα ασθενέστερο διαγονίδιο 
υπερέκφρασης του Notch (Seugnet et al. 1997). Αυτό το διαγονίδιο προκαλεί 
μικρότερη υπερπλασία έπειτα από έκφρασή του σε κλώνους (με τον ίδιο α-
tub-Gal4 παράγοντα) σε σχέση με το UAS-NΔecd διαγονίδιο. Υπερπλασίες 
παράγει μονάχα το 10-13% των κλώνων τύπου Ι (πίνακας 7) με 2-15 Dpn-
θετικά κύτταρα (εικόνα 46I,K; εικόνα 50Ε) και το 100% των κλώνων τύπου ΙΙ 
(πίνακας 7) με 44-269 Dpn-θετικά κύτταρα (Εικόνα 46G; Εικόνα 50F). Με το 
ασθενέστερο διαγονίδιο Nicd, όλοι οι τύπου ΙΙ κλώνοι παρά την υπερπλασία 
τους περιείχαν ένα μικρό αριθμό Ase-θετικών κυττάρων (εικόνα 46G’,άσπρο 
βέλος). Έπειτα από την αφαίρεση του grh, το ποσοστό των τύπου Ι 
υπερπλαστικών κλώνων ανήλθε στο 24% για τον κεντρικό εγκέφαλο και στο 
13% για την κοιλιακή νευρική χορδή (Πίνακας 7) που το θεωρούμε ασήμαντο 
καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των κλώνων περιείχε μόνο 2 Dpn θετικά κύτταρα 
(εικόνα 46J,L, εικόνα 50E-F). Η πλειοψηφία των τύπου ΙΙ κλώνων (60% 
κλώνων, n=20) εμφάνισαν μέτριες υπερπλασίες και μόνο το 35% εμφάνισαν 
ισχυρές υπερπλασίες (εικόνα 46Η’). Αυτό υποδηλώνει μικρή μείωση της 
υπερπλασίας, αφού σε αγρίου τύπου υπόβαθρο οι τύπου ΙΙ κλώνοι είναι 30%-
70% μέτρια-έντονα υπερπλαστικοί, αντιστοίχως. Οι τύπου ΙΙ γενεαλογίες με 
υπερενεργό Notch οι οποίες στερούνται τη δράση του grh διαθέτουν κατα 
μέσο όρο 114 Dpn-θετικά κύτταρα έναντι 158 που διαθέτουν οι γενεαλογίες με 
υπερενεργό Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο (εικόνα 50E-F).  Επομένως,  η 
λειτουργία του grh παίζει ένα μικρό ρόλο στην παθολογική κατάσταση της 
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υπερπλασίας των τύπου ΙΙ νευροβλαστών εξαιτίας της υπερέκφρασης του 
Notch απ’ ότι στο υπόβαθρο της φυσιολογικής ενεργότητας του Notch. Στις 
τύπου Ι γενεαλογίες δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο. 
 

 
 

Εικόνα 46: Ο ρόλος των γονιδίων cas και grh σε υπερπλασίες 
νευροβλαστών που επάγονται από σηματοδότηση Notch. (A-F’) κλώνοι από 
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ΚΝΣ (πράσινο) στους οποίους υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd σε αγρίου τύπου 
(A,C,E) ή σε μεταλλαγμένο υπόβαθρο για το γονίδιο cas (B,D,F). Το εμπρόσθιο 
μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Ase (μπλέ) και Dpn 
(κόκκινο) απεικονίζονται. (A,A’)  Απεικόνιση ενός κλώνου τύπου II (#2 στο A’) με 
υπεράριθμους Dpn-θετικούς/Ase-αρνητικούς νευροβλάστες και ενός κανονικού 
τύπου I κλώνου (#1) στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο. (B’,B’) Δύο UAS-NΔecd; cas-  
τύπου II κλώνοι (#1,4) περιέχουν υπεράριθμους νευροβλάστες, μεγαλύτερους σε 
μέγεθος από τους INPs οι οποίοι εκφράζουν τους γονιδιακούς μάρτυρες Dpn/Ase. Οι 
τύπου I κλώνοι φαίνονται φυσιολογικοί, (B’ #2,3). (C-C’) κλώνοι από τον κοιλιακό 
εγκέφαλο οι οποίοι είτε διαθετουν υπεράριθμα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (C’ #1,2,3) 
είτε φαίνονται φυσιολογικοί (C’ #4). (D,D’) απουσία του cas, οι κλώνοι στον κοιλιακό 
εγκέφαλο εξακολουθούν είτε να διαθετουν υπεράριθμα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (D’ 
#1,3,5) είτε να φαίνονται φυσιολογικοί (#2,4) (E,E’) Οι γενεαλογίες στις οποίες 
υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd στην κοιλιακή νευρική χορδή έχουν 
περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (E’ #1-6). (F-F’) Οι μεταλλαγμένοι για 
τo γονίδιo cas κλώνοι που ταυτόχρονα υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd είτε 
έχουν περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (F’#1,2,4) είτε βρίσκονται σε 
φυσιολογική κατάσταση (#3). (G-L’) Κλώνοι από ΚΝΣ που εκφράζουν ένα 
ασθενέστερο διαγονίδιο UAS-Nicd είτε σε αγρίου τύπου υπόβαθρο (G,I,K) είτε σε 
υπόβαθρο μεταλλαγμένο για το γονίδιο grh (H,J,L). (G,G’) κλώνοι στον ραχιαίο 
κεντρικό εγκέφαλο εμφανίζουν υπεράριθμους τύπου II νευροβλάστες (#1,2). Σπάνια 
εμφανίζονται Ase-θετικά κύτταρα (κεφαλή βέλους). (H, H’) Γενεαλογία τύπου ΙΙ στην 
οποία υπερεκφράζεται το διαγονίδιο Nicd και ταυτόχρονα είναι μεταλλαγμένη για το 
γονίδιο grh επιδεικνύει έναν μέτριο φαίνότυπο υπερπλασίας (H #1). (I,I’) Οι κλώνοι 
στον κοιλιακό κεντρικό εγκέφαλο φαίνονται είτε φυσιολογικοί (#3) είτε έχουν 
υπεράριθμα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (#1,2). (J,J’) Οι γενεαλογίες του κοιλιακού 
εγκεφάλου που υπερεκφράζουν Nicd και ταυτόχρονα είναι μεταλλαγμένες για το 
γονίδιο grh έχουν 1 Dpn/Ase-θετικό κύτταρο (#1-8). (K,K’) Οι γενεαλογίες που 
υπερεκφράζουν το διαγονίδιο Nicd στην κοιλιακή νευρική χορδή έχουν είτε 1 (#2-4) 
είτε μερικά Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (#1). (L,L’) Οι γενεαλογίες της κοιλιακής νευρικής 
χορδής που υπερεκφράζουν Nicd και ταυτόχρονα είναι μεταλλαγμένες για το γονίδιο 
grh έχουν είτε φυσιολογικό αριθμό (#2-12) είτε επιπλέον Dpn/Ase-θετικά κύτταρα 
(#1). Κλίμακα:  

 
 

Έπειτα από αφαίρεση του γονιδίου Antp (Antp25, άμορφο 
αλληλόμορφο), η υπερπλασία εξαιτίας της υπερέκφρασης Notch παραμένει 
ανεπηρέαστη. Το 50% των νευροβλαστών τύπου Ι στον κεντρικό εγκέφαλο 
εμφάνισαν υπερπλασίες  (όμοιες με την υπερέκφραση Notch σε αγρίου τύπου 
υπόβαθρο (περίπου 15 Dpn-θετικά κύτταρα; εικόνα 50G). Ομοίως στην ΚΝΧ 
το 53% των νευροβλαστών τύπου Ι εμφάνισαν υπερπλασίες (Εικόνα 
47D’#1,3,4; Εικόνα 50G) όμοιες με την υπερέκφραση Notch σε αγρίου τύπου 
υπόβαθρο (περίπου 15 Dpn-θετικά κύτταρα; Εικόνα 47C’#1-5; εικόνα 50G). 
Όι γενεαλογίες τύπου ΙΙ (n=4) εμφανίζουν ήπια μείωση στον αριθμό των Dpn-
θετικών κυτάρων μετά την αφαίρεση του γονιδίου Αntp (εικόνα 47B’, #1,2 
εικόνα 50H; Πίνακας 7) και περιείχαν κατα μέσο όρο 113 Dpn-θετικά κύτταρα 
(~135 σε υπερέκφραση Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο). Η παρατήρηση 
αυτή συνάδει με το γεγονός ότι στον κεντρικό εγκέφαλο και συνεπώς στις 
γενεαλογίες τύπου ΙΙ δεν εκφράζεται φυσιολογικά το γονίδιο Antp επομένως η 
γενετική του απώλεια οφείλει να μην επηρεάζει την τύχη των υπερπλαστικών 
νευροβλαστών. Συμπερασματικά, η λειτουργία του γονιδίου Antp δεν είναι 
σημαντική ούτε στην παθολογική κατάσταση της υπερπλασίας των τύπου ΙΙ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 123 

νευροβλαστών εξαιτίας της υπερέκφρασης του Notch ούτε σε συνθήκες 
φυσιολογικής ενεργότητας του Notch.  
 

 
 

Εικόνα 47: Ο ρόλος του Αntp σε υπερπλασίες νευροβλαστών που 
επάγονται από σηματοδότηση Notch. (A-D’) κλώνοι από ΚΝΣ (πράσινο) στους 
οποίους υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd σε αγρίου τύπου (A,C) ή σε 
μεταλλαγμένο υπόβαθρο για το γονίδιο cas (B,D). Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται 
στην κορυφή. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Ase (μπλέ) και Dpn (κόκκινο) 
απεικονίζονται. (A,A’)  Απεικόνιση ενός κλώνου τύπου II (#2 στο A’) με 
υπεράριθμους Dpn-θετικούς/Ase-αρνητικούς νευροβλάστες και ενός κανονικού 
τύπου I κλώνου (#1) στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο. (B’,B’) Δύο UAS-NΔecd; Αntp-  
τύπου II κλώνοι (#1,2) περιέχουν υπεράριθμους νευροβλάστες, μεγαλύτερους σε 
μέγεθος από τους INPs οι οποίοι εκφράζουν τον γονιδιακό μάρτυρα Dpn. Οι τύπου I 
κλώνοι φαίνονται φυσιολογικοί, (B’ #3-6). (C,C’) Οι γενεαλογίες στις οποίες 
υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd στην κοιλιακή νευρική χορδή έχουν 
περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (C’ #1-6). (D-D’) Οι μεταλλαγμένοι για 
τo γονίδιo Antp κλώνοι που ταυτόχρονα υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd είτε 
έχουν περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (D’#1,3,4,5) είτε βρίσκονται σε 
φυσιολογική κατάσταση (#2). 

 
Επιπλέον, μετά από αφαίρεση του γονιδίου hth, η υπερπλασία εξαιτίας 

της υπερέκφρασης Notch ελαττώνεται μονάχα στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ. Το 
38% των μεταλλαγμένων για το γονίδιο hth (hthC1) γενεαλογιών τύπου Ι που 
ταυτόχρονα υπερεκφράζουν Notch εξακολουθούν να εμφανίζουν 
υπερπλασίες όμοιες με αυτές που καταγράφονται κατά την υπερέκφραση του 
υποδοχέα Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο (περίπου 11 Dpn/Ase-θετικά 
κύτταρα; εικόνα 50I, Πίνακας 7). Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην κοιλιακή 
νευρική χορδή όπου το 43% των γενεαλογιών τύπου Ι εμφανίζει υπερπλασίες 
(περίπου 11 Dpn/Ase-θετικά κύτταρα; εικόνα 48E’ #1,2,4; εικόνα 50Ι). 
Αντίθετα, το 73,7% των γενεαλογίών τύπου ΙΙ (n=19) εμφανίζουν μέτρια 
υπερπλασία με σημαντική μείωση στον αριθμό των Dpn-θετικών κυττάρων 
μετά την αφαίρεση του hthC1. Οι UASNΔed; hthC1 μεταλλαγμένες 
υπερπλαστικές γενεαλογίες τύπου ΙΙ  διαθέτουν ~58 Dpn-θετικά κύτταρα; 
(εικόνα 48B’ #1, εικόνα 50J) σε αντίθεση με τα ~135 Dpn-θετικά κύτταρα που 
απαντώνται σε κλώνους υπερέκφρασης Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο 
(Πίνακας 7; εικόνα 48Α’, #2; εικόνα 50J). Η ανάλυση αυτή επεκτάθηκε σε ένα 
ακόμα αλληλόμορφο του γονιδίου hth, το hthB2 όπου οι γενεαλογίες τύπου Ι 
που φέρουν αυτό το αλληλόμορφο σε ομοζυγωτία και παράλληλα εκφράζουν 
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υπερενεργό Notch εμφανίζουν υπερπλασίες σε ποσοστά 53% και 69% σε 
κεντρικό εγκέφαλο και κοιλιακή νευρική χορδή αντίστοιχα (πίνακας 6; Εικόνα 
48F’, #1,6,7) ενώ φέρουν περίπου 14 Dpn-θετικά κύτταρα (εικόνα 48F). Το 
87,5% των γενεαλογιών τύπου ΙΙ με γονότυπο NΔecd; HthC1 διαθέτουν μέτρια 
υπερπλασία. Τέλος απαντώνται περίπου 64,5 Dpn-θετικά κύτταρα ανα 
γενεαλογία τύπου ΙΙ(εικόνα 48C’ #1; εικόνα 50J; Πίνακας 7). Συμπερασματικά, 
η λειτουργία του γονιδίου hth διαδραματίζει έναν μικρό ρόλο μονάχα σε 
νευροβλάστες τύπου ΙΙ που βρίσκονται στην παθολογική κατάσταση της 
υπερπλασίας εξαιτίας της υπερέκφρασης του Notch ενώ οι γενεαλογίες τύπου 
Ι παραμένουν ανεπηρέαστες. Σε αντίθεση με το γονίδιο cas, το hth (όπως και 
το grh) μειώνει τον υπερπολλαπλασιασμό  στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ χωρίς να 
επάγει την έκφραση του μοριακού δείκτη Ase . 
 

 
 

Εικόνα 48: Ο ρόλος του hth σε υπερπλασίες νευροβλαστών που 
επάγονται από σηματοδότηση Notch. (A-F’) κλώνοι από ΚΝΣ (πράσινο) στους 
οποίους υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd σε αγρίου τύπου (A,D,) ή σε 
μεταλλαγμένο υπόβαθρο για το γονίδιο hth (B,C,E,F). Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται 
στην κορυφή. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Ase (μπλέ) και Dpn (κόκκινο) 
απεικονίζονται. (A,A’)  Απεικόνιση ενός κλώνου τύπου II (#2 στο A’) με 
υπεράριθμους Dpn-θετικούς/Ase-αρνητικούς νευροβλάστες και ενός κανονικού 
τύπου I κλώνου (A’ #1) στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο. (B’,B’) Ένας  UAS-NΔecd; 
HthB2  τύπου II κλώνος (B’ #1,) περιέχει υπεράριθμους νευροβλάστες, μεγαλύτερους 
σε μέγεθος από τους INPs οι οποίοι εκφράζουν το γονιδιακό μάρτυρα Dpn. Ο τύπου I 
κλώνος έχει περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (B’ #2). (C’,C’) Ένας 
UAS-NΔecd; HthC1  τύπου II κλώνος (C’#1,) περιέχει υπεράριθμους νευροβλάστες, 
μεγαλύτερους σε μέγεθος από τους INPs οι οποίοι εκφράζουν το γονιδιακό μάρτυρα 
Dpn. (D,D’) Οι γενεαλογίες στις οποίες υπερεκφράζεται το διαγονίδιο NΔecd στην 
κοιλιακή νευρική χορδή έχουν περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα (D’ #1-
6). (E-E’) Οι μεταλλαγμένοι για τo αλληλόμορφο hthB2 κλώνοι που ταυτόχρονα 
υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd είτε έχουν περισσότερα από ένα Dpn/Ase-
θετικά κύτταρα (F’#1,2,4) είτε βρίσκονται σε φυσιολογική κατάσταση (#3,5,6,7,8). (F-
F’) Οι UAS-NΔecd; HthC1 τύπου Ι κλώνοι που ταυτόχρονα υπερεκφράζουν το 
διαγονίδιο NΔecd είτε έχουν περισσότερα από ένα Dpn/Ase-θετικά κύτταρα 
(F’#1,3,4,6,7,8) είτε βρίσκονται σε φυσιολογική κατάσταση (#2,5). 
 

Τέλος ανάλογα πειράματα εκτελέσαμε για να μελετήσουμε το ρόλο του 
γονιδίου lola (lola5D2, ισχυρό υπομορφικό αλληλόμορφο, βλέπε υλικά & 
μέθοδοι) σε Notch-επαγόμενες υπερπλασίες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όταν 
χρησιμοποιούμε μεταλλαγές στο δεύτερο χρωμόσωμα (όπως grh ή dpn) 
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είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε ένα ασθενέστερο διαγονίδιο 
υπερέκφρασης του Notch (Seugnet et al. 1997). Αυτό το διαγονίδιο προκαλεί 
μικρότερη υπερπλασία έπειτα από έκφρασή του σε κλώνους σε σχέση με το 
UAS-NΔecd διαγονίδιο (βλέπε παραπάνω ανάλυση για το grh). Έπειτα από 
την αφαίρεση του lola, το ποσοστό των τύπου Ι υπερπλαστικών κλώνων 
περιορίστηκε στο 3.6% για τον κεντρικό εγκέφαλο και στο 4.5% για την 
κοιλιακή νευρική χορδή από 13% και 10% αντιστοίχως (Πίνακας 7) και η 
πλειοψηφία των κλώνων περιείχε μόνο 3 Dpn-θετικά κύτταρα (εικόνα 49Α,C, 
εικόνα 50K-L). Η πλειοψηφία των τύπου ΙΙ κλώνων (60% κλώνων, n=20) 
εμφάνισαν μέτριες υπερπλασίες ενώ το 40% ήταν φυσιολογικές (εικόνα 49Α). 
Αυτό υποδηλώνει σημαντική μείωση της υπερπλασίας καθώς όλοι οι κλώνοι 
τύπου ΙΙ σε αγρίου τύπου υπόβαθρο με υπερενεργό Notch είναι  μέτρια-
έντονα υπερπλαστικοί (30% - 70% αντιστοίχως). Οι τύπου ΙΙ γενεαλογίες με 
υπερενεργό Notch οι οποίες στερούνται τη δράση του lola διαθέτουν κατα 
μέσο όρο 32 Dpn θετικά κύτταρα έναντι 158 που διαθέτουν οι γενεαλογίες με 
υπερενεργό Notch σε αγρίου τύπου υπόβαθρο (εικόνα 50K-L).  Επομένως,  η 
λειτουργία του lola παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παθολογική 
κατάσταση της υπερπλασίας των τύπου ΙΙ νευροβλαστών εξαιτίας της 
υπερέκφρασης του Notch απ’ ότι στο υπόβαθρο της φυσιολογικής 
ενεργότητας του Notch. Στις τύπου Ι γενεαλογίες διαδραματίζει πολύ 
μικρότερο ρόλο. 
 

 
 

Εικόνα 49: Ο ρόλος του γονιδίου lola σε υπερπλασίες νευροβλαστών 
που επάγονται από υπερενεργό Notch. (A-D’) κλώνοι από ΚΝΣ (περιοχές που 
δεν είναι Lola-θετικές δηλ κόκκινες) στους οποίους υπερεκφράζεται το διαγονίδιο 
Nicd σε μεταλλαγμένο υπόβαθρο για το γονίδιο lola (A,C) ή κλώνοι ελέγχου απλώς 
μεταλλαγμένοι για το γονίδιο lola (B,D). Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. 
Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) και Lola (κόκκινο) απεικονίζονται. Για 
τεχνικούς λόγους οι κλώνοι δεν σημάνθηκαν με GFP ως συνήθως. (A,A’)  
Απεικόνιση ενός κλώνου τύπου II (#1 στο A’) με φυσιολογικούς στον αριθμό (αντί για 
υπεράριθμους) Dpn-θετικούς νευροβλάστες/INPs στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο. 
(B’,B’) ένας  lola5D2  τύπου II κλώνος (#1,2) περιέχει φυσιολογικό αριθμό Dpn-
θετικών νευροβλαστών/INP. (C,C’) Οι γενεαλογίες στις οποίες υπερεκφράζεται το 
διαγονίδιο Nicd σε υποβαθρο μεταλλαγμένο για το γονίδιο lola στην κοιλιακή νευρική 
χορδή έχουν συνήθως ένα Dpn-θετικό κύτταρo (C’ #1-5). (D-D’) Οι μεταλλαγμένοι για 
τo γονίδιo lola κλώνοι έχουν και αυτοί ένα Dpn -θετικό κύτταρο (D’#1-4). 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 126 

Πίνακας 7: Ο ρόλος των γονιδίων svp, cas, grh, Antp, hth και lola στην 
παθολογική Notch-επαγόμενη υπερπλασία των νευροβλαστών. Γενεαλογίες 
σημασμένες με GFP, οι οποίες υπερεκφράζουν ενεργό Notch σε δύο διαφορετικά 
αγρίου τύπου υπόβαθρα (FRT82B or FRTG13) και σε svp-, cas-, grh-, antp- ή hth- 
Lola- υπόβαθρα, καταγράφηκαν. Δύο διαφορετικά υπερενεργά διαγονίδια Notch 
χρησιμοποιήθηκαν, το ένα έχει εντεθεί στο δεύτερο χρωμόσωμα (UAS-NΔecdB7D) και 
το άλλο στο τρίτο (UAS-Nicd). Ο κεντρικός εγκέφαλος (CB) και η κοιλιακή νευρική 
χορδή VNC) καταμετρήθηκαν χωριστά. Ο κεντρικός εγκέφαλος διαχωρίστηκε 
επιπλέον σε γενεαλογίες τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Οι  γενεαλογίες τύπου Ι 
χαρακτηρίζονταν υπερπλαστικές αν περιείχαν περισσότερους από 1 Dpn-θετικούς  
νευροβλάστες. Οι γενεαλογίες τύπου II που περιείχαν περισσότερους από 80 
NBs/INPs (Dpn θετικούς, Ase αρνητικούς ή θετικούς) κατηγοριοποιήθηκαν ως 
υπερβολικά υπερπλαστικοί (highly overproliferating) ενώ απλά υπερπλαστικοί αν 
περιείχαν 28-79 Dpn θετικά κύτταρα (φυσιολογικοί αν περιείχαν 25-28). Για το γονίδιο 
svp, εξαιτίας του δραματικού φαινοτύπου υπο-πολλαπλασιαμόυ ή ακόμα και 
θανάτου,  η κατηγορία των υπερβολικά υπερπλαστικών γενεαλογιών τύπου ΙΙ (που 
δεν βρέθηκε) έχει αντικατασταθεί από τη κατηγορία των υποπλαστικών ή 
αποπτωτικών νευροβλαστών. Η κατανομή των αριθμών των Dpn-θετικών κυττάρων 
στις διάφορες κατηγορίες απεικονίζονται σε θηκογράμματα στην εικόνα 50. 
Σημειώνεται ότι η ανάλυση των γενεαλογιών σε UASNΔΕB7D ; FRT82B + και 
FRTG13 +; UASNicd υπόβαθρο έχουν μεταφερθεί αυτούσιες από τον πίνακα 3. 

 
 

 

 

Norm

al NBs 

Over-

proliferati

ng NBs 

Highly over-

proliferating 

NBs 

% 

normal 

% over-

proliferating 

% highly 

over-

proliferating 

UASNΔΕB7D ; FRT82B + 

CB 

Type II 

NBs 

0 5 25 0.0 16.7 83.3 

CB 

Type I 

NBs 

106 60 - 63.8 36.2 - 

VNC 

Type I 

NBs 

82 97 - 45.8 54.2  

UASNΔΕB7D; FRT82B cas 

CB 

Type II 

NBs 

1 18 14 3.0 54.6 42.4 

CB 

Type I 

NBs 

68 46 - 59.6 40.4 - 

VNC 

Type I 

NBs 

49 77 - 38.9 61.1 - 

UASNΔΕB7D; FRT82B antp25 

CB 

Type II 

NBs 

0 1 3 0.0 25.0 75.0 

CB 

Type I 

8 8 - 50 50 - 
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NBs 

VNC 

Type I 

NBs2 

50 57 - 46.7 53.3 - 

UASNΔΕB7D; FRT82B hthb2 

CB 

Type II 

NBs 

0 7 1 0 87.5 12.5 

CB 

Type I 

NBs3 

28 32 - 46.7 53.3 - 

VNC 

Type I 

NBs 

10 23 - 30.3 69.7 - 

UASNΔΕB7D; FRT82B hthC1 

CB 

Type II 

NBs 

1 14 4 5.3 73.7 21.0 

CB 

Type I 

NBs 

57 36 - 61.3 38.7 - 

VNC 

Type I 

NBs 

44 34 - 56.4 43.6 - 

UASNΔΕB7D; FRT82B svpe22 

 Norm

al NBs 

Over-

proliferati

ng NBs 

Dead (Type 

I) or under-

proliferating

(Type II) 

NBs 

% 

normal 

% over-

proliferating 

% Dead or 

under-

proliferating 

CB 

Type II 

NBs 

1 1 3 20 20 60 

CB 

Type I 

NBs 

447 70 0 86.5 13.5 0 

VNC 

Type I 

NBs 

88 15 6 80.7 13.8 5.5 

FRTG13 +; UASNicd 

 Norm

al NBs 

Over-

proliferati

ng NBs 

Highly over-

proliferating 

NBs 

% 

normal 

% over-

proliferating 

% highly 

over-

proliferating 

CB 0 4 10 0.0 28.6 71.4 

                                                 
2 Επειδή το γονίδιο εκφράζεται εξ’ολοκλήρου στην ΚΝΧ, καταμετρήθηκαν περισσότερες γενεαλογίες 

υπερενεργού Notch και ταυτόχρονης απώλειας της λειτουργίας του Ant p από αυτήν την περιοχή. 
3 Επειδή το γονίδιο hth εκφράζεται έντονα σε νευρώνες γενεαλογίών τύπου ΙΙ, είχαν μελετηθεί 

περισσότερες γενεαλογίες υπερενεργού Notch και ταυτόχρονης απώλειας της λειτουργίας του hth  

στον κεντρικό εγκέφαλο. 
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Type II 

NBs 

CB 

Type I 

NBs 

141 21 - 87.0 13.0 - 

VNC 

Type I 

NBs 

118 13 - 90.1 9.9 - 

FRTG13 grhB37 ; UASNicd 

CB 

Type II 

NBs 

1 12 7 0 60 35 

CB 

Type I 

NBs 

100 31 - 76.4 23.6 - 

VNC 

Type I 

NBs 

81 12 - 87.1 12.9 - 

FRT 42D lola5D2; UASNicd 

CB 

Type II 

NBs 

2 3 0 40 60 0 

CB 

Type I 

NBs 

27 1 - 96.4 3.6 - 

VNC 

Type I 

NBs 

21 1 - 95.5 4.5 - 
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Εικόνα 50: Ποσοτική ανάλυση των κλώνων που υπερεκφράζουν Notch 

και ταυτόχρονα στερούνται της λειτουργίας των υποψήφιων γονιδίων στόχων 
του Notch.  Όλα τα θηκογράμματα  δείχνουν το 50% την κατανομής (ορθογώνια) και 
τον διάμεσο (κόκκινη γραμμή). (A) Διάγραμμα που απεικονίζει τον αριθμό των Dpn-
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θετικών κυττάρων σε φυσιολογικές (εξ ορισμού όλες οι τιμές είναι "1") και 
υπερπλαστικές (OP) γενεαλογίες τύπου I που υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd 
σε αγρίου τύπου ή σε μεταλλαγμένο για το γονίδιο svp υπόβαθρο. Για το τελευταίο 
υπόβαθρο, υπάρχει μια ακόμα κατηγορία γνεαλογιών, οι αποπίπτουσες. Σημειώστε 
τη σημαντική μείωση στον αρθμό των Dpn-θετικών κυττάρων στις υπερπλαστικές 
γενεαλογίες των κλώνων που υπερκφράζουν ΝΔecd έπειτα από απώλεια του 
γονιδίου svp. Όλοι οι κλώνοι τύπου I απο τον κεντρικό εγκέφαλο και την κοιλιακή 
νευρική χορδή (Πίνακας 7) έχουν ενωθεί σε αυτή την ανάλυση. (B) Θηκόγραμμα που 
απεικονίζει τον διάμεσο και το εύρος του αριθμού των Dpn-θετικών κυττάρων σε 
γενεαλογίες τύπου ΙΙ που υπερεκφράζουν NΔecd σε αγρίου τύπου ή μεταλλαγμένο 
για τo γονίδιo svp υπόβαθρο. Σημειώνεται η δραματική μείωση στον αριθμό των 
Dpn-θετικών κυττάρων ανάμεσα στους δύο γονοτύπους. (C) Διάγραμμα που 
απεικονίζει τη διάμεσο και το εύρος των Dpn/θετικών κυττάρων σε φυσιολογικές και 
υπερπλαστικές (OP) γενεαλογίες τύπου Ι  που υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd 
σε αγρίου τύπου και μεταλλαγμένο για το γονίδιο cas24 υπόβαθρο. Παρότι οι δυο 
κατανομές είναι διαφορετικές, οι τιμές των διαμέσων είναι παρόμοιες. (D) 
Θηκόγραμμα που απεικονίζει το εύρος των Dpn-θετικών κυττάρων σε γενεαλογίες 
τύπου ΙΙ που υπερεκφράζουν NΔecd σε αγρίου τύπου ή σε μεταλλαγμένο για το 
γονίδιο cas24 υπόβαθρο.Σημειώστε την μέτρια μείωση στον αριθμό των Dpn-θετικών 
κυττάρων  ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. (E) Διάγραμμα που απεικονίζει τη διάμεσο 
και το εύρος των Dpn-θετικών κυττάρων σε φυσιολογικές και υπερπλαστικές (OP) 
γενεαλογίες τύπου Ι  που υπερεκφράζουν το διαγονίδιο Nicd σε αγρίου τύπου και 
μεταλλαγμένο για το γονίδιο grhB37 υπόβαθρο. Παρότι οι δυο κατανομές είναι 
διαφορετικές, οι διάμεσοι είναι παρεμφερείς. (F) Θηκόγραμμα που απεικονίζει το 
εύρος των Dpn-θετικών NBs  κυττάρων σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ που υπερεκφράζουν 
Nicd σε αγρίου τύπου ή σε μεταλλαγμένο για το γονίδιο grh υπόβαθρο. Σημειώστε τη 
μέτρια μείωση στον αριθμό των νευροβλαστών  ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. (G) 
Διάγραμμα που απεικονίζει τη διάμεσο και το εύρος των Dpn-θετικών κυττάρων σε 
φυσιολογικές και υπερπλαστικές (OP) γενεαλογίες τύπου Ι  που υπερεκφράζουν το 
διαγονίδιο NΔecd σε αγρίου τύπου και μεταλλαγμένο για το γονίδιο antp25 υπόβαθρο. 
Τόσο οι κατανομές όσο και οι διάμεσοι είναι πανομοιότυπες. (H) Θηκόγραμμα που 
απεικονίζει το εύρος των Dpn-θετικών NBs  κυττάρων σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ που 
υπερεκφράζουν NΔecd σε αγρίου τύπου ή σε μεταλλαγμένο για το γονίδιο antp25 
υπόβαθρο. Παρατηρείται μη σημαντική μείωση στον αριθμό των νευροβλαστών  
ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. (I) Διάγραμμα που απεικονίζει τη διάμεσο και το 
εύρος των Dpn-θετικών κυττάρων σε φυσιολογικές και υπερπλαστικές (OP) 
γενεαλογίες τύπου Ι  που υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd σε αγρίου τύπου και 
μεταλλαγμένο για το γονίδιο hth υπόβαθρο. Για το τελευταίο υπόβαθρο μελετήθηκαν 
2 διαφορετικά αλληλόμορφα (hthB2 και hthC1). Σημειώστε μία ήπια μείωση στον 
αρθμό των Dpn-θετικών κυττάρων στις υπερπλαστικές γενεαλογίες των κλώνων που 
υπερκφράζουν ΝΔecd έπειτα από απώλεια του αλληλομόρφου hthC1.(J) 
Θηκόγραμμα που απεικονίζει το εύρος των Dpn-θετικών NBs  κυττάρων σε 
γενεαλογίες τύπου ΙΙ που υπερεκφράζουν NΔecd σε αγρίου τύπου ή στα 
μεταλλαγμένα hthB2 και hthC1 υπόβαθρα. Παρατηρείται σημαντική μείωση στον 
αριθμό των νευροβλαστών  ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. (K) Διάγραμμα που 
απεικονίζει τη διάμεσο και το εύρος των Dpn-θετικών κυττάρων σε φυσιολογικές και 
υπερπλαστικές (OP) γενεαλογίες τύπου Ι  που υπερεκφράζουν το διαγονίδιο NΔecd 
σε υπόβαθρο αγρίου τύπου ή μεταλλαγμένου για το γονίδιο lola5D2. Παρότι οι δυο 
κατανομές είναι διαφορετικές, οι διάμεσοι είναι παρεμφερείς. (L) Θηκόγραμμα που 
απεικονίζει το εύρος των Dpn-θετικών NBs  κυττάρων σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ που 
υπερεκφράζουν Nicd σε αγρίου τύπου ή σε μεταλλαγμένο για το γονίδιο lola 
υπόβαθρο. Σημειώστε τη σημαντική μείωση στον αριθμό των νευροβλαστών  
ανάμεσα στις δύο καταστάσεις.    
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Οσόν αφορά τα γονίδια numb και seq, δεν καταφέραμε να 
μελετήσουμε γενεαλογίες όπου υπερεκφράζεται το διαγονίδιο UASNΔecd στα 
αντίστοιχα μεταλλαγμένα υποβαθρα λόγω τεχνικών δυσκολιών (αδυναμίας να 
διατηρήσουμε τα κατάλληλα γενετικά σημασμένα στελέχη). 
  

Τέλος για τα γονίδια wor και Mira δεν καταφέραμε να συλλέξουμε 
άμορφα ή υπομορφικά αλληλόμορφα και για το λόγο αυτό καταφύγαμε στη 
σίγησή τους μέσω RNAi. Τα πρώτα αποτελέσματα από την υπερέκφραση του 
συστατικά ενεργού διαγονιδίου NΔecd σε υπόβαθρο όπου πραγματοποιείται 
σίγηση (RNAi) για καθε ένα εκ των γονιδίων wor και Mira ξεχωριστά, 
υποδηλώνουν ότι τα γονίδια αυτά δεν είναι σημαντικά στην παθολογική αυτή 
κατάσταση της υπερπλασίας. Ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο 
η σιγησή τους είναι αποτελεσματική. Μελλοντικά θα ήταν χρήσιμη η 
επανάληψη των πειραμάτων αυτών με στελέχη που θα φέρουν μεταλλαγές 
απώλειας της λειτουργίας των γονιδίων αυτών.      
 

7. Η υπερέκφραση του svp μιμείται το φαινότυπο της υπερέκφρασης 
του Notch  

 

Από τη μελέτη των γονιδίων στόχων του Notch στην παθολογική 
κατάσταση  της Notch-επαγόμενης υπερπλασίας βρέθηκε ότι μονάχα τα 
γονίδια svp και lola διαδραματίζoυν σημαντικό ρόλο ενώ τα γονίδια cas, grh 
και hth παίζουν ένα μικρό ρόλο στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ. Επομένως 
εστιάσαμε το ενδιαφέρων μας στο γονίδιο svp και εξετάσαμε κατά πόσο η 
υπερέκφραση του είναι επαρκής για να παρακάμψει το μονοπάτι Notch και να 
επιφέρει όμοια υπερπλασία με αυτή που επάγει το Notch στο ΚΝΣ της 
προνύμφης. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε κλώνους υπερέκφρασης της 
πρωτεΐνης Svp σε αγρίου τύπου υπόβαθρο. Παρατηρήσαμε ότι η 
υπερέκφραση της Svp παρήγε μέτριες υπερπλασίες σε νευροβλάστες τύπου Ι 
κυρίως στον ραχιαίο κεντρικό εγκέφαλο με 2-13 Dpn-θετικά κύτταρα και 
υπερπλασίες πλήρους διεισδυτικότητας σε κλώνους τύπου II ( εικόνα 51Α-Β). 
Οι γενεαλογίες τύπου ΙΙ περιείχαν 24-43 Dpn-θετικά κύτταρα (Εικόνα 51Α-Β). 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το γονίδιο svp είναι επαρκές για να προκαλέσει 
υπερπλασία στους νευροβλάστες.  
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Εικόνα 51: Η πρωτεΐνη Svp είναι επαρκής για να προκαλέσει 
υπερπλασία στους νευροβλάστες του ραχιαίου εγκεφάλου της προνύμφης. 
ΚΝΣ όπου η πρωτεΐνη Svp υπερεκφράζεται σε αγρίου τύπου  (A-B’) κλώνους. 
Απεικόνιση των πρωτεϊνών Svp (κόκκινο) και Dpn (μπλέ). (A-A’) Ραχιαίος εγκέφαλος 
όπου οι υπεράριθμοι Dpn-θετικοί νευροβλάστες παρατηρούνται σε κλώνo τύπου II 
(A’ #1) (B-B’) Στον ραχιαίο εγκέφαλο και πάλι η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Svp 
προκαλεί υπερπλασίες σε γενεαλογίες τύπου Ι (Β’#1) και τύπου ΙΙ (Β’ #2).  
Παρατηρήστε ότι, αν και εκφράζουμε το γονίδιο svp μέσω ενός ομοιόμορφα ενεργού 
tubulin-Gal4, τα επίπεδα της πρωτεΐνης είναι χαμηλότερα στους Dpn θετικούς 
ΝΒ/ΙΝΡ και ψηλότερα σε νευρώνες, υποδηλώνοντας μια πιθανή μετα-μεταγραφική 
ρύθμιση. 

 
Συνολικά η γονιδιωματκή ανάλυση προσέφερε μια πλειάδα γονιδίων 

ως άμεσους στόχους του μονοπατιού Notch στους μετεμβρυικούς 
νευροβλάστες. Από τα γονίδια αυτά μελετήθηκαν λεπτομερώς 8 και τρία από 
αυτά [E(spl)mγ, svp και lola) βρέθηκαν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στις παθολογικές αυτες υπερπλασίες ενώ τέσσερα ακόμα (dpn, cas, grh και 
hth) έχουν ένα μικρό ρόλο στις υπερπλασίες των νευροβλαστών τύπου ΙΙ. 
Παράδοξο αποτελεί το γεγονός ότι το cas, που δεν επάγεται εμφανώς στις 
τύπου ΙΙ υπερπλαστικές γενεαλογίες (Εικ. 36), φαίνεται από την παρούσα 
γενετική ανάλυση να επηρεάζει ελαφρώς την υπερπλασία τους. Τέλος ένα 
γονίδιο (Antp) δεν εμπλέκεται σε αυτή την παθολογική κατάσταση. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής συνοψίζονται στον Πίνακα 8 και στην 
εικόνα 52. 
 

Πίνακας 8: Συνολική απεικόνιση των αποτελεσμάτων από τη μελέτη 
των μεταγραφικών παραγόντων που είναι πιθανοί άμεσοι στόχοι του Notch 
στις υπερπλασίες στο προνυμφικό ΚΝΣ. Η πρώτη στήλη απεικονίζει τα ονόματα 
των γονιδίων, η 2η και 3η το πρότυπο έκφρασης των γονιδίων σε γενεαλογίες τύπου 
Ι και ΙΙ αντίστοιχα σε προνύμφες 3ου σταδίου. Η 4η και 5η στήλη απεικονίζουν τις 
συνέπειες στην έκφραση των γονιδίων έπειτα από απώλεια της σηματοδότησης 
Notch σε νευροβλάστες τύπου Ι και ΙΙ. Η 6η και 7η στήλη  απεικονίζουν τις συνέπειες 
στην έκφραση των γονιδίων έπειτα από υπερενεργή σηματοδότηση Notch σε 
νευροβλάστες τύπου Ι και ΙΙ.  Τέλος, η 8η και 9η  στήλη απεικονίζουν τις συνέπειες 
στο φαινότυπο της υπερπλασίας σε γενεαλογίες τύπου Ι και ΙΙ οι οποίες διαθέτουν 
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υπερενεργό σήμα Notch και ταυτόχρονα είναι μεταλλαγμένες για καθένα από τα 
γονίδια στόχους. NT: not tested, ↑: ήπια αύξηση, ↑↑: μέτρια αύξηση, ↑↑↑: αύξηση, ↓: 
ήπια μείωση, ↓↓: μέτρια μείωση, ↓↓↓: μείωση. Για τις στήλες 8 &9:  ***: ισχυρή 
υπερπλασία, **: υπερπλασία , *: φυσιολογική γενεαλογία, -: υποπλασία, --: 
απόπτωση. 

 

 
Γονίδι
ο  

Πρότυπο έκφρασης  Απώλεια 
Notch 

Υπερέκφρα
ση Notch 

Υπερέκφραση 
Notch; Απώλεια 
γονιδίων 

 

ΝΒ Ι ΝΒ ΙΙ ΝΒ Ι ΝΒ ΙΙ ΝΒ Ι ΝΒ ΙΙ ΝΒ Ι 
Υπερ-
πλασία 
(**) 

ΝΒ ΙΙ 
Υπερ-
πλασία 
(***) 

Grh 

ΝΒ,GMCs NB,μερικοί 
INPs, 
GMCs 

- ↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ** ** 

Cas 

Νευρώνες 
(Λίγοι) 

INPs, 
νευρώνες 
(Πολλοί) 

- - - ↓↓ ** ** 

Svp 
Νευρώνες 
(Λίγοι) 

Νευρώνες 
(Λίγοι) 

- - ↑↑↑ ↑↑↑ *  ή -- * ή - 

E(spl)
mγ 

ΝΒ ΝΒ INPs ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ * * 

Antp 
Νευρώνες 
ΚΝΧ 

Όχι - - ↑ - ** *** 

Lola 

ΝΒ,GMCs, 
νευρώνες 

ΝΒ, INPs, 
GMCs, 
νευρώνες 

- - - - * ή ** * 

Dpn ΝΒ ΝΒ, INPs, - - ↑↑↑ ↑↑↑ ** ** 

Seq 

ΝΒ,GMCs, 
νευρώνες 

ΝΒ, INPs, 
GMCs, 
νευρώνες 

- - - - ΝΤ ΝΤ 

Wor ΝΒ ΝΒ, INPs, - ↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ** *** 

Hth  

Σε όλους 
ΝΒ,GMCs, 
νευρώνες 

Σε 
μερικούς 
ΝΒ,GMCs, 
νευρώνες 

- - ↑↑ ↑↑ ** ** 

Mira 
NBs, λίγα 
GMCs 

NBs, INPs, 
λίγα GMCs 

↓ ↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ** *** 

Numb 

NBs (GMCs, 
μερικούς 
νευρώνες  

NBs, INPs 
GMCs, 
μερικούς 
νευρώνες 

- ↓ ↑↑ ↑↑ ΝΤ ΝΤ 

 

.   
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Εικόνα 52: Σχηματική απεικόνηση των αποτελεσμάτων της 
γονιδιωματικής μελέτης. Σε γενεαλογίες τύπου ΙΙ (επάνω) η υπερενεργοποίηση του 
μονοπατιού Notch οδηγεί στο σχηματισμό εκτεταμένων υπερπλασιών. Ο φαινότυπος 
αυτός απαιτεί την παρουσία των γονιδίων E(spl), svp και lola ενώ σε μικρότερο 
βαθμό απαιτεί την παρουσία των γονιδίων dpn, cas, grh και hth. Σε γενεαλογίες 
τύπου Ι (κάτω), η υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch οδηγεί στο σχηματισμό 
υπερπλασιών. Ο φαινότυπος αυτός διαμεσολαβείται μονάχα μεσω των γονιδίων 
E(spl), svp και lola.  
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Στη διατριβή αυτή παρουσιάστηκε αφενός μια ανάλυση της έκφρασης 

και της λειτουργίας δύο τύπων bHLH-O πρωτεϊνών, των E(spl) και της Dpn 
και αφετέρου μια αναζήτηση σε ευρεία κλίμακα των πιθανών γονιδίων στόχων 
του μονοπατιού Notch στους νευροβλάστες της Δροσόφιλας. Τα κύρια 
συμπεράσματά μας είναι ότι (1) η ρύθμιση της έκφρασης των δύο τύπων των 
bHLH-O πρωτεϊνών είναι διαφορετική στο ΚΝΣ της προνύμφης σταδίου L3, οι 
πρωτεΐνες E(spl)mγ και E(spl)m8 είναι στόχοι της σηματοδότησης Notch ενώ 
η πρωτεΐνη Dpn δέχεται σήμα Notch αλλά δεν ρυθμίζεται εξ’ολοκλήρου από 
το μονοπάτι αυτό (2). Αυτοί οι παράγοντες εμφανίζουν πλεονάζουσα δράση 
στην διατήρηση της ικανότητας αυτο-ανανέωσης των νευροβλαστών σε 
φυσιολογικές συνθήκες κατά την ανάπτυξη ενώ εμφανίζουν διακριτές 
λειτουργίες σε ένα υπόβαθρο παθολογικής υπερπλασίας των νευροβλαστών 
(3). Στην κατάσταση αυτή της  παθολογικής υπερπλασίας, το υπερενεργό 
μονοπάτι Notch ρυθμίζει άμεσα τουλάχιστον 169 γονίδια μεταξύ των οποίων  
βρίσκεται μια πληθώρα μεταγραφικών παραγόντων (4). Από τους 10 
μεταγραφικούς παράγοντες – στόχους του Notch που μελετήθηκαν εις βάθος,  
οι πρωτεΐνες Svp, E(spl)mγ και Lola είναι αναγκαίες για την Notch-επαγόμενη 
υπερπλασία των νευροβλαστών ενώ τέσσερις ακόμα πρωτεΐνες, οι Cas, Grh, 
Dpn και Hth διαδραματίζουν ένα δευτερεύοντα ρόλο (5).    
 

 Διαφορετική ρύθμιση της έκφρασης των πρωτεïνών bHLH-O 
στους νευροβλάστες 

 
Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η αντίληψη ότι οι εμβρυικοί νευροβλάστες 

διαφεύγουν της σηματοδότησης Notch η οποία γίνεται αισθητή μονάχα από τα 
γειτονικά κύτταρα του νευροεκτοδέρματος τα οποία θα υιοθετήσουν την 
επιδερμική τύχη. Μονάχα αργότερα στο στάδιο της προνύμφης οι 
νευροβλάστες φέρονταν να αποκρίνονται στη σηματοδότηση Notch (Almeida 
and Bray, 2005; San-Juan and Baonza, 2011). Από τη μελέτη αυτή 
ανατρέπεται η αντίληψη αυτή. Πολύ σύντομα αφότου ο εμβρυικός 
νευροβλάστης αποκοπεί από το νευροεκτοδερμικό επιθήλιο, και ενώ ακόμα 
εκπέμπει αλλά δε λαμβάνει σηματοδότηση Notch, αρχίζει να διαιρείται 
ασύμμετρα. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ήδη από τις πρώτες αυτές 
ασύμμετρες διαιρέσεις, το θυγατρικό κύτταρο GMC στέλνει σήμα Notch πίσω 
στον θυγατρικό νευροβλάστη και ενεργοποιεί την εκφραση των γονιδίων 
E(spl). Η έκφραση της πρωτεΐνης E(spl)mγ παύει όταν ο νευροβλάστης 
εισέρχεται σε φάση ηρεμίας, για να ξεκινήσει και πάλι μόλις αυτός λάβει 
σήματα από την τροφή, ενεργοπoιηθεί και αρχίσει εκ νέου τις ασύμμετρες 
διαιρέσεις.  
 

Η πρωτεΐνη Dpn, μία άλλη πρωτεΐνη bHLH-O, απαντάται επίσης στους 
νευροβλάστες αλλά με λιγότερο δυναμικό τρόπο. Η έκφρασή της αρχίζει κατά 
την εκβλάστηση του νευροβλάστη από το νευροεκτόδερμα και διατηρείται 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Το γονίδιο dpn εμφανίζει α) μια καθολική 
δυναμικότητα στην έκφρασή του μονάχα κατά τα προνυμφικά στάδια στις 
γενεαλογίες τύπου ΙΙ όπου σβήνει ραγδαία στους ανώριμους INPs για να 
επανενεργοποιηθεί μόλις αυτοί ωριμάσουν και β) μια σποραδική 
δυναμικότητα στην έκφραση κατά το τέλος της εμβρυογένεσης όπου σβήνει 
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σε μερικούς NBs όταν εισέρχονται στη φάση ηρεμίας και ενεργοποιείται εκ 
νέου όταν αυτοί λάβουν σήματα από την τροφή στο 2ο προνυμφικό στάδιο και 
αρχίσουν τις ασύμμετρες διαιρέσεις (καθώς κατά την εκκόλαψη ο αριθμός των 
Dpn-θετικών κυττάρων υπολείπεται του τελικού αριθμού των νευροβλαστών). 
Η ανάλυση απώλειας λειτουργίας (εικόνα 15,16) υποδεικνύει ξεκάθαρα ότι το 
γονίδιο dpn δεν είναι στόχος του Notch στους νευροβλάστες σε αντίθεση με τα 
γονίδια E(spl). Κατά παράδοξο τρόπο, το γονίδιο dpn επάγεται έπειτα από 
υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch (εικόνα 21).  Αυτό θα μπορούσε να 
συμβαίνει με έμμεση ρύθμιση του από τις πρωτεΐνες E(spl). Πράγματι, η 
υπερέκφραση της E(spl)mγ επάγει εκτοπική έκφραση του γονιδίου dpn 
(εικόνα 25). Ωστόσο, το γονίδιο dpn φέρει έναν ενισχυτή αποκρινόμενο σε 
σηματοδότηση Notch ο οποίος οδηγεί την έκφραση του γονιδίου στους 
μετεμβρυικούς νευροβλάστες (San-Juan and Baonza, 2011). Με την μέθοδο 
ChIP-chip βρέθηκε ότι η ίδια αυτή περιοχή είναι προσδεδεμένη από τον 
παράγοντα Su(H) τόσο κατά την ανάλυσή μας στα προνυμφικά ΚΝΣ όσο και 
σε μια κυτταρική σειρά μεσοδερμικής προέλευσης (Krejci et al., 2009). Άρα 
φαίνεται ότι το dpn ρυθμίζεται από ένα Νotch-αποκρινόμενο ενισχυτή, αλλά η 
ύπαρξη επιπρόσθετων εναλλακτικών ρυθμιστικών στοιχείων κάνει το γονίδιο 
να μην εξαρτάται αυστηρά απ' αυτόν τον ενισχυτή. 
 

 Η λειτουργία των πρωτεïνών bHLH-O: πολλαπλασιασμός ή μη 
διαφοροποίηση ;  

 
Παρά τις διαφορές στη ρύθμιση της έκφρασής τους, οι πρωτεΐνες Dpn 

και E(spl) εμφανίζουν πλεονάζουσα δράση στους προνυμφικούς 
νευροβλάστες καθώς μόνο οι διπλά μεταλλαγμένοι κλώνοι εμφανίζουν 
προβλήματα πολλαπλασιασμού. Οι μεταλλαγμένοι αυτοί νευροβλάστες  δεν 
σταματούν αμέσως τον πολλαπλασιασμό τους  αλλά αντιθέτως τερματίζουν 
σταδιακά τις διαιρέσεις τους μέσα σε μερικές μέρες από τη στιγμή 
ομοζύγωσης των δυο μεταλλαγμένων αλληλομόρφων (εικόνα 13). Επομένως 
είναι πιθανό οι πρωτεΐνες Dpn/E(spl) να διατηρούν τον νευροβλάστη σε μια 
αδιαφοροποίητη κατάσταση και η ικανότητα πολλαπλασιασμού να είναι 
απόρροια της ικανότητας αυτών των κυττάρων να αποκρίνονται σε μιτογόνα. 
Έπειτα από απώλεια των πρωτεΐνών Dpn/E(spl), η κατάσταση αυτή γίνεται 
ασταθής και επιρρεπής στη μεταστροφή σε μια κατάστασης τελικής 
διαφοροποίησης. Αυτή η μετάβαση διαρκεί μερικές μέρες, αντικατοπτρίζοντας 
τον χρόνο που απαιτείται για την συσσώρευση παραγόντων διαφοροποίησης.  
 

Μια πλεονάζουσα δράση των πρωτεϊνών Dpn/E(spl) στη διατήρηση 
της αδιαφοροποίητης κατάστασης κατά τη φάση ηρεμίας προκύπτει από την 
γενετική μας ανάλυση για την επανενεργοποίηση των νευροβλαστών μετά την 
εμβρυογένεση. Ενώ οι dpn–/– νευροβλάστες εισέρχονται με αρκετή επιτυχία 
εκ νέου στον κυτταρικό κύκλο, οι dpn–/–;E(spl)+/– νευροβλάστες είναι 
ανίκανοι για κάτι τέτοιο παρά την διαθεσιμότητα τροφής. Η έκφραση των 
πρωτεϊνών E(spl) έχει συνδεθεί με λιγότερο διαφοροποιημένες καταστάσεις 
σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα κατά το σχηματισμό του νευροβλάστη, 
τα γονίδια  E(spl)  εκφράζονται στο αδιαφοροποίητο νευροεκτόδερμα και όχι 
στους νευροβλάστες. Το ίδιο συμβαίνει και στο νευροεπιθήλιο του οπτικού 
λοβού (Egger et al., 2010; Wang et al., 2011). Σε αυτή την εργασία 
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παρουσιάζουμε δεδομένα για έναν παρόμοιο ρόλο των πρωτεϊνών Dpn/E(spl) 
στους  νευροβλάστες. Υπερβολική ενεργότητα των πρωτεϊνών Dpn/E(spl) στα 
GMCs/INPs επαναφέρει αυτά τα μερικώς διαφοροποιημένα κύτταρα σε μια 
κατάσταση νευροβλάστη. Γι’ αυτό το λόγο οι ασύμμετρες διαιρέσεις του 
νευροβλάστη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πρωτεΐνες Dpn και E(spl) δεν θα 
εκφραστούν ποτέ στο GMC ή στο iINP. Όσον αφορά τις πρωτεϊνες E(spl),  
αυτό διασφαλίζεται από την κατεύθυνση της σηματοδότησης Notch (GMC 
προς NB). Η πρωτεΐνη Dpn επίσης δεν συσσωρεύεται ποτέ στα GMCs/iINPs, 
υποδηλώνοντας έναν μηχανισμό καταστολής εν δράσει σε αυτά τα κύτταρα 
π.χ μέσω του παράγοντα Pros (Choksi et al., 2006; Southall and Brand, 
2009). Αυτοί οι τρόποι έλέγχου της μεταγραφής συνδυάζονται πιθανότατα με 
ενεργή απομάκρυνση της πρωτεΐνης μέσω αποικοδόμησης.  
 

Ένας ρολος αντι-διαφοροποίησης έχει προταθεί για τις ομόλογες 
πρωτεΐνες των Dpn/E(spl) στα θηλαστικά, τις Hes. Οι πρωτεΐνες Hes1, Hes5 
και Hes3 εκφράζονται σε νευρικά βλαστικό κυτταρα που βρίσκονται σε φάση 
πολλαπλασιαμού στο εμβρυικό CNS. Έπειτα από αφαίρεση των Hes 
(knockout), τα νευρικά βλαστικά κύτταρα διαφοροποιούνται πρόωρα με 
αποτέλεσμα τον σχηματισμό υποπλαστικών νευρικών συστημάτων 
αυξανόμενης σφοδρότητας όσο περισσότερα γοίδια Hes χάνονται 
(Hatakeyama et al., 2004). Κατά μια ενδιαφέρουσα αναλογία, μονάχα οι 
πρωτεΐνες Hes1 και Hes5 είναι άμεσοι στόχοι της σηματοδότησης Notch 
(Nishimura et al., 1998). 
 

 Η δράση του μονοπατιού Notch  και των πρωτεïνών bHLH-O στη 
φυσιολογική και στην παθολογική νευρογένεση 

 
Τα αποτελέσματα μας διαφωτίζουν το παράδοξο γιατί ενώ η απώλεια 

της σηματοδότησης Notch επιφέρει ελαφριές ελλείψεις στην νευρογένεση της 
προνύμφης, η υπερενεργότητα προκαλεί σημαντικές υπερπλασίες. (Bowman 
et al., 2008; Lin et al., 2010; San-Juan and Baonza, 2011; Truman et al., 
2010; Wang et al., 2006; Weng et al., 2010). Η απώλεια της σηματοδότησης 
Notch μειώνει την έκφραση των πρωτεϊνών E(spl), αφήνοντας τα επίπεδα της 
πρωτεΐνης Dpn ανεπηρέαστα.  Επιπλέον,  η διακοπή της σηματοδότησης 
Notch δεν φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα πολλαπλασιασμού των 
νευροβλαστών καθώς η έκφραση της Cyclin E δεν εξαλείφεται (εικόνα 15). 
Επομένως η σηματοδότηση Notch, από το κύτταρο GMC/iINP προς τον 
νευροβλάστη, δρα για να διασφαλίσει την πλήρη διατήρηση του σε 
συνεργασία με την πρωτεΐνη Dpn.  Όταν η σηματοδότηση Notch 
ενεργοποιείται μη φυσιολογικά στα GMCs/iINPs, τότε τόσο οι γενεαλογίες 
τύπου Ι όσο και οι γενεαλογίες τύπου ΙΙ γίνονται υπερπλαστικές παρόλο που 
οι πρώτες το κάνουν αυτό με μικρότερη διεισδυτικότητα (λιγότερες 
γενεαλογίες) και εκφραστικότητα (μικρότεροι κλώνοι) (Πίνακας 2). Ωστόσο, και 
για τις δύο κατηγορίες νευροβλαστών τα γονίδια E(spl) είναι αναγκαία (εικόνα 
22) και επαρκή (εικόνα 25) να επιφέρουν υπερπλασίες. Αυτά συνάδουν με την 
υπόθεσή μας ότι η εκτοπική έκφραση των πρωτεϊνών E(spl)/Dpn στα 
GMCs/iINPs εμποδίζει τη διαφοροποίηση τους και τα καθιστά ικανά να 
αποκρίνονται σε μιτογόνα σήματα. 
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 Γονίδια στόχοι του μονοπατιού Notch στους υπερπλαστικούς 
νευροβλάστες  

 
Στα πλαίσια της αναζήτησης του συνόλου των γονιδίων στόχων του 

Notch αναλύθηκε το μεταγράφωμα ζώων στα οποία το μονοπάτι αυτό είναι 
υπερενεργό για 24 ώρες και βρέθηκαν 3317 αλληλουχίες μεταγράφων με 
στατιστικά σημαντική μεταβολή στα επίπεδα έκφρασής τους εκ των οποίων  οι 
1289 αυξάνονται ενώ οι υπόλοιπες μειώνονται. Οι  λίστες με τα παραπάνω 
γονίδια είναι μάλλον υπο-εκτιμήσεις των γονιδίων που πραγματικά 
εμπλέκονται στην αυτοανανέωση των νευροβλαστών για τεχνικούς λόγους. 
Συγκεκριμένα, τα γονίδια που μάλλον επάγονται από το Νotch δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις λίστες αν η υβριδοποίηση δεν ήταν αρκετά 
επαναλήψιμη [πχ το γονίδιο E(spl)m8 εμφανίζει αύξηση της μεταγραφής του 
1.4 φορές έπειτα από υπερενεργοποίηση Notch αλλά κόπηκε λόγω p=0.11]. 
Επίσης από τις λίστες αποκλείστηκαν τα γονίδια που επάγονται αρκετά αλλά 
εκφράζονται σε χαμηλά επίπεδα [π.χ το γονίδιο CG4716 εμφανίζει αύξηση της 
μεταγραφής του 9.5 φορές αλλά η απόλυτη έντασή του στο δείγμα ελέγχου 
είναι 6.3 μονάδες και προσεγγίζει τις 60 μονάδες έπειτα από 
υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch όταν γονίδια που εκφράζονται 
ειδικά στο ΚΝΣ όπως τα E(spl)mγ και dpn έχουν απόλυτη ένταση 1650 και 
800 μονάδων αντίστοιχα στα δείγματα ελέγχου]. Επειδή όμως τα κριτήρια μας 
είναι αρκετά αυστηρά κριτήρια, υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι λίστες μας δεν 
έχουν ψευδώς θετικές αναγνωρίσεις (hits).  
 

Η σύγκριση της λίστας των 1289 θετικά ρυθμιζόμενων αλληλουχιών 
μεταγράφων με τη λίστα των γονιδίων στα οποία  προσδένεται το σύμπλοκο 
Nicd/Su(H) έπειτα από υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch στο ΚΝΣ 
προνυμφών για 24 ώρες αποκάλυψε 169 γονίδια πιθανούς άμεσους στόχους 
του Notch.  
 

 Γιατί γονίδια που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των 
νευρώνων απαντώνται σε Notch-επαγόμενες υπερπλασίες;  

 
Τα 169 γονίδια άμεσοι στόχοι του μονοπατιού Notch στα προνυμφικά 

ΚΝΣ φαίνεται ότι σχετίζονται με βιολογικές διεργασίες όπως η μετεμβρυική 
ανάπτυξη, η ρύθμιση της νευρογένεσης, ο καθορισμός της κυτταρικής τύχης, 
η ρύθμιση της μεταγραφής, η ασύμμετρη διαίρεση των νευροβλαστών, η 
γλοιογένεση και η διαφοροποίηση των νευρώνων. Η αναγνώριση γονιδίων 
στόχων που εμπλέκονται σε διεργασίες όπως η μετεμβρυική ανάπτυξη και η 
ρύθμιση της νευρογένεσης ήταν αναμενόμενη καθώς η ανάλυση ευρείας 
κλίμακας πραγματοποιήθηκε σε μετεμβρυικούς εγκεφάλους (νευρικός ιστός). 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και την επιτυχία των πειραμάτων. 
 

Αντίθετα η εύρεση  διεργασίών όπως η γλοιογένεση και η 
διαφοροποίηση των νευρώνων σε υπερπλαστικούς νευροβλάστες προκαλεί 
έκπληξη. Εντούτοις, υπάρχει μια εξήγηση για την παρουσία τους. Στις 
μετεμβρυικές γενεαλογιες υπό φυσιολογικές συνθήκες λαμβάνουν χώρα δύο 
σηματοδοτικά γεγονότα Notch. Το πρώτο γεγονός παρατηρείται από το 
κύτταρο GMC προς το νευροβλάστη με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των 
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γονιδίων E(spl) ενώ το δεύτερο γεγονός συμβαίνει ανάμεσα στα νεογέννητα 
μεταμιτωτικά κύτταρα, μολις αυτά προκύψουν από τη διαίρεση του κυττάρου 
GMC. Το κύτταρο που που δέχεται σηματοδότηση Notch εκφράζει τον 
μεταγραφικό παράγοντα Hey και πιθανότατα υιοθετεί μια συγκεκριμένη 
νευρική ή γλοιακή τύχη [έχει αποδειχθεί για τις εμβρυικές γενεαλογίες; 
(Monastirioti et al., 2010)]. Σε παθολογικές συνθήκες υπερενεργοποίησης 
Notch οι νευροβλάστες σχηματίζουν υπερπλασίες πολλαπλασιαζόμενοι σε 
βάρος των νευρώνων αλλά οι δεύτεροι δεν εξαλείφονται πλήρως (εικόνα 21). 
Είναι πιθανό, οι εναπομένοντες αυτοί νευρώνες, δεχόμενοι σηματοδότηση 
Notch, να εκφράζουν νευρωνο-ειδικούς στόχους του μονοπατιού. Καθώς η 
γονιδιωματική ανάλυση δεν πραγματοποιήθηκε σε απομονωμένους 
υπερπλαστικούς νευροβλάστες αλλά σε ολόκληρα ΚΝΣ όπου διατηρούνται 
ακόμα αυτοί οι λιγοστοί νευρώνες, η ανίχνευση γονιδίων που σχετίζονται με τη 
διαφοροποίηση νευρώνων μπορεί να αποδωθεί σε αυτό μικρό πληθυσμό 
κυττάρων. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι το γονίδιο Hey δεν έδειξε 
σημαντική αύξηση μετά από υπερενεργοπόιηση του μονοπατιού Notch 
(1.08x, p=0.3). Αρα η αύξηση της εκφρασης γονιδίων διαφοροποίησης ίσως 
να συμβαίνει στους εκτοπικούς ΝΒ, οι οποίοι δεν έχουν "μεταμορφωθεί" 
πλήρως και ίσως διατηρούν κάποια από τα χαρακτηριστικά τους ως GMCs.  
 

Μελλοντικά θα είχε ενδιαφέρον η απομόνωση νευροβλαστών και 
νευρώνων που υπόκεινται σε σηματοδότηση Notch απο το προνυμφικό ΚΝΣ 
και η μετέπειτα ανάλυση τόσο του μεταγραφώματός τους όσο και των θέσεων 
πρόσδεσης του συμπλόκου Nicd/Su(H) κατά μήκος του γονιδιώματος αυτών 
των δύο πληθυσμών. Έτσι θα βρεθούν οι στόχοι του μονοπατιού σε κάθε 
έναν πληθυσμό και θα αποκαλυφθεί ο βαθμός στον οποίο διαφέρει η 
απόκριση στο σήμα Notch των βλαστικών κυττάρων έναντι των πιο 
διαφοροποιημένων απογόνων τους. Τεχνικά ο διαχωρισμός κυττάρων από το 
ΚΝΣ της Δροσόφιλας είναι εφικτός καθώς πρόσφατα παρουσιάστηκε μια 
μελέτη διαχωρισμού των νευροβλαστών και νευρώνων από ΚΝΣ προνύμφης 
με τη μέθοδο FACS και ανάλυσης του μεταγραφικού προφίλ των δύο αυτών  
πληθυσμών (Berger et al., 2012). 
 

 Πληθώρα μεταγραφικών παραγόντων ως στόχοι του Notch στις 
παθολογικές υπερπλασίες των νευροβλαστών  

 
Η γονιδιωματική ανάλυση οδήγησε σε μια ακόμα σημαντική 

ανακάλυψη: πολλά από τα γονίδια στόχους του Notch στις παθολογικές 
υπερπλασίες εμπλέκονται στη ρύθμιση της μεταγραφής. Η διαπίστωση αυτή 
έρχεται σε συμφωνία με μια πρόσφατη μελέτη ανάλυσης του συνόλου του 
μεταγραφώματος των νευροβλαστών ΄[(Berger et al., 2012); Παράρτημα 4]  
όπου βρέθηκε ότι μια πληθώρα μεταγραφικών παραγόντων εκφράζεται ειδικά 
στα βλαστικά αυτά κύτταρα καθορίζοντας έτσι την ταυτότητά τους, μεταξύ 
αυτών και οι μεταγραφικοί παράγοντες grh, wor, E(spl)mγ και dpn που 
μελετήθηκαν λεπτομερώς εδώ. Στην ίδια μελέτη παρουσιάστηκε μια λίστα 
γονιδίων που εκφράζονται ειδικά στους νευρώνες. Η σύγκριση τους με τα 
γονίδια στόχους  του Notch αυτής της μελέτης κατέδειξε τους μεταγραφικούς 
παράγοντες Dll, cas, Lim1, Fer2 cut και seq, ως κοινούς στόχους. Πολλοί από 
τους παράγοντες αυτούς βρέθηκαν να εκφράζονται στους νευρώνες στα 
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πειράματα ανοσοιστοχημείας που πραγματοποιήσαμε (Lim1, cas, cut, Seq) 
και όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπανω είναι απόρροια της χρήσης 
ολόκληρων εγκεφάλων και όχι μονάχα νευροβλαστών για τα πειράματα 
ευρείας κλίμακας.  
 

Τα 4 κοινά γονίδια [E(spl)mγ, dpn, grh και wor]  των νευροβλαστών 
που προέκυψαν από την  παραπάνω σύγκριση κατατάσσονται από τη δική 
μας μελέτη στην κατηγορία «γονίδια-στόχοι του Notch που εκφράζονται ειδικά 
στους νευροβλάστες» μαζί με το γονίδιο ασύμμετρης διαίρεσης Mira. Έχουν 
σαφή απόκριση στη σηματοδότηση Notch καθώς απαντώνται σε όλους τους 
υπερπλαστικούς νευροβλάστες και μείωση σε ποικίλο βαθμό σε καταστολή 
της σηματοδότησης Notch. Ίσως όλοι αυτοί οι παράγοντες να είναι σημαντικοί 
για τη διατήρηση της βλαστικής ταυτότητας του νευροβλάστη. Ήδη στο πρώτο 
μέρος βρέθηκε οτι οι πρωτεΐνες E(spl)mγ και Dpn δρουν συνεργαστικά 
διατηρώντας το νευροβλάστη σε αδιαφοροποίητη κατάσταση ενώ στις Notch 
επαγόμενες υπερπλασίες τα γονίδια E(spl) είναι σημαντικά καθώς η απώλεια 
τους μετατρέπει πλήρως τις υπερπλαστικές γενεαλογίες σε φυσιολογικές. Μια 
πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η πρωτεΐνη Worniu είναι αναγκαία συνεχώς για τη 
διατήρηση της αυτοανανέωσης των νευροβλαστών καθώς προωθεί την 
πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και εμποδίζει την πρόωρη διαφοροποίηση 
(Lai et al., 2012) ενώ η πρωτεΐνη  Grh έχει πιο πολύπλοκο ρόλο: στο θώρακα 
διατηρεί τους νευροβλάστες μιτωτικά ενεργούς ενώ στην κοιλιά τους οδηγεί σε 
απόπτωση την κατάλληλη χρονική στιγμή (Almeida and Bray, 2005; Cenci 
and Gould, 2005). Σε παθολογικές καταστάσεις Notch επαγόμενων 
υπερπλασιών η απώλεια του γονιδίου grh μειώνει μερικώς τις υπερπλασίες σε 
γενεαλογίες τύπου ΙΙ κατά παρόμοιο τρόπο με την απώλεια του γονιδίου dpn 
ενώ η απώλεια του γονιδίου wor δεν παίζει κανένα ρόλο. Ωστόσο το τελευταίο 
αποτέλεσμα γίνεται αποδεκτό με επιφυλάξεις καθώς  λόγω έλλειψης άμορφων 
ή ισχυρά υπομορφικών αλληλομόρφων για το γονίδιο wor χρησιμοποιήθηκε η 
σίγηση μέσω RNAi (ένας μηχανισμός όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στον 
εγκέφαλο) για να μετριαστεί η λειτουργία του. Είναι πιθανό το δίκτυο αυτών 
των τεσσάρων μεταγραφικών παραγόντων να δρά συνεργατικά για την 
διατήρηση της ικανότητας αυτοανανέωσης των νευροβλαστών. Μελλοντικά 
ίσως να έχει ενδιαφέρον η δημιουργία διαφόρων συνδυασμών διπλών 
μεταλλαγμάτων και η μελέτη του ρόλου τους στην αυτοανανέωση.  
 

Μια δεύτερη ομάδα μεταγραφικών παραγόντων, οι πρωτεΐνες  Svp και 
Cas απαντώνται σε χαμηλά έως μηδαμινά επίπεδα στους νευροβλάστες 3ου 
σταδιου (τα γονίδια svp και cas εκφράζονται όμως σε υψηλά επίπεδα σε 
κάποιους νευροβλάστες 2ου σταδίου) και σε υψηλά επίπεδα σε μερικούς 
νευρώνες (Svp) ή σε πολλούς νευρώνες (Cas) αντίστοιχα σε ΚΝΣ προνύμφης 
3ου σταδίου. Έπειτα από υπερέκφραση Notch απαντώνται εκ νέου στο 
νευροβλάστη (ealy/restart genes) ειτε καθολικά (Svp) είτε σποραδικά (Cas). 
Σε καταστολή της σηματοδότησης Notch, η έκφρασή τους παραμένει 
αμετάβλητη. Σε παθολογικές Notch επαγόμενες υπερπλασίες η απώλεια svp 
έχει ισχυρές επιπτώσεις καθώς μετατρέπει τις υπερπλαστικές γενεαλογίες όχι 
απλα σε φυσιολογικές αλλά συχνά σε υποπλαστικές ή ακόμα και 
αποπτωτικές. Επομένως το γονίδιο svp μετά τα E(spl)s διαδραματίζει το πιο 
σημαντικό αλλά άγνωστο ρόλο στις παθολογικές υπερπλασίες. Ενδιαφέρον 
θα είχε η αναζήτηση των στόχων του ίδιου του παράγοντα Svp. Ο 
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παράγοντας αυτός ανήκει στην οικογένεια των ορφανών πυρηνικών 
υποδοχέων των στεροειδών και είναι ομόλογος του Coup-TF των θηλαστικών. 
Στο προνυμφικό ΚΝΣ έχει αναφερθεί να ρυθμίζει μαζί με τον παράγοντα Cas 
τη χρονική στιγμή που οι νευροβλάστες υπόκεινται σε Pros-εξαρτώμενη έξοδο 
(θώρακική ΚΝΧ) από τον κυτταρικό κύκλο ή  Reaper/ Hid/ Grim-εξαρτώμενη 
απόπτωση (κοιλιακή ΚΝΧ) (Maurange et al., 2008). Χαρακτηριστικά οι 
γενεαλογίες που φέρουν μεταλλαγές στα γονίδια cas και svp συνεχίζουν να 
πολλαπλασιάζονται ακόμα και στην ενήλικη ζωή διατηρώντας ένα 
νευροβλάστη (δεν καταγράφονται υπερπλασίες). Αντίθετα η υπερέκφραση του 
γονιδίου svp προκαλεί υπερπλασίες στους νευροβλάστες (εικόνα 51).  
 

Ο μεταγραφικός παράγοντας Cas εμφανίζει μια παράδοξη 
συμπεριφορά καθώς όπως αναφέρθηκε ήδη σε υπερενεργοποίηση Notch 
απαντάται μόνο σποραδικά σε υπερπλαστικές γενεαλογίες. Στη λειτουργική 
μελέτη, η απώλεια του γονιδίου cas μετριάζει ελάχιστα τις υπερπλασίες και 
μάλιστα μόνο στις γενεαλογίες τύπου ΙΙ. Η σποραδική αυτή έκφραση και ο 
σχεδόν ανύπαρκτος ρόλος του στις παθολογικές υπερπλασίες έρχονται σε 
αντίφαση με την αύξηση κατά 4.6 φορές στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου 
cas που καταγράφεται στις μικροσυστοιχίες του μεταγραφώματος. Ίσως το 
γονίδιο αυτό να υπόκειται σε μετα-μεταγραφική ρύθμιση με αποτέλεσμα το 
αντίσωμα να μην αντικατροπτρίζει την αύξηση των επιπέδων του RNA.  
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το γονίδιο cas διαθέτει 7 ενισχυτές 
και η ρύθμισή τους είναι αρκετά πολύπλοκη (Kuzin et al., 2012). Για την 
εύρεση της απόκρισής του σε σηματοδότηση Notch στο ΚΝΣ της προνύμφης 
θα ήταν ενδιαφέρον να δημιουργηθούν γονίδια ανταποκριτές που θα φέρουν 
τους ενισχυτές στους οποίους οι μελέτες ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης 
έδειξαν ότι προσδένεται το σύμπλοκο Nicd/Su(H). Αυτοί οι ανταποκριτές στη 
συνέχεια θα πρέπει να μελετηθούν σε απώλεια /κέρδος λειτουργίας Notch  για 
να βρεθεί η ακριβής ρύθμισή τους.       
 

Στην τρίτη κατηγορία μεταγραφικών παραγόντων στόχων του Notch 
ανήκουν τα γονίδια με απανταχού έκφραση όπως lola, seq, Antp, hth μαζί με 
το γονιδιο ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης numb. Σε καταστολή σήματος 
Notch δεν παρατηρείται καμιά μεταβολή στην έκφρασή τους ενώ σε 
υπερενεργοποίηση του σήματος Notch  παρατηρείται άνοδος στα επίπεδα 
έκφρασης μονάχα των γονιδίων Antp και hth ενώ τα γοίδια lola και seq δεν 
μεταβάλλονται. Σε Notch επαγόμενες υπερπλασίες η απώλεια μονάχα των 
γονιδίων hth ή lola μετριάζει τις υπερπλασίες και μάλιστα στην περίπτωση του 
δεύτερου γονιδίου σε μεγάλο βαθμό. Το γεγονός αυτό προκαλεί έκπληξη 
εξαιτίας  της μη ανίχνευση μεταβολών στα επίπεδα έκφρασής του η οποία 
ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτει μια πλειάδα μεταγράφων (περίπου 
25 μετάγραφα) και μονάχα κάποια από αυτά ρυθμίζονται στους νευροβλάστες 
γεγονός που είναι αδύνατο να ταυτοποιηθεί με τη χρήση αντισώματος 
(αναγνωρίζει όλες τις ισομορφές). Μελλοντικά θα είχε ενδιαφέρον να 
πραγματοποιηθεί Q_PCR για συγκεκριμένα μετάγραφα και να βρεθεί αν αυτά 
μεταβάλλονται ή όχι. Σε μια πρόσφατη μελέτη σίγησης μέσω RNAi της 
πλειοψηφίας των γονιδίων βρέθηκε το εναλλακτικό μάτισμα ως μια σηματική 
διαδικασία διατήρησης της αυτοανανεωτικής ικανότητας των νευροβλαστών. 
Μεταξύ των γονιδίων που υπόκεινται  στο εναλλακτικό μάτισμα 
χαρακτηρίστηκε το γονίδιο lola (Neumuller et al., 2011). Η σίγηση για 
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διάφορες ισομορφές του, έχει διαφορετικά αποτελέσματα στους 
νευροβλάστες. Η σίγηση που στοχεύει την κοινή σε όλες τις ισομορφές 
αμινοτελική περιοχή οδηγεί σε υπερπλασίες ενώ η σίγηση που στοχεύει ειδικά 
τις ισομορφές Β και Ν οδηγεί τους νευροβλάστες σε διαφοροποίηση. Στη ίδια 
μελέτη έδειξαν ότι σε υπερπλαστικές γενεαλογίες (brat-RNAi) εμφανίζονται 
αυξημένα επίπεδα έκφρασης των ισομορφών B, C και S (Neumuller et al., 
2011).  Στη δική μας μελέτη οι ισομορφές Q, L, N, A, F, H, C εμφάνισαν 
αυξημένα επίπεδα έκφρασης. Ενδιαφέρον θα είχε μελλοντικά η μελέτη του 
ρόλου που διαδραματίζουν οι παραπάνω ισομορφές   στις παθολογικές 
υπερπλασίες. 
 

Πέρα από τους μεταγραφικούς παράγοντες, η γονιδιωματική ανάλυση 
αποκάλυψε δύο ακόμα παράγοντες ως στόχους του Notch στις παθολογικές 
υπερπλασίες, τους Mira και Numb. Ο πρώτος διασφαλίζει τη μεταφορά και το 
σωστό διαχωρισμό των καθοριστών της κυτταρικής τύχης GMC (Pros και 
Brat) και ο δεύτερος όντας ο ίδιος καθοριστής της κυτταρικής τύχης, 
μεταβαίνει στο κύτταρο GMC όπου ανταγωνίζεται τον υποδοχέα Notch. 
Απώλεια των γονιδίων Mira (Lee et al., 2006a) ή numb (Bowman et al., 2008) 
οδηγεί το σχηματισμό υπερπλασιών. Το μονοπάτι Notch μέσω της ρύθμισής 
τους συμβάλλει στη  διατήρηση της ασύμμετρης διαίρεσης. 
   .  

Συνοπτικά, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι κύριοι τελεστές του 
μονοπατιού Notch στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες είναι τα γονίδια E(spl). 
Επίσης τα γονίδια svp και lola παίζoυν καθοριστικό ρόλο στις Notch 
επαγόμενες υπερπλασίες ενώ τα γονίδια dpn, cas, grh και hth δέχονται σήμα 
Nοtch αλλά έχουν ήπια δράση στις υπερπλασίες. Πέρα από αυτά τα γονίδια, 
τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί και άλλοι στόχοι του Notch στους 
μετεμβρυικούς νευροβλάστες. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το γονίδιο 
diminutive (dm, ομόλογο του θηλαστικού cMyc ) το οποίο μαζί με το γονίδιο 
eIF4E ρυθμίζουν την αύξηση των νευρικών βλαστικών κυττάρων και την 
πρωτεινοσύνθεση τους (Song and Lu, 2011). Ένα ακόμα παράδειγμα στόχου 
του Notch στους NBs των γενεαλογιών τύπου ΙΙ είναι το γονίδιο του Zn finger 
μεταγραφικου παράγοντα Klumpfuss (klu) (Berger et al., 2012; Xiao et al., 
2012). To γονίδιο klu διατηρεί την ταυτότητα των νευροβλαστών τύπου ΙΙ. Η 
υπερέκφρασή του στους INPs προκαλεί αποδιαφοροποίηση των κυττάρων 
αυτών και μετατροπή τους σε ΝΒ τύπου ΙΙ. Στα δικά μας αποτελέσματα τα 
γονίδια dm και Klu εμφάνισαν 1.3 και 1.85 φορές αύξηση στα επίπεδα 
έκφρασης τους αντίστοιχα στις μικροσυστοιχίες του μεταγραφώματος. 
Εντούτοις το γονίδιο dm δεν επιλέχθηκε για περαιτέρω μελέτη καθώς α) τα 
επίπεδα αύξησης του (1.3 φορές) ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης με Q-
PCR (1.4 φορές) και β) το αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 
ανοσοιστοχημείας ήταν κακής ποιότητας. Το γονίδιο Klu από την άλλη δεν 
ήταν στη λίστα μας με τα 169 γονίδια που διαθέτουν  κορυφή πρόσδεσης από 
το σύμπλοκο Nicd/Su(H).  
 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής με υπάρχουσες 
μελέτες στη βιβλιογραφία προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι το μονοπάτι 
Notch συμβάλλει στη διατήρηση της βλαστικής ταυτότητας των νευροβλαστών 
τουλάχιστον με τρείς τρόπους: α) ρυθμίζει την ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση 
(επάγοντας τα γονίδια Mira και numb), β) ρυθμίζει άμεσα την αύξηση των 
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κυττάρων αυτών και τον βαθμό της πρωτεïνοσύνθεσης που αυτά επιτελούν 
(ενεργοποιώντας το κύκλωμα των γονιδίων dm και eif4 αντίστοιχα) και γ) 
ενεργοποιεί ένα ευρύ δίκτυο μεταγραφικών παραγόντων με εμφανείς 
λειτουργίες αντι-διαφοροποίησης μεταξύ άλλων (E(spl)s, dpn, wor, Klu), αλλά 
και με άλλες λειτουργίες άγνωστες μέχρι σήμερα (svp και lola). 
 

 Διαφορετικοί ιστοί-ειδικοί στόχοι του μονοπατιού Notch  

 
Πέρα από αυτή τη μελέτη για την εύρεση στόχων της σηματοδότησης 

Notch στους μετεμβρυικούς νευροβλάστες, τα τελευταία χρόνια έχουν 
δημοσιευθεί δυο ακόμα εργασίες στις οποίες ταυτοποιήθηκαν στόχοι του ίδιου 
μονοπατιού σε διαφορετικούς ιστούς/κυτταρικές σειρές της Δροσόφιλας. Στην 
πρώτη μελέτη βρέθηκαν οι στόχοι του μονοπατιού Notch σε δυο κυτταρικές 
σειρές μεσοδερμικής και αιμοποιητικής προέλευσης (κύτταρα Dmd8 και Kc 
αντίστοιχα; (Krejci et al., 2009) ενώ στη δεύτερη μελέτη αναζητήθηκαν τα 
γονίδια που ενεργοποιούνται σε Notch-επαγόμενες υπερπλασίες στους 
αναπτυξιακούς δίσκους των φτερών (Djiane et al., 2013). Έπειτα από 
σύγκριση των στόχων του Notch στους υπερπλαστικούς νευροβλάστες με 
τους αντίστοιχους στόχους του μονοπατιού στις δύο αυτές μελέτες βρέθηκε 
πολύ μικρή αλληλεπικάλυψη. Συγκεκριμένα με τα κύτταρα μεσοδερμικής 
προέλευσης βρέθηκαν μονάχα 17 κοινοί στόχοι (μεταξύ αυτών τα γονίδια hth, 
E(spl)mγ, numb, cut, lola, dpn και dm) ενώ με τη λίστα των στόχων του Notch 
στους υπερπλαστικούς δίσκους του φτερού βρέθηκαν μονάχα 3 κοινοί στόχοι, 
τα γονίδια lola, dpn και CG6191 (παράρτημα 5ο και 6ο). Επομένως ανάλογα 
με τον ιστό στον οποίο λαμβάνει χώρα η σηματοδότηση Notch κάθε φορά, 
ενεργοποιείται μια πλειάδα γονιδίων τα οποία διαφέρουν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό εξηγώντας μ΄αυτό τον τρόπο την μεγάλη ποικιλοτροπία στις 
αποκρίσεις σ' αυτό το μονοπάτι (αντι-διαφοροποίηση στο ΚΝΣ και 
μεσόδερμα, διαφοροποίηση στο έντερο, πολλαπλασιασμός στο φτερό, 
απόπτωση στο μάτι, κλπ).  Στo μέλλον είναι σημαντικό να εξακριβώσουμε 
τους παράγοντες που καθορίζουν ποιες περιοχές του γονιδιώματος είναι 
προσβάσιμες στο Nicd/Su(H) σύμπλοκο σε κάθε ιστό και αν αυτός είναι ο 
μοναδικός λόγος της ποικιλομορφίας στην μεταγραφική απόκριση στο 
σηματοδοτικό αυτό μονοπάτι.   
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Απεικόνιση των γονιδίων (#729) των οποιων τα μεταγραφικά επίπεδα 
αυξάνονται (1.4 φορές πάνω, P<0.05, I control<150) έπειτα από 
υπερενεργοποίηση του μονοπατιού Notch σε προνυμφικά ΚΝΣ. 
 

 

Probe Set ID Gene Title Gene Symbol 
Average 
Notch 

Average 
Ctrl 

Fold Change 
Notch/Ctrl TTEST 

1626642_at CG6486 Pex7 14197.63 749.9538 18.93133 2.49E-06 

1627825_at CG13305 CG13305 6223.24 414.4545 15.0155 2.79E-09 

1634512_at CG5226 CG5226 3599.615 550.2719 6.541521 0.047544 

1630960_at CG6559 CG6559 2215.69 354.2267 6.255006 0.001435 

1634573_a_at Grainyhead grh 7427.838 1217.328 6.101756 0.000519 

1637139_at nab nab 3614.474 627.9822 5.755696 0.000214 

1641344_a_at Castor cas 4846.158 1046.067 4.632742 0.001593 

1640760_at CG17838 CG17838 3951.542 869.9519 4.542254 0.025631 

1637188_s_at CG30492 CG30492 686.5031 154.3039 4.449033 0.000403 

1624393_at white w 2031.489 485.6139 4.183342 0.000963 

1631120_at muscleblind mbl 781.9966 191.2881 4.088056 0.009714 

1640303_a_at pastrel pst 599.7769 159.9607 3.749527 1.46E-06 

1640856_at CG14755 CG14755 1432.476 389.767 3.67521 0.022248 

1628779_a_at myosin heavy-chain svp 3570.544 1013.15 3.524199 0.025055 

1633391_at Immune-regulated catalase Irc 2031.506 599.47 3.388836 1.1E-05 

1632447_at 
Serine/arginine rich protein 
55 B52 666.6256 197.941 3.367799 0.022295 

1630231_at furrowed fw 949.7183 284.0635 3.343331 1.58E-05 

1627041_s_at inebriated ine 559.1475 168.081 3.326655 2.78E-05 

1636843_a_at CG10512 CG10512 4149.375 1260.982 3.290592 2.64E-05 

1640439_at CG11360 CG11360 883.9852 274.154 3.224411 0.005602 

1631321_s_at His1:CG31617 ///  His1:CG31617  3768.034 1182.483 3.186545 9.46E-06 

1634250_at Actin 57B Act57B 1327.269 420.0438 3.159834 0.007012 

1624968_at CG16899 CG16899 557.4416 176.753 3.153789 0.019229 

1633750_s_at PNUTS PNUTS 1846.779 586.0462 3.151252 0.001808 

1629116_at CG14545 CG14545 1205.103 383.9344 3.138826 0.000133 

1638586_at huckebein hkb 894.7862 286.325 3.125072 1.36E-07 

1626048_at 
split locus enhancer protein 
mB HLHmgamma 4996.392 1650.871 3.026518 6.23E-05 

1635488_at CG31660 CG31660 3723.537 1230.574 3.025855 0.000167 

1626550_at --- CG34449 834.5258 279.5103 2.98567 1.06E-05 

1627773_a_at 
Juvenile hormone epoxide 
hydrolase 2 Jheh2 5554.382 1861.755 2.983412 1.56E-05 

1629597_a_at Aspartyl beta-hydroxylase Asph 548.8374 184.7241 2.97112 1.04E-05 

1627859_at CG31646 CG31646 575.1964 194.921 2.950921 1.99E-05 

1633639_at Cyp28d1 Cyp28d1 1303.35 443.4032 2.939424 9.19E-06 

1631498_a_at fruitless fru 543.1969 185.718 2.924848 8.57E-05 

1623472_at wurst wus 685.6572 235.3903 2.912853 0.003412 

1636793_at Cytochrome P450 4D2 Cyp4d2 603.3128 207.8415 2.902754 0.000154 

1634792_s_at CG17838 CG17838 10628.11 3668.703 2.896967 0.019502 

1635692_s_at trehalase Treh 3781.914 1315.478 2.874936 9.11E-05 

1626892_at CG9252 del 679.8158 237.1277 2.866877 2.45E-06 

1633905_at Ribosomal protein L28 RpL28 777.8441 272.5921 2.853509 0.008108 

1639183_a_at Miranda mira 6492.416 2294.79 2.829198 0.000216 
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1629106_at CG2233 CG2233 706.7601 250.4948 2.821456 0.002964 

1635213_at CG40470 CG40470 689.7884 245.7839 2.806484 0.023981 

1625688_at CG6293 CG6293 1191.467 425.7396 2.798582 5.55E-06 

1641504_s_at windpipe wdp 2523.666 904.7094 2.789477 0.001969 

1640596_a_at Tweety tty 819.2464 294.0583 2.786 0.002272 

1639190_at masquerade mas 921.7731 338.232 2.725269 0.000184 

1637042_a_at CG11961 CG11961 1127.285 414.6012 2.718961 1.44E-05 

1638367_at CG7686 CG7686 3584.093 1318.525 2.71826 0.001629 

1639930_at muscleblind mbl 646.2224 238.2744 2.712093 0.000333 

1629740_at His1:CG31617 ///  His1:CG31617  2670.319 1007.32 2.650913 0.001381 

1636174_at 
Glutathione S transferase 
D9 GstD9 1058.165 400.651 2.641114 0.00048 

1625158_at tipE homolog 4 Teh4 512.8836 194.4414 2.637728 0.039683 

1634383_a_at JhI-21 JhI-21 5138.598 1950.138 2.634992 1.4E-07 

1641167_s_at 
vitamin D[[3]] up-regulated 
protein 1 Vdup1 1194.745 455.0286 2.625649 1.24E-05 

1633821_at 
Serine/arginine rich protein 
55 B52 1907.341 728.3847 2.618591 0.004765 

1640208_s_at Antp Antp 1818.502 701.4321 2.592555 1.96E-05 

1630019_s_at CG12026 CG12026 791.4405 308.0637 2.569081 6.59E-05 

1637705_at erect wing ewg 1440.138 561.6951 2.563913 6.35E-06 

1641245_a_at CG40115 CG40115 2618.81 1022.805 2.560419 0.000275 

1630763_at CG6845 CG6845 1896.18 744.6675 2.546345 0.000147 

1623825_s_at CG17018 CG17018 412.6605 163.3024 2.526972 0.002943 

1628052_at Cyp6a17 Cyp6a17 673.8489 267.343 2.520541 5.8E-05 

1628494_a_at Picot Picot 7563.629 3019.224 2.505156 1.2E-07 

1623418_at Cad96Ca Cad96Ca 616.6916 247.0524 2.496198 0.000155 

1627242_at lethal (2) essential for life l(2)efl 729.1781 293.0777 2.488003 0.012202 

1635900_at 
insulin-stimulated eIF-4E 
binding protein Thor 1689.965 679.7775 2.486055 0.000633 

1626352_at sbb sbb 4504.108 1814.865 2.481787 0.009919 

1625262_at CG17786 CG17786 618.8138 251.4376 2.461102 0.002766 

1633016_a_at Staufen stau 3194.617 1301.875 2.453858 0.021989 

1634552_at 
Thiolester containing 
protein IV TepIV 697.5125 285.0632 2.446869 0.000685 

1640227_at CG8801 CG8801 8059.077 3309.237 2.435327 0.000147 

1628289_at empty spiracles ems 417.5611 171.7227 2.431601 0.003255 

1625046_at CG10648 Rbm13 369.6024 152.5819 2.422321 0.015899 

1627770_at 
Cyclin-dependent kinase 
subunit 30A Cks30A 3695.859 1531.361 2.413447 0.000125 

1629523_at longitudinals lacking lola 2083.945 864.5661 2.410394 0.006367 

1632097_at CG15646 CG15646 1014.545 421.0236 2.40971 1.05E-05 

1629851_at CG31998 CG31998 1941.265 808.2929 2.401686 0.02966 

1630936_at longitudinals lacking lola 780.0281 325.2515 2.398231 0.022975 

1631356_at scaf6 scaf6 1459.467 611.2754 2.387577 0.010126 

1638469_s_at CG3857 CG3857 1544.368 649.054 2.379414 6.87E-06 

1631037_at BthD selenoprotein BthD 2634.584 1107.562 2.378725 1.17E-06 

1632821_a_at CG3287 CG3287 3009.691 1268.922 2.371849 0.008819 

1635715_at His4:CG31611 ///  His4:CG31611  1639.642 691.7348 2.370333 0.000367 

1631785_at CG7719 CG7719 539.9044 228.7002 2.360752 4.53E-05 

1623933_at Shaker Sh 1849.483 785.8421 2.353505 0.006694 

1637422_at CG3246 CG3246 1284.925 547.8133 2.345552 1.01E-05 

1631698_s_at CG16833 CG16833 2288.462 976.4513 2.343652 0.000617 

1635305_s_at GAGA factor Trl 565.4874 241.3156 2.343353 0.004323 

1630814_s_at CG10353 CG10353 2092.733 894.9072 2.338492 3.22E-06 

1624729_at longitudinals lacking lola 2201.505 946.979 2.324766 7.25E-05 

1639281_at 48 related 2 Fer2 1055.137 455.4434 2.316726 0.007726 

1639048_a_at CG8229 CG8229 516.2926 223.219 2.312942 3.62E-06 
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1638383_at CG8949 CG8949 407.5901 176.4362 2.310127 0.003687 

1635390_s_at CG9331 CG9331 911.5966 396.6463 2.298261 0.006316 

1636440_at SRY interacting protein 1 Sip1 1325.821 577.7767 2.294695 1.35E-07 

1632658_a_at lethal (1) G0196 l(1)G0196 438.2653 191.963 2.283072 0.046141 

1636815_a_at Numb numb 3801.42 1669.392 2.277129 2.16E-06 

1627964_s_at CG7888 CG7888 1305.958 579.7323 2.252691 0.000515 

1635382_at Discslarge dlg1 688.5145 306.4244 2.246931 0.00146 

1636142_at CG7872 CG7872 1362.095 608.6703 2.237821 0.001276 

1633563_at CG1637 CG1637 608.8382 277.9803 2.190221 0.014275 

1638100_s_at split central complex Ptpmeg 992.5185 453.9159 2.186569 0.024402 

1633262_s_at Lim kinase Lim1 728.5982 334.4095 2.178761 0.005823 

1639483_s_at Neprilysin 1 Nep1 447.8151 205.795 2.176025 0.001097 

1638157_at CG18012 CG18012 1665.982 765.8943 2.175211 6.34E-06 

1641244_at 
lethal(2) neighbour of 
1(2)tid l(2)not 901.326 414.8049 2.172891 0.000519 

1626218_s_at 
transcript-near-
decapentaplegic oaf 1284.996 594.1256 2.162836 0.00343 

1625925_at His2A:CG31618 ///  His2A:CG31618  837.8893 387.7544 2.160876 0.004619 

1626120_at CG42238 /// CG9266 
CG42238 /// 
CG9266 612.3401 283.569 2.159404 0.000209 

1623066_at 
Inwardly rectifying 
potassium channel 3 Irk3 559.9834 260.0631 2.153259 0.002253 

1639626_at CG6695 CG6695 2272.033 1059.785 2.143863 1.36E-05 

1624241_at put. sodium channel gene NaCP60E 611.4164 285.2846 2.14318 7.91E-05 

1629013_at CG11436 CG11436 1023.524 478.2201 2.140278 0.000161 

1639544_at CG8010 CG8010 1018.825 476.2668 2.139188 3.74E-05 

1625321_a_at CG7549 CG7549 554.2883 259.8653 2.132983 0.00759 

1625744_at 
Glutathione S transferase 
E6 GstE6 443.7757 208.7798 2.125568 0.002792 

1623498_at CG5857 CG5857 2710.845 1277.312 2.122305 0.000232 

1633451_at CG32634 CG32634 2782.527 1312.326 2.120302 0.005307 

1636273_at 

DNA polymerase interacting 
tpr containing protein of 
47kD Dpit47 1716.304 810.6399 2.117222 0.00026 

1631674_at neurotic O-fut1 4088.701 1931.718 2.116613 2.29E-05 

1641556_a_at lethal (2) k05819 l(2)k05819 1289.051 609.424 2.115195 0.002966 

1625041_at 
Organic anion transporting 
polypeptide 74D Oatp74D 3595.763 1702.408 2.112163 0.001631 

1623039_at CG3409 CG3409 2702.29 1285.735 2.101746 0.003765 

1634854_at CG16989 CG16989 469.744 223.5967 2.100853 0.013936 

1639433_at deadpan dpn 1698.272 808.9192 2.099433 4.71E-06 

1627005_at 
Drosophila Rhythmically 
expressed gene 5 Reg-5 511.1476 243.6298 2.09805 0.0016 

1634096_at 
Acetaldehyde 
dehydrogenase Aldh 3997.089 1905.666 2.097476 2.95E-05 

1636484_at acid RNase RNaseX25 2714.145 1294.534 2.096619 0.002067 

1624198_at CG12582 CG12582 1063.403 509.528 2.087035 0.017928 

1641430_at Rrp4 Rrp4 1542.292 739.2128 2.086398 1.35E-06 

1631534_at diet-wingless sfl 328.1359 157.6065 2.081994 0.000225 

1638486_at CG17136 CG17136 1118.594 538.7604 2.076237 2.73E-05 

1622944_at CG8735 CG8735 1243.169 598.9681 2.075518 0.000155 

1633033_s_at CG1732 CG1732 1504.692 724.9892 2.075468 0.046596 

1629009_at Cyp28a5 Cyp28a5 499.8581 240.8632 2.075278 0.001939 

1625895_a_at CG31211 CG31211 2059.559 993.6496 2.072721 0.002195 

1635587_s_at CG4050 CG4050 3132.774 1517.566 2.064342 3.21E-07 

1626518_at sequoia seq 2013.087 976.9898 2.060499 3.23E-05 

1632303_a_at Trc8 Trc8 1925.695 936.0824 2.057186 0.050136 

1630870_s_at septin interacting protein 2 sip2 2012.383 978.794 2.055983 4.49E-05 

1636198_at CG1265 CG1265 1319.05 642.1484 2.05412 0.000103 

1626143_a_at CG32138 /// CG32138 CG32138 /// 527.2204 256.7904 2.053115 0.046969 
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1637387_s_at 
Synapse-associated protein 
47kD Sap47 642.8305 314.4473 2.044319 0.001051 

1641564_a_at Ribonuclear protein at 97D Rb97D 2511.606 1233.215 2.036633 0.04988 

1628840_at ken  barbie ken 566.2509 278.379 2.034101 5.75E-06 

1634428_at d-mtDNA helicase CG5924 375.0324 184.7548 2.029893 1.05E-06 

1630411_at CG9945 CG9945 665.5711 327.9591 2.029433 9.35E-05 

1641031_s_at CG17383 jigr1 5071.12 2499.121 2.029162 0.000914 

1633399_at CG12240 CG12240 665.0848 328.1338 2.026871 5.19E-08 

1634691_a_at CG30020 CG30020 1258.842 621.4707 2.025586 0.009423 

1624222_s_at CG15814 /// CG15814 
CG15814 /// 
DsimCG15814 1948.058 963.7694 2.021291 0.010648 

1641095_at CG32937 CG32937 664.3176 328.7744 2.020588 7.5E-05 

1633005_at CG6903 CG6903 854.8302 424.3625 2.014387 0.006525 

1635727_a_at Cyp4g15 Cyp4g15 4613.49 2302.26 2.003896 0.005849 

1622996_at 
tre oncogene-related 
protein RN-tre 756.4487 378.5721 1.998163 0.003627 

1626839_s_at bloated tubules blot 2370.079 1188.499 1.994178 0.00016 

1629600_at CG17660 CG17660 2116.038 1062.04 1.992427 0.037255 

1630713_at 
Signal recognition particle 
receptor beta SrpRbeta 999.0681 502.2962 1.989002 1.2E-07 

1632828_at CG3033 CG3033 3120.008 1568.864 1.988705 0.000914 

1630623_a_at CG8058 Hydr1 880.6968 443.0145 1.987964 1.51E-07 

1626563_at Suppressor of Ras85D 3-4B Taf6 1523.784 766.6399 1.987614 0.027776 

1633011_at cropped crp 2445.459 1230.447 1.987456 0.042416 

1623455_s_at 
IGF-II mRNA-binding 
protein Imp 2416.319 1216.044 1.987033 0.004421 

1636202_s_at 
Ecdysone-inducible gene 
L2 ImpL2 4580.809 2310.453 1.982646 0.00318 

1636614_a_at vav vav 355.0221 179.3082 1.979954 0.03329 

1641693_s_at CG32158 CG32158 1296.972 655.6457 1.97816 2.53E-05 

1630502_at medullaless ana 731.1405 369.643 1.977964 0.000243 

1625927_at CG3198 CG3198 443.1021 224.2647 1.9758 0.032423 

1623777_s_at CG1358 CG1358 1339.656 678.2264 1.975234 6.23E-05 

1638370_s_at vielfaltig vfl 3699.346 1883.357 1.96423 9.3E-05 

1627505_at CG12159 CG12159 1266.6 645.7497 1.961441 0.000105 

1634663_at CG7206 CG7206 1633.585 833.7638 1.95929 2.7E-06 

1633733_a_at silver svr 348.6182 178.6027 1.95192 0.035593 

1628664_at CG12484 CG12484 316.5458 162.3263 1.950058 4.55E-05 

1636766_at 
Equilibrative nucleoside 
transporter 2 Ent2 5017.592 2573.47 1.949738 1.66E-06 

1625033_at CG16791 CG16791 1766.045 905.923 1.949443 0.034739 

1641713_a_at CG11120 CG11120 1189.621 611.3947 1.945749 0.001038 

1623807_a_at Milton milt 484.3357 249.0837 1.944469 0.019906 

1623238_at CG5618 CG5618 1376.053 707.6843 1.944445 0.005639 

1632401_at CG15747 CG15747 811.7096 417.649 1.943521 0.005015 

1624265_at lethal (1) G0196 l(1)G0196 498.691 257.0788 1.939837 0.04459 

1636321_s_at CG13624 CG13624 972.1534 501.5244 1.938397 5E-05 

1639894_at KP78b KP78b 1364.569 704.2986 1.937486 3.29E-05 

1630784_a_at CG9990 CG9990 654.5322 339.0029 1.930757 0.000365 

1627661_at 
Diphthamide 
methyltransferase Dph5 3071.364 1594.458 1.926275 2.82E-09 

1637687_at cut ct 1032.236 535.8803 1.926243 0.004095 

1639574_a_at receptor-degeneration-II rdgB 486.0286 252.8333 1.922328 0.044161 

1632554_at CG9839 CG9839 1460.179 759.9979 1.921294 1.02E-06 

1635997_a_at 
Transport and Golgi 
organization 1 Tango1 3260.733 1697.972 1.920369 0.014273 

1627343_a_at CG5535 CG5535 1487.047 775.4657 1.917618 0.014766 

1636280_s_at CG12360 CG12360 958.9313 500.7971 1.91481 0.03728 
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1641570_s_at CG18858 /// CG31683 
CG18858 /// 
CG31683 2283.692 1194.042 1.912573 8.08E-06 

1641654_a_at Lk6 Lk6 6348.975 3322.675 1.910802 0.008033 

1635153_at 

Glutamine:fructose-6-
phosphate 
aminotransferase 2 Gfat2 2270.072 1190.492 1.906835 3.65E-05 

1627139_at CG8734 beta3GalTII 411.059 215.6947 1.905744 0.001892 

1636758_s_at CG18853 /// photolyase CG18853 /// phr 1998.522 1050.802 1.901902 2.38E-08 

1623448_at CG5196 CG5196 2913.847 1532.363 1.901539 1.32E-05 

1635584_s_at Tropomyosin Tm1 706.7413 372.0239 1.89972 6.33E-06 

1629694_at polyA-binding protein II Pabp2 2411.512 1273.532 1.893561 0.004113 

1625281_at CG6191 CG6191 1521.69 805.7467 1.888546 2.81E-07 

1638041_at Modifier67.2 mod(mdg4) 298.0685 158.0032 1.886471 0.000101 

1625385_at cut ct 2026.736 1074.813 1.885664 0.000594 

1623692_s_at rhomboid-4 rho-4 1199.35 637.8815 1.880208 0.01487 

1632458_at CG12165 CG12165 2798.906 1489.206 1.879462 0.002627 

1630981_at CG2698 CG2698 2676.856 1424.422 1.879258 8.75E-06 

1626038_at 
CG32174 /// UDP-sugar 
transporter in 74C CG32174 /// frc 1654.668 882.6574 1.874644 0.018516 

1640127_at CG6650 CG6650 1659.597 886.621 1.871823 0.000991 

1627406_at CG3009 CG3009 364.9186 194.9673 1.871691 0.002877 

1638189_s_at star S 1655.264 884.551 1.871304 0.007475 

1638510_at CG7744 /// --- 
CG7744 /// 
DmirCG7744 1217.684 651.2247 1.869837 5.35E-05 

1638854_s_at CG17667 /// CG17667 
CG17667 /// 
DlitCG17667 4191.278 2245.112 1.866846 3.92E-06 

1631006_a_at CG10171 CG10171 896.7246 480.3521 1.866807 1.31E-05 

1641568_a_at CG11790 CG11790 3645.08 1954.019 1.865428 2.24E-05 

1630877_a_at CG8455 CG8455 1420.31 765.398 1.855649 9.06E-05 

1631471_at CG14889 CG14889 4413.921 2379.612 1.854891 1.58E-07 

1629115_s_at CG5462 CG5462 1559.372 842.435 1.851029 8.74E-05 

1629347_at klumphuss klu 1885.732 1019.092 1.850404 0.011233 

1628986_at gp210 gp210 4609.277 2500.542 1.843311 8.11E-06 

1641033_a_at unkempt unk 652.3871 354.0028 1.842887 0.011571 

1639752_at Mth-like 1 mthl1 936.5486 508.75 1.840882 0.024205 

1627449_at CG8111 CG8111 918.4703 498.9631 1.840758 0.00025 

1630370_at CG9796 CG9796 3062.527 1664.852 1.839519 2.24E-06 

1634507_s_at CG17549 CG17549 401.1037 218.547 1.83532 0.003688 

1630768_s_at achintya /// vismay achi /// vis 291.5407 159.101 1.832425 0.000365 

1627432_at CG6041 CG6041 554.2003 302.944 1.829382 0.000726 

1623041_at CG13745 CG13745 401.1275 219.5163 1.827325 0.000435 

1627060_s_at gelsolin Gel 1824.727 999.204 1.82618 0.00047 

1630885_at 
augmenter of liver 
regeneration Alr 695.4879 382.0013 1.820643 0.00305 

1623747_at CG5895 CG5895 1900.241 1043.795 1.820512 0.000393 

1641104_s_at 
sodium-dependent 
glutamate transporter Eaat1 6528.544 3587.788 1.819657 3.13E-06 

1628947_s_at minidiscs mnd 4640.275 2555.831 1.815564 5.28E-05 

1632114_at Cyp12a4 Cyp12a4 386.6844 213.5944 1.810368 0.000825 

1641368_at steppke step 632.6155 349.467 1.810229 0.007953 

1624620_at kinesin-like protein Klp61F 1015.907 561.3549 1.809741 0.008198 

1635523_a_at CG6479 CG6479 1648.203 913.0065 1.805248 0.001204 

1632301_at CG9536 CG9536 1514.835 839.249 1.804989 0.008127 

1641398_s_at Lamin B receptor LBR 4108.251 2279.222 1.80248 2.55E-05 

1623998_at CG10565 CG10565 3019.416 1675.994 1.801568 0.002653 

1641598_at wunen2 wun2 1402 778.2495 1.801479 0.000135 

1630509_at myophilin Mp20 365.9435 203.1782 1.801096 0.005848 

1632420_at Reduction in Cnn Dots 5 Rcd5 1860.775 1033.935 1.799702 1.81E-05 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 165 

1632098_at CG4364 CG4364 4277.684 2378.303 1.798629 5.49E-07 

1626570_s_at Lochrig SNF4Agamma 1407.525 783.3293 1.796849 0.004535 

1623424_a_at Activin A receptor 45A babo 1660.379 924.6733 1.795638 0.005899 

1632103_at CG9769 CG9769 6188.877 3447.519 1.795168 0.019666 

1641609_at longitudinals lacking lola 3332.116 1858.229 1.793168 0.002088 

1623432_s_at Plexin-B plexB 2539.167 1416.535 1.79252 0.009163 

1634636_at CG6426 CG6426 394.6299 220.4503 1.790108 0.011484 

1635223_at CG30285 /// fizzy-related CG30285 /// rap 771.8117 431.611 1.788211 0.018348 

1634364_s_at starvin stv 622.5246 348.6824 1.785362 0.004246 

1635187_s_at CG1646 CG1646 2994.549 1682.022 1.780327 0.000769 

1630316_a_at CG14814 CG14814 693.3836 389.6863 1.779338 0.000271 

1634167_a_at 
salivary gland-expressed 
bHLH sage 530.6072 298.4039 1.778151 0.001149 

1624252_s_at CG12592 /// slender lobes CG12592 /// sle 4479.041 2518.935 1.778149 0.002573 

1637508_at saliva slv 1027.626 577.9374 1.778092 8.15E-05 

1640957_at Hexosaminidase 2 Hexo2 2636.25 1490.777 1.768373 0.008495 

1637299_s_at CG6928 CG6928 512.4519 289.9716 1.767248 0.002489 

1639403_s_at Pink1 Pink1 684.5709 387.5001 1.766634 0.04224 

1640362_at CG14781 CG14781 428.8328 242.7821 1.766327 0.01037 

1641259_at chitinase-like Chit 2497.68 1415.72 1.764247 0.007721 

1625595_a_at CG9245 Pis 991.3833 562.0734 1.763797 0.036331 

1626965_at CG31743 /// --- 
CG31743 /// 
CG34313 569.8387 323.2991 1.762574 0.000141 

1638060_at CG10077 CG10077 2636.472 1496.004 1.762343 0.002191 

1625530_at CG10462 CG10462 819.3155 464.9574 1.76213 0.001236 

1633412_s_at PKA anchor protein yu 6078.353 3449.539 1.762077 0.004809 

1633835_s_at CG2694 CG2694 783.7253 445.2344 1.760253 0.000241 

1633654_s_at 
Inositol 1,4,5-triphosphate 
kinase 2 IP3K2 359.6486 204.3521 1.759946 0.031989 

1627850_at CG3689 CG3689 3729.826 2120.151 1.759227 0.000811 

1627647_at CG3940 CG3940 4845.472 2757.758 1.757033 9.99E-05 

1635771_a_at CG32306 CG32306 419.9596 239.1844 1.755799 0.000219 

1634866_at CG4880 CG4880 962.0868 549.3494 1.751321 0.007234 

1631729_at CG13671 CG13671 588.0366 336.178 1.749182 1.7E-05 

1629972_at CG8188 CG8188 887.1908 507.8921 1.74681 0.046898 

1635810_at CG7806 CG7806 1319.629 755.7337 1.746156 0.000128 

1632858_a_at Xe7 Xe7 2446.945 1401.514 1.745929 0.013215 

1637264_at non-claret disjunctional ncd 2005.364 1149.365 1.744759 0.00604 

1641458_s_at Drosophila eph Eph 3595.492 2060.986 1.74455 0.037439 

1633094_a_at twin of eyeless toy 1235.212 708.4706 1.74349 0.001756 

1639071_a_at caspase Dredd 732.6965 420.9429 1.740608 2.17E-06 

1639180_at CG12505 Arc1 2611.829 1501.032 1.740022 0.0101 

1629776_a_at CG6643 CG6643 824.4115 474.099 1.738901 0.000689 

1634178_at CG4351 CG4351 727.2999 418.7887 1.736675 8.76E-05 

1630717_s_at comb gap cg 1757.004 1012.069 1.736052 7.9E-07 

1635250_at CG31120 CG31120 1558.889 898.2416 1.73549 0.007271 

1641137_at muscle specific homeobox Dr 1489.115 858.1063 1.73535 0.008608 

1639537_at CG4587 CG4587 383.9398 221.5164 1.733234 0.029834 

1623449_at CG7840 CG7840 875.4645 505.205 1.73289 4.46E-05 

1632203_at CG31706 CG31706 3158.765 1826.811 1.729115 2.81E-05 

1633512_at twin of eyeless toy 3471.824 2008.475 1.728587 0.001733 

1634398_a_at Delta Dl 2160.862 1250.758 1.727641 7.11E-06 

1627261_s_at calnexin Cnx99A 6729.95 3897.016 1.72695 0.010519 

1628946_at longitudinals lacking lola 1196.004 692.8982 1.726089 0.00095 

1630130_at CG4404 CG4404 284.1559 164.6544 1.725772 0.012598 

1624097_s_at winged eye wge 1472.91 854.5525 1.723604 0.034407 
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1635708_at CG14803 CG14803 368.1756 214.116 1.719514 0.001445 

1632973_at Modifier67.2 mod(mdg4) 1082.538 630.3711 1.717302 0.003334 

1630880_at CG42248 CG42248 873.3426 509.2776 1.714866 0.047119 

1641126_at CG15735 CG15735 4311.456 2518.492 1.71192 0.000249 

1638929_at CG8920 CG8920 618.6808 362.1673 1.708274 0.021109 

1623384_at yantar ytr 9403.193 5506.054 1.707792 2.11E-05 

1627278_s_at CG14619 CG14619 2010.16 1178.629 1.705507 0.010026 

1638563_at CG6490 CG6490 3471.334 2037.058 1.704092 0.003142 

1634527_s_at CG40005 /// concertina CG40005 /// cta 1624.41 953.4546 1.70371 0.002126 

1626930_at CG6230 CG6230 2388.5 1403.092 1.702312 0.000249 

1628323_s_at Innexin 1 ogre 8551.756 5025.031 1.701831 0.047258 

1628450_at 
Neuropeptide like precursor 
protein 1 Nplp1 6652.636 3909.108 1.70183 0.011834 

1640286_at 
CG32174 /// UDP-sugar 
transporter in 74C CG32174 /// frc 744.7226 437.672 1.701554 0.012025 

1629039_at asrij asrij 1428.96 840.2131 1.700711 0.000574 

1634727_a_at three rows thr 653.3831 384.2738 1.700306 8.72E-06 

1634855_s_at CG9813 CG9813 1373.831 808.5015 1.699231 0.018715 

1628420_s_at CG6923 CG6923 532.1369 313.35 1.698219 0.01125 

1628229_at Dm-serpin-27A Spn27A 614.9605 362.4095 1.696866 0.001907 

1625204_a_at CG34134 /// CG8475 
CG34134 /// 
CG8475 873.9711 515.1019 1.696696 0.030597 

1625268_at CG11268 ste14 538.9382 317.6722 1.696523 1.23E-06 

1630729_at telomere fusion tefu 627.7066 370.2138 1.695525 3.13E-05 

1634868_at CG13016 CG13016 1012.488 597.3506 1.694964 0.002384 

1637689_at --- /// CG5317 
CG34164 /// 
CG5317 2798.628 1651.872 1.694216 3.63E-07 

1635647_at CG2617 CG2617 744.8283 439.8062 1.693537 2E-05 

1628602_a_at CG9248 CG9248 1504.509 888.571 1.693178 0.001053 

1630166_s_at 
CG18640 (Bj1), RCC 
protein Bj1 5653.189 3343.119 1.690993 3.15E-05 

1641074_s_at Myosin IA Myo31DF 611.3068 361.5902 1.690607 0.001824 

1639195_a_at cyclin A CycA 4073.301 2410.021 1.690151 0.001052 

1636896_a_at CG12576 CG12576 2214.784 1312.058 1.688023 0.000152 

1633880_s_at --- --- 771.3296 457.1377 1.687302 0.000258 

1641424_at CG9723 CG9723 3203.124 1898.919 1.686814 0.00076 

1632028_a_at GS1-like protein Gs1l 737.4064 437.92 1.683884 0.000261 

1623543_at CG5807 CG5807 2729.228 1625.946 1.678548 0.004263 

1622976_at Modifier67.2 mod(mdg4) 785.4561 468.0859 1.678017 0.000195 

1639944_at Cyp9f2 Cyp9f2 993.1459 592.0556 1.677454 0.004444 

1636806_at Alpha 3 glucosyltransferase Alg10 1415.306 844.2971 1.676312 8.25E-06 

1625599_at rumi rumi 1651.4 985.4336 1.67581 3.74E-05 

1631766_at CG8818 CG8818 1903.246 1135.76 1.675747 8.41E-06 

1628922_s_at vegetable veg 570.2143 340.5502 1.674391 0.005418 

1634983_s_at CG32521 CG32521 3247.598 1942.662 1.671725 0.000559 

1637300_at CG8229 CG8229 524.7953 313.9727 1.671468 0.001841 

1631763_at CG31793 CG31793 335.1164 200.5913 1.670642 0.000463 

1638912_s_at hnRNA-binding protein 1 Hrb98DE 2187.857 1310.974 1.668878 6E-05 

1629438_at CG6615- CG6615- 1731.167 1037.884 1.667977 0.034785 

1623591_a_at CG17883 CG17883 4336.718 2600.963 1.667351 6.27E-06 

1640318_at dj-1beta dj-1beta 2211.98 1327.22 1.666627 5.73E-05 

1632194_at Nup98 Nup98 1131.115 680.753 1.661564 0.046757 

1632489_a_at CG14881 CG14881 653.4407 393.3877 1.661061 0.00596 

1633294_at CG2812 CG2812 307.131 185.0414 1.659796 0.000296 

1639135_at GTP-binding protein Gtp-bp 2235.461 1347.552 1.658904 0.011052 

1634295_at hoepel2 hoe2 486.6078 293.3744 1.658658 0.012354 

1630301_at CG12204 CG12204 791.581 477.6315 1.657305 0.000103 
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1641584_at CG14711 CG14711 969.2538 584.8581 1.657246 0.001129 

1636781_at CG2144 CG2144 1245.981 751.8424 1.657237 0.002221 

1632308_at CG10414 CG10414 889.5542 536.8847 1.656881 2.71E-05 

1635475_at cornetto corn 1317.887 796.931 1.653703 0.002048 

1641215_s_at CG2915 CG2915 3547.507 2145.423 1.653523 3.16E-05 

1626708_at Cbl Cbl 1850.584 1119.628 1.652856 0.000575 

1637032_at beta4GalNAcTB beta4GalNAcTB 676.2395 409.3645 1.651925 0.002604 

1637214_a_at Anillin scra 2557.198 1548.377 1.651535 0.002182 

1629598_at FK506-binding protein 1 FK506-bp1 5755.321 3491.81 1.648234 0.006959 

1635792_a_at elastin-like Ela 345.1627 209.525 1.647358 0.001277 

1634127_a_at CG13029 CG13029 400.8167 243.312 1.647336 0.010748 

1626650_at Modifier67.2 mod(mdg4) 932.4215 566.1724 1.646886 0.005726 

1631359_s_at Vha100-2 Vha100-2 1059.804 643.7284 1.646352 0.036846 

1639850_at CG3704 CG3704 1557.614 946.7135 1.645286 0.000108 

1632339_s_at filamin cher 710.2982 432.2793 1.643146 0.000209 

1641324_at laminin A LanA 1780.094 1084.781 1.640971 0.001568 

1632670_at CG9028 ssp2 1193.469 727.8663 1.639682 0.0319 

1632430_at Transferrin 1 Tsf1 2075.566 1266.534 1.638777 0.012181 

1635227_at lactic DH ImpL3 2416.661 1475.045 1.638364 0.006139 

1628629_at CG30038- CG30038- 434.0258 264.9914 1.637886 0.019785 

1623926_at mushroom body miniature mbm 924.5894 564.5485 1.63775 0.012418 

1631094_s_at CG9339 CG9339 900.7104 550.1901 1.637089 0.018121 

1623782_at SCAP SCAP 1867.09 1142.953 1.633567 3.99E-07 

1634212_at CG6905 CG6905 730.7892 447.6998 1.63232 0.033647 

1633389_at CG12404 CG12404 1307.241 800.9239 1.632166 0.002395 

1637710_at betaH-Spectrin kst 447.1455 274.0415 1.631671 0.000534 

1632397_at CG16868 CG16868 1339.643 821.2442 1.631236 0.000811 

1623333_a_at lethal (1) G0007 l(1)G0007 1089.965 668.4251 1.630647 0.026627 

1635128_a_at many abnormal discs ash2 1719.623 1056.213 1.628103 1.26E-05 

1637180_at CG17977 CG17977 1008.286 620.0202 1.626214 7.25E-05 

1634659_at Delta Dl 2155.161 1326.381 1.624843 0.000431 

1628658_at glass bottom boat gbb 1653.864 1017.992 1.624633 0.001119 

1636888_a_at Alkaline phosphatase Aph-4 283.899 174.829 1.623867 0.001458 

1625683_at CG5112 CG5112 946.4638 583.455 1.622171 0.001115 

1633779_s_at logjam loj 2334.363 1440.018 1.621065 5.19E-05 

1640584_at Cyp9f3Psi Cyp9f3Psi 420.5752 259.4944 1.620748 0.002041 

1626942_at CG9996 CG9996 1698.662 1048.544 1.620019 5.14E-05 

1626607_at sec63 sec63 3126.627 1930.502 1.619592 0.003737 

1631048_at CG14434 CG14434 2879.232 1778.851 1.61859 8.43E-06 

1627206_at Ribosomal protein L35 RpL35 6460.37 3994.629 1.617264 1.17E-05 

1636977_at CG9318 CG9318 2479.516 1533.251 1.617163 0.004702 

1623281_s_at His2B:CG17949 ///  His2B:CG17949  2214.319 1369.649 1.616706 0.000481 

1629053_at CG8370 CG8370 1768.878 1094.921 1.61553 0.001558 

1641148_a_at Acetyl CoA synthetase AcCoAS 989.4665 612.9841 1.61418 0.015565 

1635028_s_at 
CG11714 /// alpha-L-
fucosidase CG11714 /// Fuca 2245.413 1391.142 1.614079 1.37E-06 

1629869_s_at 
Fatty acid (long chain) 
transport protein Fatp 1157.046 717.1344 1.61343 0.000303 

1625973_a_at CG3038 CG3038 1293.356 803.3114 1.61003 0.005805 

1623194_at CG7637 CG7637 3526.17 2190.312 1.609894 3.61E-05 

1628651_a_at neurofibromatosis type 1 Nf1 852.6581 529.7122 1.609663 0.018199 

1637691_at CG4570 CG4570 2342.902 1455.843 1.60931 0.00015 

1639037_at CG13588 CG42360 579.2978 360.1961 1.608284 0.000789 

1625095_at CG2791 /// --- /// --- 

CD98hc /// 
DmauCG2791 /// 
DsimCG2791 9967.342 6198.33 1.608069 0.001709 
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1637619_s_at 
Down syndrome cell 
adhesion molecule Dscam 4323.239 2689.63 1.607373 0.015144 

1630668_a_at jagunal Jagn 871.138 542.3303 1.606287 0.003085 

1630169_a_at 
Synapse-associated protein 
47kD Sap47 1144.173 712.3783 1.606132 0.00506 

1623100_at Aac11 Aac11 10225.35 6368.457 1.605624 0.004198 

1625141_at CG14715 CG14715 3008.37 1875.735 1.603835 2.37E-05 

1637276_at Importin-a2 Pen 8366.842 5217.885 1.603493 0.005274 

1633012_at CG3662 CG3662 8495.021 5299.414 1.603011 0.000173 

1630536_at Modifier67.2 mod(mdg4) 434.1112 271.0637 1.60151 0.004229 

1625490_at CG3500 CG3500 1141.155 712.8281 1.600885 0.000419 

1624429_at CG3967 CG3967 692.0293 432.7851 1.599014 0.000351 

1628240_at 
Phosphatidylserine 
synthase /// --- 

CG4825 /// 
DsecGM22203 1777.179 1112.97 1.59679 1.76E-05 

1641157_at CG1888 CG1888 959.7236 601.3758 1.59588 9.48E-06 

1625325_s_at simjang simj 1355.811 849.636 1.595756 0.000665 

1626263_at CG7510 CG7510 611.3356 383.4064 1.594484 0.005848 

1633000_a_at N-cadherin CadN 3659.347 2295.079 1.594432 0.030969 

1636606_at slalom sll 927.8632 582.1296 1.593912 0.00043 

1627530_at CG6700 CG6700 2880.236 1807.851 1.593183 0.000614 

1627866_at Topoisomerase IIIa Top3alpha 553.1343 347.1975 1.59314 2.42E-06 

1626162_s_at alphabet alph 1542.905 968.6343 1.592866 0.020528 

1628869_s_at CG11504 CG11504 759.7747 477.1196 1.59242 0.003135 

1638848_at CG6241 CG6241 434.6916 273.1648 1.591316 0.018672 

1623863_a_at Tis11 homolog Tis11 1180.869 742.3705 1.590673 0.012227 

1628318_at CG11451 Spc105R 1698.052 1068.357 1.589405 6.14E-05 

1635723_s_at CG33129 CG33129 4111.066 2588.259 1.588352 0.033262 

1640504_at CG12547 CG12547 1594.549 1004.223 1.587843 0.000603 

1637602_at CG3810 Edem1 1147.937 723.9402 1.58568 4.98E-06 

1640472_at CG32477 CG32477 14737.3 9294.654 1.585568 0.01194 

1628363_at innexin 3 inx3 3802.436 2399.784 1.584491 0.000336 

1627910_s_at CG8036 CG8036 4538.816 2865.897 1.583733 0.03617 

1640146_at CG33116 CG33116 5665.482 3585.693 1.580024 1.99E-05 

1624981_a_at CG10576 CG10576 3098.581 1961.961 1.579328 0.041391 

1629754_s_at GAGA factor Trl 4592.422 2909.793 1.578264 2.61E-06 

1633396_at buttonhead btd 471.8018 299.0589 1.577622 0.002005 

1629217_at lethal (3) 85Aa Cenp-C 1388.49 880.5602 1.576826 0.005576 

1635273_s_at kekkon-like kek5 2146.819 1361.942 1.576293 0.000211 

1634690_at tumbleweed Tum 1783.64 1131.639 1.576156 0.00033 

1641294_a_at CG3625 CG3625 8953.359 5684.361 1.575086 5.26E-06 

1639678_at CG2126 CG2126 1056.873 671.059 1.574933 0.000129 

1626507_at CG7556 CG7556 1264.23 802.9992 1.574385 0.000933 

1626460_at paraplegin_DROME CG2658 1143.329 726.2889 1.574207 0.003089 

1625503_at CG32425 CG32425 1225.787 778.8053 1.573932 0.006794 

1632515_a_at CG18619 CG18619 2073.834 1318.165 1.573273 0.043865 

1631385_at CG2889 CG2889 423.7746 269.3927 1.573074 0.012887 

1629406_at Stem-loop binding protein Slbp 1469.448 934.8195 1.571906 4.48E-05 

1626170_at O-acyl transferase CG18445 1925.397 1224.987 1.57177 0.007128 

1632277_a_at histone deacetylase HDA2 HDAC6 318.9949 202.9938 1.571452 0.022899 

1626680_at CG9305 CG9305 536.9943 341.9447 1.570412 0.03675 

1629072_at 
CG42259 /// suppressor of 
white-apricot 

CG42259 /// 
su(w[a]) 364.4498 232.1414 1.569948 0.001107 

1635917_at Ribosomal protein L35 RpL35 1321.678 842.2466 1.569229 0.000178 

1628319_s_at sidekick Sdk 1613.933 1029.022 1.568414 0.048955 

1630398_at CG6746 CG6746 1499.718 956.2532 1.568327 0.00872 

1631822_at mutagen-sensitive 205 mus205 450.5181 287.2637 1.568308 3.95E-05 
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1629690_at CG6791 CG6791 1171.28 747.5367 1.566853 0.04163 

1632710_s_at CG4572 /// GA18267 
CG4572 /// 
DpseGA18267 3104.456 1981.539 1.566689 0.003802 

1637814_s_at jafrac2 Jafrac2 3098.946 1980.197 1.564969 7.1E-06 

1626426_at CG11155 CG11155 481.0909 307.5599 1.564218 0.024033 

1626382_s_at CG13887 CG13887 5368.507 3434.455 1.563132 0.026119 

1625249_at forked end Fend 1369.178 876.3065 1.562442 0.001433 

1624680_a_at RhoGEF4 RhoGEF4 1273.557 815.4694 1.561747 5.65E-05 

1637773_s_at CG3971 CG3971 4023.887 2577.151 1.56137 1.98E-05 

1630630_at CG6370 CG6370 8957.979 5739.206 1.560839 0.008402 

1638344_at CG5287 CG5287 595.5799 381.7791 1.560012 0.002346 

1635714_s_at fused lobes Fdl 1264.216 810.4224 1.559947 0.035987 

1636528_at Glycoprotein 93 Gp93 7705.915 4941.436 1.559448 0.01724 

1637294_at CG4641 CG4641 2236.819 1434.38 1.559433 0.002617 

1638022_at anon-fast-evolving-1A7 CG7971 3725.243 2391.932 1.55742 0.015812 

1635052_a_at CG15747 CG15747 630.5291 404.8686 1.557367 0.022801 

1640747_s_at CG8547 CG8547 531.94 341.7402 1.556563 0.025195 

1636765_at Modifier67.2 mod(mdg4) 750.3239 482.0776 1.556438 0.000173 

1632551_at CG33969 CG33969 570.0391 366.3518 1.555988 0.006982 

1632743_a_at supressor of Ty element 16 dre4 3074.254 1976.144 1.555683 0.01349 

1627489_a_at CG10433 CG10433 1062.443 683.038 1.555466 0.000207 

1627055_at CG14164 /// CG6709 
CG14164 /// 
CG6709 239.3907 153.9166 1.555327 0.002407 

1636149_at CG31705 CG31705 6990.236 4497.959 1.554091 0.000488 

1630496_a_at spellchecker spel1 666.2168 428.6926 1.554067 0.000943 

1634087_at CG1311 CG1311 3050.756 1963.532 1.553709 0.002808 

1640635_a_at ergic-53 ergic53 6104.788 3936.339 1.550879 2.27E-06 

1626456_at lethal (1) G0320 l(1)G0320 3549.96 2290.318 1.549986 7.41E-05 

1631240_at 
Oligosaccharyl transferase 
3 OstStt3 6475.649 4178.451 1.549773 2.93E-05 

1627417_s_at CG12038 CG12038 372.5887 240.4528 1.54953 0.00982 

1631049_at Actin-related protein 14D Arp14D 1216.32 785.4247 1.548615 0.017048 

1625578_at CG33097 CG33097 912.5715 589.8027 1.547249 0.000562 

1627603_at Modifier67.2 mod(mdg4) 397.8455 257.1863 1.546915 0.008485 

1628011_a_at CG12877 CG12877 381.6176 246.8594 1.54589 0.005865 

1629005_a_at CG3209 CG3209 1836.432 1188.397 1.545302 0.008805 

1640602_s_at PP2A B' subunit PP2A-B 1689.904 1094.335 1.54423 0.014199 

1635568_at CG10080 CG10080 803.2886 520.8366 1.542304 0.006599 

1624656_s_at CG4293 CG4293 1223.134 793.169 1.542085 0.007988 

1631954_at Ranbp9 Ranbp9 1928.811 1251.519 1.541176 0.000208 

1625027_a_at GXIVsPLA2 GXIVsPLA2 856.193 555.836 1.54037 0.005878 

1627693_at CG1965 CG1965 1699.992 1105.045 1.538392 0.014038 

1636727_at CG4768 CG4768 770.6595 501.1145 1.537891 0.021279 

1632875_at Grip71 Grip71 731.4406 475.7526 1.537439 0.001005 

1639940_at disconnected Disco 978.5064 636.6835 1.536881 0.000117 

1625173_s_at CG11652 CG11652 768.3474 500.1947 1.536097 0.045789 

1623646_at CG15400 CG15400 568.9408 370.3878 1.536068 0.000166 

1641396_a_at CG7766 CG7766 2991.878 1948.235 1.535686 0.000868 

1634922_s_at CG32795 CG32795 1047.533 682.223 1.53547 8.09E-05 

1626549_at CG7262 CG7262 964.5685 628.2807 1.535251 7.48E-05 

1623582_at CG6364 CG6364 1021.078 665.1084 1.535205 0.023298 

1635961_at CG30032 CG30032 1004.096 654.2789 1.53466 0.032507 

1630944_s_at CG7536 CG7536 1036.107 675.3029 1.534285 1.78E-05 

1635137_a_at CG5946 CG5946 2042.142 1331.335 1.533905 0.00267 

1637955_a_at CG1827 CG1827 415.4568 270.9632 1.533259 0.000258 

1635618_at Downstream of kinase Dok 902.9958 589.1331 1.532754 4.16E-05 
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1627142_at CG2943 CG2943 2466.836 1610.466 1.531753 0.030781 

1639883_at frizzled Fz 355.9899 232.4841 1.531244 0.007738 

1637414_at CG4455 CG4455 2643.186 1727.37 1.53018 7.37E-05 

1639904_at 
O-6-alkylguanine-DNA 
alkyltransferase Agt 267.7836 175.1643 1.528757 0.025602 

1638247_at CG17065 CG17065 851.5137 557.2354 1.528104 0.004675 

1628292_s_at 
Sterol regulatory element-
binding protein HLH106 3350.753 2194.51 1.52688 1.32E-05 

1626811_at CG5510 CG5510 2911.026 1908.097 1.525618 0.000836 

1623597_s_at CG40072 CG17684 398.0773 261.3047 1.523422 0.006029 

1624760_at CG8306 CG8306 422.5033 277.3543 1.523334 0.035152 

1636210_at CG10191 CG10191 1053.109 691.4888 1.522958 2.05E-05 

1632844_s_at anon-fast-evolving-3A8 CG12004 930.6707 611.9886 1.520732 4.74E-06 

1637727_at CG7049 CG7049 1261.849 831.3964 1.517746 0.002502 

1628562_s_at Modifier67.2 mod(mdg4) 1701.201 1121.133 1.517395 0.000645 

1629510_at CG4294 CG4294 818.3103 539.8398 1.515839 0.032729 

1636654_s_at CG15626 CG15626 2014.213 1329.709 1.514777 1.53E-06 

1637499_s_at CG5953 CG5953 422.8448 279.1894 1.514545 0.000355 

1627184_at scaf6 scaf6 1271.639 840.4199 1.513099 0.02889 

1630861_at CG8314 CG8314 1295.028 856.1707 1.512581 0.000595 

1639592_at CG3624 CG3624 1645.087 1087.782 1.512331 0.000134 

1627506_at echinoid Ed 1433.395 947.9095 1.512164 0.048347 

1626049_at CG13089 CG13089 1763.751 1167.061 1.511276 0.000907 

1627015_at Sniffer Sni 490.9469 324.8829 1.51115 0.00074 

1628139_at CG30384 /// CG30385 
CG30384 /// 
CG30385 405.9532 268.7277 1.510649 0.012325 

1634262_s_at cyclin K CycK 1186.624 785.6169 1.510436 0.009557 

1632200_s_at CG3810 Edem1 599.1046 396.9674 1.509203 0.025598 

1625970_at expanded Ex 307.9678 204.174 1.50836 0.002089 

1627967_a_at methuselah-like 4 mthl4 284.398 188.5508 1.508336 0.000536 

1640523_at 
mitochondrial ribosomal 
protein L28 mRpL28 2095.877 1390.177 1.507633 0.005834 

1638605_at CG4495 CG4495 836.7996 555.0979 1.507481 0.000747 

1640118_at CG5757 CG5757 1002.443 665.0216 1.507384 0.013385 

1624340_at GS1-like protein Gs1l 978.9535 649.6485 1.506897 9.42E-05 

1625500_at Mlh1 Mlh1 369.3903 245.1531 1.506774 0.001141 

1640309_s_at TBP-associated factor 110 Taf4 2282.611 1514.9 1.506774 0.00334 

1637823_at CG1434 CG1434 353.7275 234.7845 1.506605 0.002363 

1639811_at CG10632 CG10632 247.8281 164.6301 1.505363 0.008851 

1626289_at 
Diacyl glycerol kinase 
epsilon Dgkepsilon 984.9886 654.8713 1.504095 0.001819 

1635766_at importin beta Fs(2)Ket 4949.555 3296.877 1.501286 0.000952 

1625175_s_at CG7082 CG7082 1458.207 972.0055 1.500204 0.004552 

1637037_at Complementation group D ade3 646.0445 431.0637 1.498722 0.000471 

1627458_at Catecholamines up Catsup 2818.053 1880.371 1.498669 0.00039 

1628358_at Tob Tob 450.3408 300.6309 1.497986 0.008828 

1627509_s_at hoepel hoe1 2374.618 1586.583 1.496687 0.003372 

1631355_at 
mitochondrial ribosomal 
protein S28 mRpS28 1756.693 1173.977 1.496361 3.16E-05 

1640260_at Aberrant X segregation Axs 291.2439 194.6554 1.496202 0.002968 

1628213_s_at desaturase1 desat1 8620.734 5761.853 1.496174 0.00117 

1639795_at CG4558 CG4558 1429.835 956.09 1.495502 2.95E-05 

1641367_at CG31685 CG31685 455.7296 304.8716 1.494825 0.007693 

1631090_a_at CG9795 CG9795 1150.998 770.1089 1.494591 0.00205 

1623584_at hook-like Hkl 5277.07 3532.492 1.493866 0.0034 

1640202_at 
Imaginal disc growth factor 
2 Idgf2 1049.369 702.6755 1.493391 1.19E-05 

1634637_a_at 
Deoxyuridine 
triphosphatase dUTPase 6963.947 4663.745 1.493209 0.000399 
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1632559_at rough deal Rod 675.6847 452.5869 1.492939 8.51E-05 

1635035_at CG9384 CG9384 1163.998 780.1358 1.492045 0.000542 

1625636_s_at pangolin Pan 329.716 221.0508 1.491585 0.036255 

1634588_at semiphorin Sema-1a 1793.865 1203.089 1.491049 0.037362 

1623045_at Intronic Protein 259 Ip259 10007.41 6718.239 1.489588 8.46E-09 

1628732_at Partner of Numb Pon 1807.591 1213.61 1.489433 1.05E-05 

1636732_at CG11695 CG11695 315.8985 212.1858 1.488783 0.003783 

1640030_at chaoptic-like CG4168 917.4744 616.2968 1.488689 0.002783 

1623158_s_at rhomboid-4 rho-4 751.8581 505.1872 1.488276 1.64E-05 

1634122_at CG31223 CG31223 318.6636 214.1819 1.487818 0.001175 

1623520_a_at CG10336 CG10336 564.5819 379.6074 1.487279 0.000402 

1626581_s_at CG1607 CG1607 7749.564 5215.88 1.485763 0.003085 

1638887_a_at rad50 rad50 1362.808 917.464 1.485408 4.02E-06 

1630174_s_at CG4908 CG4908 391.0092 263.2381 1.485383 0.015496 

1629578_at 
Transport and Golgi 
organization 7 Tango7 6120.493 4123.443 1.484316 5.1E-05 

1640614_at nightblind Cac 2077.315 1400.032 1.483762 9.72E-05 

1623704_at CG17841 CG17841 1732.722 1168.22 1.483216 9.38E-06 

1634899_a_at CG6512 CG6512 1625.817 1096.4 1.482868 0.002264 

1629550_at CG14650 CG14650 2290.857 1545.767 1.482019 0.004281 

1625779_at forkhead domain 59A fd59A 1667.376 1125.35 1.48165 7.2E-06 

1638456_at CG8531 CG8531 1396.316 942.565 1.4814 3.12E-06 

1634053_at CG8408 CG8408 1871.272 1263.534 1.480983 0.001514 

1623784_at CG5732 Gld2 233.3421 157.6135 1.48047 0.010908 

1629069_at CG7504 CG7504 281.9612 190.4809 1.48026 0.013283 

1641675_at medusa So 251.2374 169.7544 1.480005 0.009081 

1641464_s_at CG32850 CG32850 924.9239 624.9527 1.47999 0.017177 

1627863_at CG9947 CG9947 1393.538 941.7417 1.479745 0.025576 

1623189_at polo kinase kinase 1 Slik 3007.943 2033.029 1.479538 0.003524 

1638670_a_at CG5484 CG5484 1435.615 970.5471 1.479181 0.00556 

1638979_a_at mutator 2 mu2 1053.065 711.9735 1.479078 0.00107 

1634055_at Mat1 Mat1 1056.134 714.1536 1.478861 1.61E-05 

1637091_a_at CG9772 CG9772 797.8556 539.6894 1.478361 6.97E-05 

1630094_at lethal (1) G0269 l(1)G0269 1167.998 790.1502 1.478197 0.000465 

1635670_at CG11601 CG11601 533.0453 360.9321 1.476858 0.000817 

1638274_s_at pixie Pix 4457.88 3018.771 1.47672 0.005477 

1627453_s_at spitz Spi 7356.165 4994.524 1.472846 2.44E-05 

1637475_at fascetto Feo 2456.857 1668.686 1.47233 1.23E-05 

1634712_s_at 
cytoplasmic linker protein 
190 CLIP-190 905.0877 614.749 1.472288 4.98E-06 

1627566_a_at CG33293 CG33293 7212.864 4899.111 1.47228 0.009953 

1637673_at Nup58 Nup58 844.4681 573.5797 1.472277 0.008435 

1635168_at CG5872 CG5872 683.2547 464.1166 1.472162 0.001823 

1637027_s_at CG10165 CG10165 247.4508 168.0989 1.472054 0.006462 

1631524_a_at dorsotonals Hth 556.7052 378.2186 1.471914 0.021383 

1625528_at CG17593 CG17593 1684.219 1144.617 1.471425 5.48E-05 

1628831_at torp4a torp4a 2873.594 1953.168 1.471247 0.000179 

1637825_at CG11127 CG11127 1326.649 902.087 1.470644 0.007816 

1625480_at CG10671 CG10671 512.6081 348.5694 1.470605 0.002585 

1636193_at CG13893 CG13893 660.4735 449.1226 1.470586 6.98E-05 

1635355_a_at X box binding protein-1 Xbp1 2809.137 1910.332 1.470496 0.005887 

1631502_at warniu Wor 2656.524 1806.8 1.470292 0.001446 

1638185_at CG14613 CG14613 423.4288 288.0203 1.470135 0.047174 

1637554_a_at lethal(2)49Fk Dp 1488.33 1012.636 1.469758 0.040602 

1641375_at CG6813 CG6813 332.2548 226.1293 1.469313 0.002068 
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1631525_at lethal (2) k10201 l(2)k10201 283.6869 193.1068 1.469068 0.031716 

1641168_s_at CG1416 CG1416 5530.902 3765.576 1.468806 0.000388 

1641333_s_at prominin-like protein prominin-like 3505.011 2386.353 1.468773 0.002941 

1638387_at CG15107 CG15107 1009.86 687.7651 1.468321 0.000232 

1633186_s_at CG9153 CG9153 925.8688 630.6323 1.468159 0.009988 

1638409_at CG12030 /// --- 
CG12030 /// 
DsecCG12030 731.4942 498.2765 1.468049 0.003199 

1625000_a_at CG32441 CG32441 2809.202 1913.658 1.467975 6.48E-05 

1637390_at CG4406 CG4406 3246.251 2212.871 1.466986 4.63E-05 

1627612_a_at 

Calmodulin-binding protein 
related to a Rab3 GDP/GTP 
exchange protein Crag 942.4113 642.8775 1.465927 0.004071 

1640424_at CG14463 CG14463 402.8578 274.9185 1.465372 0.008148 

1626240_s_at CG6236 CG6236 1705.692 1164.315 1.464975 0.000405 

1638283_at CG9799 CG9799 554.9372 378.8494 1.464796 0.026937 

1624727_s_at 
Ubiquitin-specific protease 
64E Ubp64E 2330.176 1592.184 1.463509 0.000228 

1623268_a_at CG33785 /// CG33786 
CG33785 /// 
CG33786 735.0736 502.324 1.463345 0.002121 

1624037_s_at TBP-associated factor 110 Taf4 4654.181 3180.784 1.463218 0.000872 

1635904_s_at BTB protein VII BtbVII 1099.446 751.4527 1.463094 0.016919 

1627761_at fat-like fat2 3039.996 2080.663 1.461071 0.003808 

1632063_s_at CG11357 CG11357 1736.558 1189.597 1.459787 8.03E-05 

1632199_at cornetto Corn 534.4616 366.799 1.457097 0.044284 

1640122_at Selenoprotein G SelG 4204.206 2887.356 1.456075 2.12E-05 

1626152_at Ror Ror 3162.737 2174.749 1.4543 2.54E-06 

1640999_at --- /// chiffon CG42231 /// chif 957.9651 660.695 1.449935 0.010379 

1624567_at Rab35 Rab35 950.8381 655.7947 1.449902 0.023006 

1624813_s_at CG34008 CG34008 239.7485 165.4524 1.449048 0.015546 

1626147_s_at 
mitochondrial carnitine 
palmitoyltransferase I CPTI 1294.982 895.0545 1.44682 0.000772 

1638811_at Sugar-baby Sug 487.0608 336.7301 1.446443 0.000288 

1637397_a_at 
anastral spindle phenotype 
1 ana1 646.0451 446.6952 1.446277 7.18E-05 

1636189_at polo Polo 2876.412 1990.831 1.444829 0.036762 

1637830_s_at CG31145 CG31145 549.755 380.6053 1.444423 0.049737 

1629552_at rdgBbeta rdgBbeta 829.2808 574.5376 1.443388 0.00355 

1632236_at CG10221 CG10221 1377.719 955.8953 1.441286 0.002547 

1625055_at 
Oligosaccharyltransferase 
48kD subunit Ost48 6641.824 4608.79 1.441121 0.000666 

1628342_s_at Ballchen Ball 1430.672 993.1029 1.440608 0.000159 

1627324_at longitudinals lacking Lola 737.4666 512.0805 1.440138 0.02532 

1632023_s_at CG1909 CG1909 990.7877 688.4702 1.439115 0.010908 

1625860_s_at CG18542 /// CG32939 
CG18542 /// 
CG32939 508.2718 353.2141 1.438991 0.000514 

1630343_at CG3679 CG3679 549.238 381.7555 1.438717 0.002956 

1630968_at CG13907 CG13907 1171.852 814.8372 1.438142 0.000108 

1624905_at CG9000 ste24a 3181.525 2212.562 1.437937 0.004488 

1624020_at Modifier67.2 mod(mdg4) 734.8396 511.0782 1.437822 0.006238 

1633729_a_at Eps-15 Eps-15 928.4454 645.7687 1.437737 0.019465 

1640329_s_at Aps Aps 2932.816 2040.091 1.437591 0.003179 

1633854_at DNA polymerase 50K DNApol-alpha50 358.8093 249.6583 1.437202 0.00021 

1635070_at CG9953 CG9953 3904.203 2717.007 1.43695 0.00839 

1640412_at dNicastrin Nct 2518.467 1752.91 1.436735 0.002126 

1635513_at CG11982 CG11982 1267.627 883.0481 1.435513 0.00405 

1633861_at CG8145 CG8145 624.2412 434.9872 1.435079 0.014333 

1625781_at CG14194 CG14194 2094.141 1459.493 1.434841 0.000409 

1639622_at Proctolin Proct 1886.365 1314.897 1.43461 0.019844 

1636186_s_at Ferritin Fer2LCH 12561.88 8761.911 1.433691 0.00475 
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1625119_at RhoGAP54D RhoGAP54D 400.6641 279.5841 1.433072 0.009534 

1630341_at mushroom bodies tiny Mbt 1183.107 825.7379 1.432787 0.009759 

1625344_at fu12 fu12 1017.507 710.4308 1.43224 0.003086 

1630329_at CG1716 Set2 1066.522 744.8779 1.431808 0.012281 

1632271_a_at anon-fast-evolving-1A7 CG7971 3252.499 2271.635 1.431788 7.26E-07 

1633778_at CG6070 Gb 4519.627 3158.48 1.43095 0.001197 

1640280_at longitudinals lacking Lola 2139.694 1495.51 1.430745 0.012069 

1631406_at CG11414 CG11414 1040.063 727.9599 1.428737 0.015511 

1631344_at msb1l msb1l 4106.844 2875.019 1.428458 0.000125 

1631288_at CG11696 CG11696 708.3949 495.9273 1.428425 0.000313 

1623966_s_at disabled Nrt 6351.359 4446.989 1.428238 0.018315 

1623241_s_at CG30104 CG30104 663.4768 464.6422 1.427931 0.00364 

1632931_at concertina Cta 1837.174 1287.011 1.427473 0.007172 

1626553_at CG10376 CG10376 567.8682 397.9155 1.427107 0.000129 

1633717_a_at CG2199 CG2199 893.3843 626.0427 1.427034 0.00029 

1626366_at pumpless Ppl 1719.782 1205.15 1.427028 0.000105 

1630824_a_at CG33145 CG33145 1254.812 879.5084 1.426719 0.001254 

1637625_s_at CG32813 CG32813 896.898 628.7563 1.426464 0.001649 

1629180_at O-fucosyltransferase 2 O-fut2 1459.459 1023.575 1.425846 0.004254 

1628722_at Task7 Task7 677.6663 475.3731 1.425546 0.01882 

1623590_s_at Smc5 Smc5 990.7042 695.107 1.425254 0.001225 

1623907_at armitage Armi 546.9235 383.7679 1.425141 1.14E-05 

1630492_at CG7764 CG7764 1451.929 1019.842 1.423679 0.001936 

1628921_s_at Modifier67.2 mod(mdg4) 494.5827 347.5227 1.423166 0.01885 

1638890_at 
Translocon-associated 
protein delta Tapdelta 5852.209 4112.198 1.423134 2.24E-05 

1635666_at 
His2B:CG17949 /// 
His2B:CG33910 

His2B:CG17949 
/// 
His2B:CG33910 2074.689 1458.545 1.422437 0.038225 

1637520_at CG1518 CG1518 6689.867 4706.132 1.421521 0.0071 

1639759_s_at CG8390 CG8390 2232.798 1571.29 1.420997 0.002675 

1628423_at 
Brahma associated protein 
170kD Bap170 1906.527 1342.529 1.420101 0.026911 

1637007_s_at CG5445 CG5445 1592.229 1121.552 1.419666 4.18E-05 

1630119_s_at phospholipase C norpA 1439.587 1014.053 1.419637 0.01436 

1625176_at 
CG33174 /// inactivation no 
afterpotential E 

DmirCG33174 /// 
inaE 1753.761 1236.635 1.418171 0.000782 

1637601_at CG7739 CG7739 2782.106 1962.818 1.417404 0.000962 

1630144_at Cyclin-dependent kinase 7 Cdk7 902.5179 637.5725 1.415553 2.28E-05 

1629319_at CG10428 CG10428 1183.625 836.5029 1.414969 0.005901 

1626001_at neuroglian Nrg 3352.228 2370.396 1.414206 0.008821 

1623549_at CG1973 Yata 321.9999 227.8498 1.413211 0.015902 

1625214_at Jupiter Jupiter 378.3743 267.7868 1.412968 0.031677 

1632912_s_at CG13667 CG13667 355.2767 251.5516 1.412341 0.000546 

1628092_at Tfb4 Tfb4 702.6154 497.53 1.412207 0.000628 

1634444_at CG12736 CG12736 797.9408 565.2992 1.411537 0.00031 

1633215_at CG12006 CG12006 3638.247 2577.999 1.411268 0.000789 

1635874_at CG2794 CG2794 647.2462 459.0892 1.409848 0.000245 

1630237_a_at Distal-less Dll 632.2816 448.8717 1.408602 0.000988 

1626158_s_at nessy Nes 3067.693 2177.942 1.408528 6.11E-05 

1640892_a_at Darkener of apricot Doa 3646.053 2588.836 1.408376 0.001806 

1634419_at 
Transport and Golgi 
organization 14 Tango14 536.5899 381.0105 1.408333 0.000748 

1626786_at CG8494 CG8494 563.2132 399.9865 1.408081 0.030701 

1634945_at CG7830 CG7830 2873.54 2040.815 1.408035 0.000246 

1636630_s_at CG5091 /// CG5096 
CG5091 /// 
CG5096 280.6266 199.3332 1.407827 0.000315 

1635448_at Mitochondrial sorting protein Nmd 1968.607 1398.974 1.40718 0.001606 
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1636728_at Ptc-related Disp-like Ptr 1864.43 1325.327 1.406769 0.033028 

1631543_at CG17286 spd-2 1055.307 750.3337 1.40645 3.18E-05 

1639790_at CG7655 CG7655 767.945 546.0616 1.406334 0.000147 

1632665_a_at CG6340 CG6340 2188.243 1556.087 1.406248 0.043001 

1628667_at CG6689 CG6689 482.9636 343.5676 1.405731 0.000962 

1630403_s_at CG12746 CG12746 352.1002 250.5253 1.405448 0.031226 

1623552_s_at CG2893 CG2893 2954.095 2103.062 1.404664 0.008961 

1639245_x_at beta-integrin Mys 2184.771 1555.491 1.404554 0.049328 

1641298_at CG10535 CG10535 534.8306 380.8184 1.404424 0.042222 

1634982_at CG7523 CG7523 2094.303 1491.286 1.404361 0.014144 

1626679_at CG17327 CG17327 1184.267 843.6438 1.403753 2.78E-05 

1631768_at KH-domain qkr58E-1 1777.745 1266.867 1.403261 0.008016 

1640897_at septin-interacting protein 3 sip3 1835.449 1308.067 1.403176 0.000106 

1633560_at CG16903 CG16903 1769.373 1261.232 1.402893 0.017784 

1634970_at CG3634 CG3634 1703.823 1216.257 1.400874 0.00285 

1627502_at CG9304 CG9304 1447.743 1033.463 1.400865 0.001284 
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Γονίδια των οποίων τα μεταγραφικά επίπεδα μειώνονται (#519) κατά την 
υπερενεργοποίηση του Notch σε προνυμφικά ΚΝΣ (καταστολή 1.7 φορές, 
P<0.05, Icontrol <150). 
 

Probe Set ID Gene Title Gene Symbol 
Average 
Notch 

Average 
Ctrl 

Fold Change 
Notch/Ctrl TTEST 

1628144_at CG14273 CG14273 21.23877 2974.343 -140.043 6.09E-10 

1638756_at CG17279 CG17279 5.587674 177.6783 -31.7983 5.69E-06 

1623916_at CG14694 CG14694 28.52444 480.7214 -16.853 1.84E-05 

1627327_at Drosomycin B dro5 19.71599 254.8788 -12.9275 0.000257 

1640002_at CG4586 CG4586 14.11096 167.5526 -11.8739 0.000106 

1632372_at CG31076 CG31076 28.8581 281.8612 -9.76714 2.63E-05 

1628221_at CG17036 CG17036 28.50461 267.7242 -9.39231 5.65E-06 

1640103_s_at CG17224 CG17224 49.17959 429.4165 -8.7316 6.66E-07 

1634440_s_at ecdysone inducible protein Eip74EF 44.79308 385.8895 -8.61494 0.000519 

1634661_at Y1-like ImpE1 30.68917 252.086 -8.21417 6.6E-05 

1636268_at CG10570 CG10570 139.4252 1126.85 -8.08211 1.23E-06 

1632772_at CG15203 CG15203 86.78743 658.6681 -7.58944 1.04E-06 

1626830_at CG6044 /// cuticle p. I CG6044 /// Lcp1 76.82214 505.1855 -6.57604 0.04273 

1627499_at CG2016 /// --- /// --- 

CG2016 /// 
DmauCG2016 /// 
DsimCG2016 131.242 810.9846 -6.17931 0.000129 

1634012_at CG5002 CG5002 67.27043 387.098 -5.75436 3.15E-05 

1634928_at 
Ecdysone-inducible gene 
E2 ImpE2 75.19815 432.3836 -5.74992 0.023387 

1641327_at CG9416 CG9416 206.1548 1150.236 -5.57948 0.000134 

1635689_at Gene II Lcp2 39.58821 204.4264 -5.16382 0.013953 

1624362_at 
neuropeptide-like precursor 
4 Nplp4 176.3452 893.7113 -5.06796 1.08E-07 

1626678_at CG7135 CG7135 51.71693 257.5338 -4.97968 1.76E-05 

1632733_at Hr4 Hr4 39.94662 194.2954 -4.86388 0.000218 

1631375_a_at Y1-like ImpE1 46.13004 212.0342 -4.59645 0.001148 

1627007_at CG4306 CG4306 41.55268 190.7486 -4.59052 4.32E-05 

1638610_at CG7802 CG7802 39.91508 181.601 -4.54968 7.73E-05 

1624036_at chitin-binding peritrophin-A Cht5 46.88105 211.5926 -4.51339 0.000131 

1638050_s_at Sox box protein 14 Sox14 250.3344 1113.73 -4.44897 2.41E-05 

1633710_at CG17905 ChLD3 35.23126 156.1817 -4.43304 0.000176 

1627194_at Lethal of Scute l(1)sc 77.04494 338.9977 -4.4 6.37E-06 

1638870_at CG1958 CG1958 72.56406 314.9467 -4.34026 1.11E-05 

1630593_at Neural Lazarillo NLaz 495.6925 2084.194 -4.20461 0.000254 

1634353_at cuticle p. III Lcp3 51.7053 212.9286 -4.11812 0.027844 

1640896_at CG4462 CG4462 143.0021 572.5039 -4.00347 1.07E-05 

1633607_at CG2444 CG2444 49.65676 195.2334 -3.93166 0.018685 

1639733_s_at CG14275 CG14275 269.7444 1048.375 -3.88655 0.000232 

1628655_at CG4476 CG4476 276.6715 1075.161 -3.88606 4.31E-09 

1624688_at CG9360 /// CG9360 
CG9360 /// 
DsimCG9360 50.91811 195.3708 -3.83696 2.72E-05 

1639741_at E(spl) region transcript m5 HLHm5 115.7602 443.1018 -3.82776 5.29E-06 

1628314_a_at CG6891 CG6891 450.1207 1719.738 -3.82062 3.74E-06 

1633572_at --- --- 120.8725 458.2918 -3.79153 1.7E-05 

1634794_at CG10924 CG10924 66.55989 246.8165 -3.70819 0.000214 
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1637432_at CG3097 CG3097 47.90326 175.0323 -3.65387 0.000658 

1622973_at CG8031 CG8031 508.4339 1848.399 -3.63547 6.09E-07 

1623117_at CG31781 CG31781 51.84893 188.4078 -3.63378 9.03E-07 

1639164_at CG9486 CG9486 75.90654 274.89 -3.62143 1.45E-06 

1637008_at CG14687 CG14687 446.0187 1614.749 -3.62036 2.26E-05 

1635549_at Turandot A TotA 43.25617 155.4711 -3.5942 0.002991 

1628224_a_at Early gene at 23 E23 74.14492 265.7655 -3.58441 2.88E-06 

1637939_at Serine protease inhibitor 1 Spn43Aa 200.6667 715.9555 -3.56788 0.00262 

1631053_at group III Sgs7 77.04766 271.0099 -3.51743 0.009122 

1626874_at 
Ecdysone-induced protein 
63F 1 Eip63F-1 81.84505 280.4073 -3.42608 0.000136 

1635396_at CG30203 CG30203 106.944 364.3654 -3.40707 2.77E-05 

1634241_at CG4860 CG4860 110.0315 362.9501 -3.2986 7.93E-05 

1628371_at Helix loop helix protein 4C HLH4C 132.5968 430.1111 -3.24375 0.00018 

1628357_at CG6142 CG6142 116.8251 378.1625 -3.237 2.67E-05 

1631394_at CG31324 CG31324 267.9972 861.5268 -3.21469 0.000129 

1631126_at glide glide2 gcm 471.4511 1515.333 -3.21419 2.54E-06 

1637155_at CG32407 CG32407 134.9892 427.3935 -3.16613 0.00011 

1625736_at CG40214 CG41265 56.17588 176.4142 -3.14039 0.002905 

1633914_at beta-galactosidase-1 Gal 153.9918 480.005 -3.11708 0.000288 

1633592_a_at 
cellular repressor of E1A-
stimulated genes CREG 148.1318 461.3648 -3.11456 0.000324 

1626275_at CG40214 CG41265 56.64002 175.1253 -3.0919 0.000155 

1639002_s_at CG14801 CG14801 76.66912 236.4481 -3.08401 2.31E-05 

1641062_at Ady43A Ady43A 267.5507 817.5791 -3.05579 8.3E-07 

1633897_at ntwist Fer3 51.75338 158.1443 -3.05573 2.8E-05 

1639273_s_at vrille vri 979.3916 2991 -3.05394 2.21E-05 

1633777_at CG11221 CG11221 56.50725 171.6538 -3.03773 0.000512 

1640912_s_at scarface scarface 241.8121 730.1086 -3.01932 1.16E-05 

1637012_at E(spl) region transcript m2 m2 102.3923 308.3534 -3.01149 4.64E-05 

1623160_at Matrix metalloproteinase 1 Mmp1 308.3161 927.9478 -3.00973 3.67E-05 

1636313_at CG4914 CG4914 55.7352 167.1034 -2.99817 0.0022 

1638845_at CG18643 CG18643 127.7439 379.1912 -2.96837 0.000237 

1640405_at lethal (2) 01810 l(2)01810 334.5452 993.0481 -2.96835 2.86E-06 

1633795_a_at CG17124 CG17124 1295.716 3802.459 -2.93464 4.98E-06 

1634978_at CG13117 CG13117 276.0499 807.1218 -2.92383 5.01E-05 

1625613_at CG11899 /// CG11899 
CG11899 /// 
DsimGD21426 178.6764 522.0103 -2.92154 2.15E-05 

1632317_at CG3036 CG3036 758.4002 2195.538 -2.89496 6.13E-05 

1625859_at 
CTP:phosphocholine 
cytidylyltransferase 2 Cct2 72.03241 207.2387 -2.87702 4.43E-06 

1631100_at Drosokinin receptor Lkr 193.1964 554.4672 -2.86997 7.97E-07 

1637496_at --- CG34445 86.44413 246.8819 -2.85597 0.000105 

1641242_at Ugt86Di Ugt86Di 157.292 448.5615 -2.85178 2.53E-06 

1624543_s_at --- --- 54.17265 154.1353 -2.84526 1.92E-06 

1624745_at 
Drosophila insulin-like 
peptide 5 Ilp5 1998.73 5649.708 -2.82665 3.21E-05 

1622957_s_at Rep3 Drep-3 520.5253 1464.709 -2.8139 2.55E-05 

1633739_at EfSec EfSec 96.76494 271.7107 -2.80795 0.000251 

1631168_at CG5687 CG5687 223.0832 625.8094 -2.80527 2.36E-06 

1636423_at CG8012 CG8012 133.6292 374.7193 -2.80417 2.24E-05 

1624211_at CG9005 CG9005 428.5562 1193.363 -2.78461 1.52E-05 

1636566_at CG32368 CG32368 70.58037 196.5158 -2.78428 0.000227 

1626248_at CG18547 CG18547 136.6959 379.6321 -2.7772 9.62E-06 

1629937_a_at CG13942 Shroom 59.7567 162.8867 -2.72583 0.00054 

1631426_at CG32412 CG32412 357.2582 970.7346 -2.71718 1.8E-05 

1624929_at CG31710 CG31710 59.58752 161.5689 -2.71146 1.6E-05 
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1638484_at Gene 3 Hsp67Bc 1169.501 3165.184 -2.70644 3.3E-06 

1639181_at CG14598 CG14598 201.5659 544.4649 -2.70118 6.6E-05 

1627511_at charybdis chrb 1531.98 4137.141 -2.70052 0.003228 

1640465_at CG17124 CG17124 2831.869 7621.196 -2.69123 2.28E-05 

1632204_at Matrix metalloproteinase 1 Mmp1 81.53765 218.0387 -2.67409 0.011655 

1625625_at Y1-like ImpE1 884.7572 2345.977 -2.65155 0.000327 

1626645_at CG8596 CG8596 67.17375 177.969 -2.64938 0.000515 

1633558_s_at CG14997 CG14997 267.1991 703.7759 -2.6339 0.000181 

1633566_at CG7694 CG7694 162.5841 427.395 -2.62876 2.26E-06 

1636196_s_at CG6891 /// CG6900 
CG6891 /// 
CG6900 1253.761 3281.526 -2.61735 1.43E-05 

AFFX-LysX-
3_at --- --- 100.6354 263.1036 -2.61442 0.010709 

1636672_at Bearded Brd 204.0469 532.9231 -2.61177 4.23E-06 

1628430_at CG15704 CG15704 180.8663 471.1222 -2.60481 9.44E-05 

1633191_at CG7650 CG7650 87.25647 226.6656 -2.59769 0.005501 

1632646_at prothoracicotropic hormone Ptth 144.4646 375.0253 -2.59597 0.000161 

1625687_at NG2-like kon 125.5321 324.8489 -2.58778 0.000433 

1626233_at CG8965 CG8965 158.7029 408.0421 -2.57111 0.001865 

1633818_at CG7368 CG7368 90.48779 231.5461 -2.55887 3.94E-05 

1626812_at CG14132 CG14132 90.76508 232.1056 -2.55721 0.000261 

1636997_at CG18528 CG18528 507.6573 1297.198 -2.55526 1.34E-06 

1625178_at CG31038 CG31038 162.4873 413.1542 -2.54269 6.04E-05 

1637516_at CG15449 CG15449 255.963 647.3296 -2.529 0.003656 

1637353_at 
Arylalkylamine N-
acetyltransferase-1 Dat 337.2147 848.591 -2.51647 8.62E-06 

1628696_at CG12643 CG12643 2475.711 6227.216 -2.51532 5.4E-05 

1628659_at Multi drug resistance 49 Mdr49 112.0592 280.6344 -2.50434 1.73E-05 

1626513_at 
Misexpression suppressor 
of ras 6 MESR6 788.9839 1973.18 -2.50091 2.82E-05 

1640235_at head involution defect W 99.97262 248.3041 -2.48372 0.002097 

1624476_at Barbu Tom 328.8753 816.7461 -2.48345 4.32E-06 

1635494_at Black Cell Bc 80.51186 199.869 -2.48248 0.027426 

1628334_at E(spl) region transcript m4 m4 411.4585 1018.649 -2.4757 1.42E-05 

1641589_s_at Abdominal B Abd-B 98.50767 240.8088 -2.44457 0.000269 

1626890_at CG11294 CG11294 135.9497 331.6551 -2.43954 0.00027 

1625606_at Ocho Ocho 84.58105 205.6762 -2.43171 0.000145 

1641349_at DAG kinase rdgA 219.1258 532.5641 -2.4304 0.012346 

1623102_at GIP-like Gip 459.8438 1113.45 -2.42136 4.59E-06 

1627704_a_at 
TNF Receptor Associated 
Factor 1 Traf4 696.6691 1683.795 -2.41692 1.77E-06 

1634678_at CG13108 CG13108 515.269 1240.524 -2.40753 0.001408 

1623466_at bric-a-brac bab1 202.0408 485.3548 -2.40226 0.001253 

1630038_at pyd3 pyd3 170.3831 409.1091 -2.40111 5.55E-05 

1625152_s_at CG17612 CG17612 119.7867 287.0638 -2.39646 0.000702 

1634129_at CG9663 CG9663 131.8449 315.6072 -2.39378 6.63E-05 

1625940_s_at single-minded sim 190.5988 456.2143 -2.39358 0.001571 

1629396_a_at CG8486 CG8486 576.7133 1372.617 -2.38007 4.5E-05 

1629062_at CG13252 CG13252 497.2849 1178.649 -2.37017 2.29E-05 

1634303_at Hippo hpo 816.3467 1929.001 -2.36297 6.94E-05 

1632537_at CdGAPr CdGAPr 107.6092 254.0289 -2.36066 0.0188 

1628081_s_at CG7530 CG7530 484.463 1142.082 -2.35742 3.58E-05 

1631764_a_at CG30115 CG30115 90.47968 213.2761 -2.35717 0.000177 

1631701_a_at CG8502 Cpr49Ac 385.9764 905.7548 -2.34666 0.002106 

1634583_s_at CG4822 CG4822 121.8408 285.4978 -2.3432 0.000458 

1638959_at CG8501 CG8501 75.03958 175.6994 -2.34142 0.001739 

1624194_a_at ryan express Taf12L 122.8635 287.0293 -2.33616 0.002154 
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1635398_at CG10587 /// Calexcitin CG10587 /// Scp2 239.5554 559.174 -2.33422 5.42E-06 

1635870_at CG1628 CG1628 82.86641 192.8946 -2.32778 0.002719 

1639074_at CG33275 CG33275 621.4499 1443.812 -2.3233 1.07E-05 

1624470_at CG31670 CG31670 802.2143 1861.989 -2.32106 0.000151 

1625477_a_at CG4797 CG4797 67.76909 157.2107 -2.3198 9.1E-05 

1632873_at metallothionein N MtnA 3945.627 9119.959 -2.31141 1.85E-06 

1626304_at CG32446 Atox1 912.2032 2102.269 -2.30461 1.92E-07 

1636242_at 
Drosophila insulin-like 
peptide 6 Ilp6 143.3791 330.2679 -2.30346 0.001465 

1628245_at senseless-2 sens-2 112.9608 260.1732 -2.30322 0.014234 

1640775_a_at 

NAD-dependent 
methylenetetrahydrofolate 
dehydrogenase Nmdmc 419.3528 964.4945 -2.29996 4.12E-06 

1638051_at CG17323 CG17323 168.4902 387.277 -2.29851 8.18E-05 

1631183_at Rho-like RhoL 527.9583 1212.536 -2.29665 7.71E-05 

1635738_at CNG-channel Cng 117.8947 269.8692 -2.28907 0.000934 

1627971_s_at serrano sano 229.9513 525.8834 -2.28693 0.001134 

1641657_s_at CG12424 CG12424 972.6322 2222.72 -2.28526 0.000413 

1624763_at CG2556 CG2556 117.2908 267.9732 -2.28469 0.000624 

1628262_a_at Zn finger homeodomain 1 zfh1 972.8138 2219.916 -2.28195 0.005207 

1627096_s_at BTB-protein-III CG16778 858.4348 1955.3 -2.27775 1.3E-06 

1634890_at UK114 UK114 81.37374 185.1896 -2.27579 0.000594 

1629003_at CG6208 CG6208 66.84639 151.9178 -2.27264 2.67E-05 

1639936_at 
N-acetylneuraminic acid 
phosphate synthase Sas 191.7365 433.9022 -2.26301 8.19E-05 

1639106_at 
Glutamate receptor binding 
protein Grip 104.2195 235.5161 -2.25981 2.62E-05 

1625644_at CG2641 CG2641 91.43387 206.4676 -2.25811 2.36E-06 

1629121_at CG10337 CG10337 103.6613 234.0132 -2.25748 0.002009 

1636374_at Carbonic anhydrase 1 CAH1 1703.715 3844.862 -2.25675 5.29E-07 

1635531_at rolling stone rost 1560.391 3504.381 -2.24584 1.31E-06 

1634686_at CG9109 CG9109 89.84372 201.7636 -2.24572 0.000231 

1627835_a_at CG31973 Cda5 97.26098 218.399 -2.24549 0.01593 

1638268_at TBPH TBPH 237.0636 532.2311 -2.2451 0.00313 

1641066_s_at 
fructose-1,6-
bisphosphatase fbp 86.69486 194.5983 -2.24463 0.000151 

1634619_at 
Inositol 1,4,5-triphosphate 
kinase 1 IP3K1 74.35765 166.8097 -2.24334 0.004809 

1639292_at frequenin Frq1 668.8352 1493.46 -2.23293 4.68E-05 

1639956_at CG17760 CG17760 102.2917 228.1527 -2.23041 0.000265 

1641164_s_at CG11163 CG11163 108.4178 241.568 -2.22812 0.000223 

1634351_at CG7860 CG7860 404.6038 901.0587 -2.22701 0.00058 

1624132_at CG4447 CG4447 160.0906 356.2763 -2.22547 0.000114 

1628258_at CG14526 CG14526 70.11695 155.6564 -2.21995 0.000197 

1637917_s_at tramtrack ttk 70.11794 155.3152 -2.21506 0.000342 

1632952_at CG4598 CG4598 523.3447 1158.355 -2.21337 2.5E-05 

1641362_at CG13759 CG13759 93.2213 206.1026 -2.2109 4.6E-05 

1626536_at CG6776 CG6776 206.8371 456.6982 -2.20801 6.65E-05 

1631128_s_at CG9016 CG9016 134.6005 296.4798 -2.20266 0.000398 

1640868_at atonal ato 91.68623 201.3002 -2.19553 1.95E-05 

1624800_at CG5224 CG5224 391.6487 858.7928 -2.19276 0.000316 

1626192_at --- --- 184.4447 403.7964 -2.18925 0.007818 

1634186_a_at CG17119 CG17119 311.5489 679.4298 -2.18081 4.53E-05 

1626841_s_at myosin heavy-chain ck 182.3454 397.3641 -2.17918 0.000663 

1641232_s_at CG32706 /// CG6999 
CG32706 /// 
CG6999 271.6139 588.2382 -2.16571 0.000105 

1626439_at CG15353 CG15353 4642.711 10052.67 -2.16526 8.73E-06 

1636902_at CG1840 CG1840 281.0035 608.3219 -2.16482 0.00711 
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1636764_at CG31075 /// --- 
CG31075 /// 
DsecCG31075 664.0539 1434.728 -2.16056 1.81E-06 

1632179_at sepiapterin reductase Sptr 195.7852 422.5951 -2.15846 0.000117 

1633674_at CG31150 CG31150 607.2234 1308.821 -2.15542 1.82E-05 

1626369_at CG12269 CG12269 201.348 433.4584 -2.15278 0.000617 

1628493_at Kallmann kal-1 100.5735 216.4123 -2.15178 0.00119 

1640115_at CG8187 CG8187 82.91998 178.0407 -2.14714 0.001909 

1637750_at sox-like Sox21b 259.5801 555.8094 -2.14119 0.006191 

1638703_a_at CG32048 CG32048 147.1236 314.8641 -2.14013 0.000144 

1635075_at CG6852 CG6852 848.6063 1811.316 -2.13446 0.000169 

1635522_a_at CG12789 santa-maria 625.4027 1334.842 -2.13437 8.96E-05 

1629956_at CG10098 CG10098 2397.934 5116.97 -2.13391 4.01E-07 
AFFX-BioB-
3_at --- --- 170.4499 362.733 -2.12809 0.023582 

1634011_at 
split locus enhancer protein 
mC HLHmdelta 263.7166 560.8228 -2.12661 0.000291 

1631782_at CG14312 CG14312 645.8032 1373.331 -2.12655 5.16E-05 

1640180_at homeobrain hbn 217.298 461.9868 -2.12605 8.4E-05 

1635675_at scarecrow scro 1504.36 3186.747 -2.11834 1.58E-06 

1623690_at CG17190 CG17190 88.41297 187.2666 -2.11809 0.000215 

1628828_s_at Oscillin Oscillin 336.532 712.4818 -2.11713 7.77E-05 

1636942_at CG8498 CG8498 898.8688 1902.677 -2.11675 3.93E-06 

1627993_at CG11396 CG11396 184.1055 389.5281 -2.11579 0.002634 

1630255_at CG31676 CG31676 732.9747 1547.65 -2.11146 0.000279 

1637570_at CG4679 CG4679 399.2162 840.5213 -2.10543 3.8E-05 

1623837_at Pez Pez 82.15855 172.9561 -2.10515 0.000306 

1630899_at 48 related 1 Fer1 148.113 311.6957 -2.10444 3.31E-05 

1627698_at CCS CCS 82.70421 173.8212 -2.10172 0.014324 

1627872_at CG3770 CG3770 167.3284 351.5734 -2.1011 0.000231 

1636947_at CG9587 bbg 589.5232 1236.882 -2.09811 0.000515 

1637526_s_at G protein gamma30A Ggamma30A 2317.657 4857.164 -2.09572 1.02E-06 

1626641_s_at Hemoglobin glob1 337.2727 705.625 -2.09215 5E-05 

1637421_at Chitinase 2 Cht2 452.1541 943.0957 -2.08578 5.96E-05 

1640036_a_at IkappaB kinase-like 2 ik2 96.37671 200.5537 -2.08094 0.012385 

1633345_at sex-combs reduced Scr 92.35402 192.1746 -2.08085 0.004687 

1636219_at adenylyl cyclase Ac13E 355.8919 738.8771 -2.07613 2.49E-05 

1636153_at CG6984 CG6984 95.07583 197.1469 -2.07357 0.005617 

1633260_at CG31715 CG31715 1975.11 4079.078 -2.06524 0.000459 

1624618_at chrowded chrw 991.2188 2045.952 -2.06408 1.86E-05 

1637109_s_at CG3961 CG3961 492.3802 1015.947 -2.06334 0.000202 

1624531_s_at --- --- 331.7189 683.443 -2.06031 0.002102 

1634404_at CG4573 CG4573 83.39568 171.6675 -2.05847 0.000181 

1639654_at CG3603 CG3603 164.9835 339.5668 -2.05819 0.000305 

1624004_s_at Antisocial rols 92.35158 190.0136 -2.0575 0.000433 

1638653_a_at CG9932 CG9932 583.5912 1198.202 -2.05315 3.54E-06 

1635364_at CG30343 CG30343 256.7112 527.0112 -2.05293 0.008018 

1635099_at CG3590 CG3590 182.4312 374.0311 -2.05026 0.000946 

1640500_at CG13678 CG13678 230.8891 473.2559 -2.04971 0.004787 

1633530_at HGTX HGTX 102.7024 210.1304 -2.04601 0.000632 

1625559_a_at CG30217 CG30217 146.0575 298.7834 -2.04566 0.000888 

1626358_at 48 related 1 Fer1 93.74096 191.4255 -2.04207 9.27E-06 

1623736_at trachealess trh 269.5222 550.2623 -2.04162 1.44E-05 

1635939_a_at CG9641 CG9641 572.4189 1166.861 -2.03847 6.78E-05 

1638167_at RabX6 RabX6 420.9643 856.6121 -2.03488 0.000596 

1634720_at transcript 2 CG11151 1365.81 2778.147 -2.03407 2E-07 

1623943_at CG17556 CG17556 1206.437 2450.44 -2.03114 0.000613 
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1626272_s_at Melanization  Protease 2 Sp7 378.1153 767.2002 -2.02901 0.000389 

1636040_at CG10527 CG10527 2250.883 4559.173 -2.0255 0.001886 

1636510_a_at Lipid storage droplet-1 Lsd-1 74.61133 151.031 -2.02424 0.001012 

1636180_at yippee interacting protein 2 yip2 950.8748 1923.451 -2.02282 3.31E-05 

1628957_at 
lethal 9 in the black-
reduced region l(2)35Bd 343.547 694.6406 -2.02197 1.29E-05 

1627735_at CG13908 /// CG13908 
CG13908 /// 
DmirCG13908 762.5418 1540.426 -2.02012 0.003067 

1641701_at --- --- 971.8668 1958.573 -2.01527 0.000907 

1634213_at CG13139 CG13139 172.3028 347.2113 -2.01512 0.000553 

1635186_at syntaxin Syx13 667.5554 1344.414 -2.01394 0.000521 

1635377_at CG13344 CG13344 387.4715 779.8309 -2.01261 0.000126 

1631933_at CG8526 CG8526 169.4247 340.8158 -2.01161 0.022975 

1629430_s_at regucalcin regucalcin 110.2343 221.397 -2.00842 0.010371 

1623864_at CG6321 CG6321 80.76507 162.1652 -2.00786 0.011371 

1638730_at Gene 1 Hsp67Ba 1160.071 2325.032 -2.00422 1.49E-05 

1631027_at iroquois ara 95.28194 190.8222 -2.00271 5.7E-05 

1633341_s_at Dachshund dac 1473.373 2941.573 -1.99649 0.000249 

1635802_s_at CG9279 /// CG9279 
CG9279 /// 
DmirCG9279 156.0835 310.9612 -1.99228 7.51E-05 

1626175_at CG11534 CG11534 191.3546 381.0729 -1.99145 0.000276 

1638923_at CG3566 CG3566 818.967 1627.813 -1.98764 4.82E-05 

1638582_at CG5321 CG5321 79.54303 158.0876 -1.98745 0.0037 

1631059_at protein kinase C Pkc98E 1124.614 2234.424 -1.98684 0.008428 

1625022_a_at CG6125 CG6125 304.3796 604.466 -1.9859 0.000664 

1626745_at Sucb Sucb 550.8699 1093.662 -1.98534 9.08E-05 

1623497_at 
split locus enhancer protein 
m3 HLHm3 556.5566 1104.497 -1.98452 0.001877 

1625290_at yeti yeti 4700.831 9325.337 -1.98376 0.000105 

1633420_at ldlCp-related protein ldlCp 78.06639 154.7615 -1.98243 0.009468 

1623494_at 
Ecdysone-inducible gene 
E3 ImpE3 87.44051 173.2315 -1.98114 0.008867 

1626174_a_at jdp jdp 948.1328 1877.169 -1.97986 0.000647 

1638495_at Ngp ns2 76.48717 151.4059 -1.97949 0.025199 

1634296_s_at CG17646 CG17646 298.0461 589.1238 -1.97662 0.00066 

1633740_at CG1885 CG1885 123.882 244.6927 -1.97521 0.000292 

1636247_at CG32354 CG32354 1303.372 2573.957 -1.97484 0.000149 

1638869_at CG10112 Cpr51A 221.801 437.7581 -1.97365 0.003791 

1637552_s_at alan shepard shep 1762.78 3474.945 -1.97129 0.018697 

1625894_at CG11370 CG11370 186.0642 366.6551 -1.97058 0.025252 

1639963_at CG1951 CG1951 396.2936 780.7037 -1.97001 3.31E-06 

1635347_a_at CG8557 /// CG8557 
CG8557 /// 
DmirCG8557 751.4343 1479.951 -1.9695 0.000127 

1630039_at friend of echinoid fred 161.5932 318.1147 -1.96861 0.00915 

1626238_at CG31690 CG31690 286.0866 562.0683 -1.96468 0.00024 

1638337_at --- --- 1327.255 2602.204 -1.96059 0.011911 

1623374_a_at fimbrin Fim 2242.479 4393.142 -1.95906 0.001375 

1624595_a_at anon-fast-evolving-1B9 Rbp2 618.1095 1205.992 -1.9511 0.020217 

1635639_a_at ecdysone inducible protein Eip74EF 1215.742 2371.686 -1.95081 9.16E-05 

1641540_a_at CG7668 CG7668 297.526 578.7217 -1.94511 5.84E-05 

1627515_at CG10641 CG10641 2222.608 4322.919 -1.94498 1.05E-06 

1639786_at CG8297 CG8297 202.759 393.9225 -1.94281 0.027839 

1626115_at CG2702 Pbp95 224.0578 434.5422 -1.93942 0.005006 

1635360_at CG10830 CG10830 1029.471 1995.775 -1.93864 2.32E-05 

1626489_s_at CG7433 CG7433 115.6114 223.4377 -1.93266 0.002667 

1640170_at CG10311 CG10311 117.9034 227.5958 -1.93036 7.34E-05 

1627352_at 
Ornithine aminotransferase 
precursor Oat 243.9987 470.1269 -1.92676 5.93E-06 
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1627054_at arc-like wing osp 290.4185 559.3878 -1.92614 0.00389 

1624854_s_at Paf-AHbeta Lis-1 2602.945 5005.038 -1.92284 0.000429 

1624613_at CG5986 CG5986 825.888 1586.092 -1.92047 0.000896 

1627267_at 
Misexpression suppressor 
of ras 3 MESR3 387.1339 742.4093 -1.91771 0.000228 

1624798_s_at G-protein-alpha[[q]] Galpha49B 994.0414 1906.047 -1.91747 0.034879 

1634570_at CG5375 CG5375 535.3088 1026.375 -1.91735 0.000157 

1638994_at CG10627 CG10627 708.6927 1358.336 -1.91668 0.000125 

1629066_at 
Drosophila Corazonin 
Receptor GRHRII 233.8372 448.1734 -1.9166 0.000151 

1632291_at 
soluble NSF attachment 
protein Snap 1442.538 2764.238 -1.91623 0.000446 

1639500_at CG15488 nub 165.2637 316.6431 -1.91599 0.012145 

1623729_at CG4136 Vsx1 322.8863 617.5808 -1.91269 5.57E-06 

1639253_at CG11242 CG11242 1606.456 3071.259 -1.91182 3.43E-05 

1627228_at CG15309 CG15309 1211.923 2314.291 -1.9096 8.95E-07 

1641025_at transcript 1 CG11134 1041.373 1988.171 -1.90918 3.1E-05 

1631127_at CG10424 CG10424 241.2552 460.1391 -1.90727 0.000323 

1636717_at CG6005 CG6005 194.9029 371.7154 -1.90718 0.000731 

1628625_at CG12926 CG12926 221.0858 420.9083 -1.90382 0.005778 

1623428_at CG14933 /// CG42501 
CG14933 /// 
CG42486 1444.163 2748.728 -1.90334 4.11E-05 

1636718_s_at CG4502 CG4502 2279.501 4335.688 -1.90203 0.000441 

1633888_s_at dumbfounded kirre 432.5713 822.2677 -1.90088 0.016855 

1633480_at 

reversion-inducing-
cysteine-rich protein with 
kazal motifs Reck 698.5168 1327.741 -1.9008 0.001248 

1624554_at CG3703 CG3703 234.4072 444.7926 -1.89752 0.000362 

1635346_at CG15160 CG15160 482.1798 913.802 -1.89515 0.000163 

1628771_s_at CG32700 /// CG32700 
CG32700 /// 
DsimGD16059 260.6901 493.535 -1.89319 0.000469 

1630308_at CG3726 CG3726 153.6483 290.049 -1.88775 2.83E-05 

1640528_at CG5053 CG5053 243.2609 459.166 -1.88755 0.001486 

1634522_s_at paps synthetase Papss 247.6083 465.686 -1.88074 0.0011 

1624617_at CG1665 CG1665 273.5374 514.2688 -1.88007 4.11E-05 

1629207_at CG6287 /// CG6287 
CG6287 /// 
DsimGD22186 844.5189 1587.553 -1.87983 0.000131 

1628865_at odd-paired opa 884.705 1661.704 -1.87826 0.002594 

1641065_s_at --- /// CG3153 
DsimCG3153 /// 
Npc2b 1086.773 2037.936 -1.87522 7.62E-05 

1625662_at CG13287 CG13287 89.02083 166.8825 -1.87465 0.003199 

1624565_a_at CG16711 CG16711 389.2984 729.5182 -1.87393 0.000819 

1628411_at CG17390 Oaz 424.2384 793.8254 -1.87118 0.000142 

1636107_at CG14440 CG14440 324.9607 607.5657 -1.86966 0.032897 

1632448_s_at Kelch kel 386.3168 722.2046 -1.86946 0.023266 

1627270_at CG42240 CG42240 376.4332 703.2589 -1.86822 0.000933 

1623900_a_at CG14935 /// --- 
CG14935 /// 
DsecCG14935 89.43467 166.9486 -1.86671 0.000357 

1627789_at CG11444 CG11444 1441.828 2690.204 -1.86583 3.1E-05 

1627258_at --- --- 1197.33 2233.454 -1.86536 0.033755 

1631001_s_at CG30327 CG42257 762.1731 1421.721 -1.86535 2.08E-05 

1635526_at CG15390 CG15390 111.3428 207.5807 -1.86434 0.003301 

1638466_a_at 
Inwardly rectifying 
potassium channel 2 Irk2 167.6495 312.4789 -1.86388 5.68E-06 

1639023_at 
NEM-sensitive fusion 
protein 2 Nsf2 299.5183 558.1637 -1.86354 0.001487 

1636074_at beat-Vb beat-Vb 289.2262 538.0844 -1.86043 1.72E-05 

1639992_at CG33332 CG33332 282.434 525.0899 -1.85916 0.006813 

1640650_at cytosolic aconitase Irp-1B 449.8906 835.7572 -1.85769 2.22E-05 

1635651_at CG30195 CG30195 104.6024 194 -1.85464 0.00035 

1624354_at nonstop not 1484.047 2749.632 -1.85279 0.002473 
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1629797_at warthog Rab6 679.6566 1256.792 -1.84916 3.99E-07 

1626405_at Inhibitor of CAD Drep-1 239.7782 442.6824 -1.84622 0.000428 

1624185_at CG1041 CG1041 175.7473 324.4047 -1.84586 0.001652 

1630092_at CG13088 CG13088 152.1592 280.7355 -1.84501 0.00068 

1641174_at Rieske iron-sulfur protein RFeSP 549.3253 1012.284 -1.84278 3.55E-07 

1640900_at Arc42 Arc42 362.1114 667.1579 -1.84241 0.000146 

1627265_at CG9139 CG9139 232.2274 427.6563 -1.84154 0.000488 

1632717_a_at CG14341 CG14341 378.0348 696.1483 -1.84149 3.9E-05 

1639896_at --- --- 4992.531 9191.38 -1.84103 0.000111 

1640848_at PP4-like CG11597 240.2662 442.0984 -1.84004 0.000571 

1625030_at CG6751 CG6751 145.7012 268.0885 -1.83999 0.007809 

1625632_at roadblock robl 3467.133 6369.24 -1.83703 0.00355 

1640009_at 
Translocase of outer 
membrane 34 Tom34 130.9901 240.5896 -1.8367 6.9E-05 

1624321_at Rac2 Rac2 636.1877 1166.949 -1.83428 1.46E-06 

1640842_at --- /// CG5739 
CG34159 /// 
CG5739 1389.707 2547.342 -1.83301 0.000266 

1625616_at CG14566 CG14566 729.0867 1336.101 -1.83257 3.13E-05 

1632761_at beat-IIIa /// CG34106 
beat-IIIa /// 
CG34106 316.2678 579.2399 -1.83149 0.000148 

1623403_s_at Casein Kinase 1 CkIalpha 3407.36 6239.84 -1.83128 0.015282 

1625279_a_at islet tup 377.1349 690.403 -1.83065 0.02786 

1625087_a_at CG32137 CG32137 128.5021 235.2065 -1.83037 0.023343 

1640175_at CG13220 CG13220 1414.178 2587.84 -1.82993 5.67E-05 

1636620_s_at lethal (2) 08717 l(2)08717 167.2086 305.7193 -1.82837 0.001421 

1629220_at 
Drosophila insulin-like 
peptide 2 Ilp2 2639.732 4825.87 -1.82817 1.17E-06 

1641304_s_at CG9801 CG9801 1544.385 2823.001 -1.82791 4.09E-06 

1639703_s_at CG10936 CG10936 177.1224 323.6695 -1.82738 0.00033 

1639550_a_at CG9650 CG9650 949.7379 1732.492 -1.82418 0.000146 

1629181_at CG33494 CG33494 494.0129 901.1148 -1.82407 0.001944 

1638410_at CG5131 CG5131 417.033 760.5268 -1.82366 0.00342 

1634844_at CG9577 CG9577 1384.391 2523.412 -1.82276 1.1E-06 

1633773_s_at Keap1 Keap1 131.0134 238.4974 -1.8204 0.011668 

1634315_a_at CG32982 CG32982 109.4819 199.2917 -1.82032 0.003362 

1635663_at CG8320 CG8320 131.9698 239.7698 -1.81685 0.039718 

1639109_a_at 
dihydropyrimidine 
amidohydrolase CRMP 2816.802 5107.642 -1.81328 2.17E-08 

1624859_at reaper rpr 314.8017 570.2738 -1.81153 0.001626 

1635566_s_at Importin alpha-3 Kap-alpha3 292.6255 530.0778 -1.81145 3.77E-06 

1634074_a_at oligopeptide transporter 1 yin 143.821 260.1238 -1.80866 0.000734 

1633793_at unc-13-4A unc-13-4A 303.8247 549.3759 -1.8082 0.01088 

1633836_a_at Fkbp13 Fkbp13 1290.787 2333.377 -1.80772 2.09E-05 

1641451_at Dihydropteridine reductase Dhpr 765.3478 1383.5 -1.80767 4.83E-05 

1627842_at CG14898 CG14898 316.9272 572.7623 -1.80724 0.001357 

1624288_at CG10654 CG10654 134.9958 243.555 -1.80417 0.00968 

1635247_at CG6013 CG6013 892.6667 1610.174 -1.80378 1E-05 

1637298_at CG5567 CG5567 375.4824 677.0059 -1.80303 2.02E-06 

1626300_at CG17068 CG17068 831.6195 1498.641 -1.80208 9.34E-05 

1641652_a_at rhomboid-2 stet 251.525 453.0355 -1.80116 0.004306 

1638938_at CG9418 CG9418 265.926 478.832 -1.80062 9.19E-05 

1641129_at Gdi-related Gdi 5893.257 10596.99 -1.79815 4.31E-05 

1631899_a_at CG6000 CG6000 456.0703 819.3863 -1.79662 0.003737 

1626760_at CG2974 CG2974 274.4525 492.8252 -1.79567 0.01787 

1632958_a_at --- CG42365 108.7039 195.1449 -1.7952 0.002797 

1632974_s_at CG30015 CG30015 1104.819 1982.976 -1.79484 0.000401 

1641320_s_at CG3168 CG3168 1228.093 2204.112 -1.79474 0.004059 
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1628777_at CG12140 CG12140 299.7627 537.8177 -1.79415 0.002428 

1634738_s_at constitutive transcript CG31751 434.0696 777.8095 -1.7919 0.000373 

1629786_a_at CG31116 CG31116 495.4793 887.6918 -1.79158 8.4E-05 

1636849_at CG8858 CG8858 528.34 944.6058 -1.78787 1.61E-05 

1632626_at CG17712 CG17712 278.7153 498.1942 -1.78747 0.00064 

1624948_at CG12948 CG12948 646.6031 1155.734 -1.78739 9.52E-05 

1624956_at twister tst 125.0456 223.4592 -1.78702 0.002909 

1628638_at CG7200 CG7200 648.3284 1158.375 -1.78671 0.000772 

1632533_at 
tissue inhibitor of 
metalloproteases Timp 168.9671 301.3425 -1.78344 0.004722 

1635370_at Tetraspanin at 42El Tsp42El 197.8636 352.681 -1.78244 0.003541 

1640149_at CG1463 CG1463 448.5816 798.6113 -1.7803 0.003499 

1634859_at r2d2 r2d2 457.5627 814.5165 -1.78012 0.005114 

1624203_s_at gliotactin Gli 527.9251 939.5539 -1.77971 0.00066 

1633157_a_at igloo igl 1489.754 2648.691 -1.77794 4.21E-05 

1637813_at abdominal A abd-A 371.0352 659.1249 -1.77645 5.07E-05 

1641063_s_at 
Organic anion transporting 
polypeptide 30B Oatp30B 399.2175 709.185 -1.77644 4.97E-05 

1630725_at CG14572 CG14572 162.477 288.5773 -1.77611 0.001165 

1636311_at 5' gene Gpdh 92.46887 164.2238 -1.77599 0.001083 

1638044_a_at CG5902 CG5902 879.0545 1560.34 -1.77502 1.08E-05 

1628261_at CG13067 CG13067 685.6127 1216.512 -1.77434 3.36E-05 

1636835_at CG16700 CG16700 1129.525 2004.025 -1.77422 0.009353 

1632557_s_at Rab30 Rab30 540.2661 957.6428 -1.77254 0.004449 

1639320_a_at Dopa decarboxylase Ddc 394.9029 698.8263 -1.76962 6.45E-06 

1630002_s_at --- --- 819.7848 1450.461 -1.76932 0.000648 

1640627_at dachsous ds 294.5712 521.1176 -1.76907 2.5E-05 

1639984_at Partner of Inscuteable raps 1280.875 2265.084 -1.76839 3.98E-05 

1636726_at CG17180 CG17180 216.7442 383.1386 -1.7677 0.002217 

1622932_s_at fascin sn 3557.486 6288.288 -1.76762 1.36E-05 

1626552_at CG3568 CG3568 238.657 421.7624 -1.76723 0.000141 

1639212_a_at CG8783 CG8783 325.5872 575.3021 -1.76697 0.000567 

1639469_a_at GTP cyclohydrolase Pu 178.6932 315.715 -1.7668 0.000253 

1635403_at shifted shf 242.2887 428.0591 -1.76673 0.000175 

1633333_a_at CG7231 CG7231 382.4221 674.3715 -1.76342 0.009396 

1640976_at --- --- 839.1808 1478.909 -1.76233 0.000991 

1633232_at --- CG34325 403.9936 711.7854 -1.76187 2.09E-05 

1623722_at no-on transient A gene nonA-l 1082.131 1905.505 -1.76088 1.48E-05 

1626470_at CG10440 CG10440 589.368 1036.994 -1.7595 3.81E-06 

1623339_at CG7498 CG7498 122.8995 216.1932 -1.7591 0.002404 

1634876_at CG4537 CG4537 163.9615 288.2601 -1.7581 0.036652 

1641124_at CG5110 CG5110 842.2074 1479.34 -1.7565 0.001242 

1626057_a_at CG9368 CG9368 1654.36 2905.796 -1.75645 7.21E-08 

1624264_at CG13408 CG13408 119.5051 209.7502 -1.75516 0.00054 

1638717_at CG10932 CG10932 437.3223 767.5391 -1.75509 0.000138 

1627403_s_at 
Platelet-activating factor 
acetylhydrolase alpha Paf-AHalpha 2086.306 3659.713 -1.75416 0.000179 

1625148_s_at leonardo 14-3-3zeta 9261.041 16238.84 -1.75346 0.000901 

1630026_s_at shortvein dpp 151.0657 264.8238 -1.75304 0.032869 

1631299_s_at CG31759 CG31759 95.31027 167.0469 -1.75266 0.000567 

1623122_at CG17294 CG17294 399.988 700.7264 -1.75187 0.006883 

1624937_at CG12288 CG12288 310.5633 543.3528 -1.74957 0.002917 

1633452_a_at ryanodine receptor Rya-r44F 101.5937 177.7308 -1.74943 0.000689 

1629322_at Phosphodiesterase 6 Pde6 361.8802 632.996 -1.74919 0.000431 

1636643_at CG6983 CG6983 476.901 834.0749 -1.74895 0.021918 

1629700_at --- --- 1318.055 2304.767 -1.74861 0.035682 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 184 

1637309_a_at Cyp12e1 Cyp12e1 393.6693 688.2515 -1.7483 0.000121 

1637606_at CG12795 CG12795 168.5647 294.4957 -1.74708 0.002315 

1641510_at Target of rapamycin Tor 1028.655 1796.957 -1.7469 1.17E-06 

1635518_at no-on-transient A nonA 1226.476 2142.213 -1.74664 0.000454 

1636921_at dynactin, p24 subunit l(2)06496 398.408 695.7051 -1.74621 0.007657 

1624042_at 
G protein-coupled receptor 
kinase 2 Gprk2 1001.985 1749.255 -1.74579 0.000135 

1630986_s_at Adenylate kinase-3 Adk3 250.5775 437.0328 -1.7441 7.18E-05 

1625800_at CG4074 CG4074 232.2101 404.8984 -1.74367 0.00068 

1638671_at CG6196 CG6196 300.6456 523.8499 -1.74242 0.000837 

1641687_at arflike-2 Arf84F 869.253 1513.624 -1.74129 0.002708 

1623200_at Fringe fng 799.0694 1389.296 -1.73864 0.000413 

1636900_at CG5390 CG5390 1027.065 1785.642 -1.73859 4.07E-05 

1641477_at CG32447 CG32447 116.9517 203.3269 -1.73855 0.006171 

1629692_at CG15653 CG15653 163.8844 284.7951 -1.73778 0.041853 

1639837_at dm-rabphilin Rph 538.4597 935.3538 -1.73709 0.000643 

1625574_at nitric oixide synthase Nos 115.5467 200.7086 -1.73703 0.000119 

1632390_at crammer cer 1030.371 1789.601 -1.73685 8.88E-05 

1626787_s_at CG17556 /// CG3678 
CG17556 /// 
CG3678 1444.181 2507.016 -1.73594 9.89E-08 

1622971_at CG15087 CG15087 535.008 928.3914 -1.73529 8.02E-06 

1640358_at CG4968 CG4968 1238.674 2149.37 -1.73522 6.49E-05 

1640551_at 
TBP-associated factor 
55kD Taf7 219.5009 380.7377 -1.73456 0.001511 

1628416_s_at 
Drosophila dodeca-
satellite-binding protein 1 Dp1 1474.91 2556.633 -1.73342 0.000522 

1629423_at Ras suppressor-1 ics 461.153 799.0104 -1.73264 7.57E-06 

1623624_at CG14869 CG14869 468.1153 811.0272 -1.73254 0.000183 

1626579_at CG3040 CG3040 507.4526 879.0517 -1.73228 0.001534 

1626390_at Ced-12 Ced-12 654.3435 1133.363 -1.73206 8.63E-08 

1632807_at 
Glycerol 3-phosphate 
acyltransferase Dhap-at 657.5775 1138.031 -1.73064 0.009002 

1632477_s_at CG31708 CG31708 140.9285 243.8836 -1.73055 0.034174 

1641334_at CG5446 CG5446 1789.227 3096.214 -1.73048 4.68E-06 

1634164_at 
CG5945 /// Syntaxin 
Interacting Protein 1 

CG5945 /// 
HSPC300 1009.898 1746.56 -1.72944 0.021951 

1624523_at CG32683 CG32683 160.4475 277.3146 -1.72838 0.004761 

1627445_s_at engrailed en 111.6557 192.9778 -1.72833 0.004336 

1624410_at CG15658 /// --- 
CG15658 /// 
DmirCG15658 394.4771 681.4158 -1.72739 0.000133 

1634578_at CG30419 /// --- 
CG30419 /// 
DsecCG30419 119.5183 206.3808 -1.72677 0.003819 

1634709_at CG12402 CG12402 466.9552 806.0321 -1.72614 1.1E-05 

1636775_at CG18622 CG18622 87.78511 151.4909 -1.7257 0.018126 

1641214_at --- --- 366.5918 632.6247 -1.72569 0.000117 

1633958_at 
S-adenosylmethionine 
decarboxylase SamDC 745.9942 1287.115 -1.72537 0.001943 

1634134_at SNF1-related CG6114 1231.639 2124.769 -1.72516 0.019156 

1624528_at Guanylyl cyclase at 89Db Gyc-89Db 111.6621 192.4274 -1.7233 0.019901 

1632189_at CG3587 CG3587 224.6199 387.0132 -1.72297 0.000437 

1626268_at Kinesin-like protein at 54D Klp54D 475.248 817.8038 -1.72079 0.003237 

1635537_at anti-silencing factor 1 asf1 672.2076 1156.509 -1.72046 0.008279 

1627218_a_at CG7646 CG7646 3051.443 5239.727 -1.71713 0.000182 

1641310_at knockout ko 237.1124 406.9924 -1.71645 0.00032 

1624845_a_at stunted sun 150.1764 257.6908 -1.71592 0.004405 

1635224_s_at Jun oncogene Jra 368.2425 631.4708 -1.71482 3.52E-06 

1639309_at CG12333 CG12333 283.7312 486.3831 -1.71424 1.96E-05 

1640291_at CG11848 Bili 577.4978 989.7136 -1.7138 0.000551 

1625745_at CG31643 CG31643 174.5734 298.7937 -1.71156 0.00165 
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1630803_at 
TBP-associated factor 
16kD Taf10b 1200.887 2055.158 -1.71137 0.002989 

1641502_a_at CG9391 CG9391 416.5995 712.6116 -1.71054 6.15E-07 

1639504_at CG14855 CG14855 152.3419 260.5468 -1.71028 0.000435 

1641021_a_at 
Suppressor of variegation 
3-1 JIL-1 907.5501 1552.126 -1.71024 0.003011 

1639856_at CG5727 CG5727 779.2132 1332.068 -1.7095 0.004718 

1634200_a_at CG9413 CG9413 900.7621 1538.831 -1.70837 0.001322 

1627443_at CG5941 CG5941 863.9923 1474.967 -1.70715 0.003584 

1626934_a_at laminin alpha1,2 wb 302.4797 516.0011 -1.7059 0.006118 

1632184_at CG4953 CG4953 385.5798 657.6344 -1.70557 0.01116 

1635591_at ninjurin A NijA 91.43877 155.8582 -1.70451 0.019352 

1627118_at HPS HPS 353.9002 603.1398 -1.70427 3.16E-05 

1630524_at --- --- 1264.851 2155.131 -1.70386 0.002025 

1627472_at Annexin X AnnX 1614.686 2748.051 -1.70191 3.2E-05 

1632656_at CG12112 CG12112 356.9087 607.3781 -1.70177 0.00266 

1630582_s_at CG3967 CG3967 1006.532 1711.936 -1.70083 1.18E-05 

1629151_at spn-F spn-F 272.0226 462.5303 -1.70034 0.000476 

1636208_a_at CG15097 CG15097 313.3826 532.8559 -1.70034 0.000107 
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Απεικόνιση του συνόλου των 169 γονιδίων άμεσων στόχων τοu μονοπατιού 
Notch [FC>1.2, P<0.05,Icontrol >150 και T02P005]. Σημειώνονται με μωβ 
έντονα γράμματα οι μεταγραφικοί παράγοντες.  
 

Unique_ID AvgM pValue FBgn_ID 
CG_ 
Number Symbol 

Number 
_of_ 
peaks 

Min_ 
Distance 

1630960_at 6.25501 0.00143534 FBgn0036081 CG6559 CG6559 4 0 

1634573_a_at 6.10176 0.000519459 FBgn0259211 CG42311 grh 1 0 

1641344_a_at 4.63274 0.00159283 FBgn0004878 CG2102 cas 3 2648 

1631120_at 4.08806 0.00971447 FBgn0053197 CG33197 mbl 2 39184 

1640856_at 3.67521 0.0222484 FBgn0033282 CG14755 CG14755 1 5318 

1628779_a_at 3.5242 0.0250545 FBgn0003651 CG11502 svp 4 0 

1630231_at 3.34333 1.58208e-05 FBgn0001083 CG1500 fw 1 3899 

1634250_at 3.15983 0.00701229 FBgn0000044 CG10067 Act57B 1 14063 

1626048_at 3.02652 6.22669e-05 FBgn0002735 CG8333 HLHmgamma 4 0 

1629597_a_at 2.97112 1.03873e-05 FBgn0034075 CG8421 Asph 1 0 

1627859_at 2.95092 1.99323e-05 FBgn0051646 CG31646 CG31646 1 0 

1634792_s_at 2.89697 0.0195019 FBgn0038826 CG17838 CG17838 2 0 

1639183_a_at 2.8292 0.00021582 FBgn0021776 CG12249 mira 1 71 

1640208_s_at 2.59256 1.96103e-05 FBgn0000095 CG1028 Antp 1 1783 

1625046_at 2.42232 0.0158988 FBgn0030067 CG10648 Rbm13 1 3847 

1639281_at 2.31673 0.00772631 FBgn0038402 CG5952 Fer2 1 575 

1636815_a_at 2.27713 2.1561e-06 FBgn0002973 CG3779 numb 4 0 

1633262_s_at 2.17876 0.00582316 FBgn0026411 CG11354 Lim1 4 0 

1626120_at 2.1594 0.000208679 FBgn0032909 CG9266 CG9266 1 65270 

1623066_at 2.15326 0.00225283 FBgn0032706 CG10369 Irk3 1 0 

1639433_at 2.09943 4.7139e-06 FBgn0010109 CG8704 dpn 2 3907 

1636484_at 2.09662 0.00206656 FBgn0010406 CG8194 RNaseX25 1 15203 

1626518_at 2.0605 3.23321e-05 FBgn0028991 CG32904 seq 1 1064 

1636198_at 2.05412 0.00010253 FBgn0035517 CG1265 CG1265 1 287 

1641031_s_at 2.02916 0.000913869 FBgn0039350 CG17383 jigr1 2 5283 

1626642_at 18.9313 2.48606e-06 FBgn0035922 CG6486 CG6486 1 1826 

1627825_at 15.0155 2.79262e-09 FBgn0035921 CG13305 CG13305 1 0 

1622996_at 1.99816 0.00362746 FBgn0020620 CG8085 RN-tre 1 9942 

1623411_at 1.99572 0.00171791 FBgn0005630 CG12052 lola 18 0 

1629600_at 1.99243 0.0372553 FBgn0031356 CG17660 CG17660 3 36113 

1636202_s_at 1.98265 0.00318018 FBgn0001257 CG15009 ImpL2 1 17622 

1641693_s_at 1.97816 2.53396e-05 FBgn0052158 CG32158 CG32158 1 16158 

1633733_a_at 1.95192 0.0355927 FBgn0004648 CG4122 svr 2 11149 

1625033_at 1.94944 0.034739 FBgn0038881 CG16791 CG16791 1 23814 

1639894_at 1.93749 3.29418e-05 FBgn0026063 CG17216 KP78b 3 18389 
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1632554_at 1.92129 1.02388e-06 FBgn0037633 CG9839 CG9839 1 2246 

1641654_a_at 1.9108 0.00803324 FBgn0017581 CG17342 Lk6 2 9406 

1635153_at 1.90684 3.65236e-05 FBgn0039580 CG1345 Gfat2 2 44908 

1625281_at 1.88855 2.80866e-07 FBgn0027581 CG6191 CG6191 1 0 

1625385_at 1.88566 0.000594492 FBgn0004198 CG11387 ct 2 0 

1629115_s_at 1.85103 8.7378e-05 FBgn0026178 CG5462 scrib 3 36789 

1633820_at 1.84967 0.0199007 FBgn0029172 CG7923 Fad2 3 6885 

1623747_at 1.82051 0.000392666 FBgn0036560 CG5895 CG5895 1 4386 

1641137_at 1.73535 0.00860842 FBgn0000492 CG1897 Dr 2 14288 

1634398_a_at 1.72764 7.10839e-06 FBgn0000463 CG3619 Dl 2 0 

1627261_s_at 1.72695 0.0105191 FBgn0015622 CG11958 Cnx99A 1 54217 

1624097_s_at 1.7236 0.0344068 FBgn0051151 CG31151 wge 1 0 

1638563_at 1.70409 0.00314236 FBgn0039431 CG6490 CG6490 1 20476 

1628450_at 1.70183 0.0118336 FBgn0035092 CG3441 Nplp1 1 15840 

1634727_a_at 1.70031 8.71905e-06 FBgn0003701 CG5785 thr 1 45427 

1622976_at 1.67802 0.000195221 FBgn0002781 CG32491 mod(mdg4) 13 10066 

1631766_at 1.67575 8.41059e-06 FBgn0033751 CG8818 CG8818 1 20962 

1638912_s_at 1.66888 5.9951e-05 FBgn0001215 CG9983 Hrb98DE 2 3335 

1633779_s_at 1.62107 5.1858e-05 FBgn0061492 CG10733 loj 2 7863 

1628651_a_at 1.60966 0.0181987 FBgn0015269 CG8318 Nf1 2 714 

1641157_at 1.59588 9.48302e-06 FBgn0033421 CG1888 CG1888 1 5488 

1636606_at 1.59391 0.000430438 FBgn0038524 CG7623 sll 1 365 

1624981_a_at 1.57933 0.0413909 FBgn0035630 CG10576 CG10576 1 0 

1635273_s_at 1.57629 0.000210913 FBgn0031016 CG12199 kek5 1 0 

1625503_at 1.57393 0.00679373 FBgn0052425 CG32425 CG32425 2 0 

1628319_s_at 1.56841 0.0489547 FBgn0021764 CG5227 sdk 2 0 

1630398_at 1.56833 0.00871977 FBgn0032394 CG6746 CG6746 2 662 

1630496_a_at 1.55407 0.000943271 FBgn0015546 CG4215 spel1 5 63885 

1626456_at 1.54999 7.40598e-05 FBgn0028327 CG32701 l(1)G0320 1 24727 

1624656_s_at 1.54209 0.00798765 FBgn0024983 CG4293 CG4293 2 2711 

1632875_at 1.53744 0.00100546 FBgn0032705 CG10346 Grip71 1 1140 

1639940_at 1.53688 0.000117462 FBgn0000459 CG9908 disco 1 28062 

1639592_at 1.51233 0.000134211 FBgn0034724 CG3624 CG3624 2 6363 

1627506_at 1.51216 0.0483468 FBgn0000547 CG12676 ed 1 7302 

1638605_at 1.50748 0.00074741 FBgn0031893 CG4495 CG4495 1 5718 

1640118_at 1.50738 0.0133852 FBgn0034299 CG5757 CG5757 1 28440 

1634588_at 1.49105 0.0373615 FBgn0011259 CG18405 Sema-1a 1 0 

1628732_at 1.48943 1.05254e-05 FBgn0025739 CG3346 pon 1 3596 

1634899_a_at 1.48287 0.00226441 FBgn0036702 CG6512 CG6512 1 116969 

1623784_at 1.48047 0.0109083 FBgn0038934 CG5732 CG5732 1 43465 

1627453_s_at 1.47285 2.44223e-05 FBgn0005672 CG10334 spi 1 0 

1635168_at 1.47216 0.001823 FBgn0036991 CG5872 CG5872 1 4561 

1631524_a_at 1.47191 0.0213833 FBgn0001235 CG17117 hth 10 0 

1637825_at 1.47064 0.00781642 FBgn0033178 CG11127 CG11127 1 22927 

1631502_at 1.47029 0.00144633 FBgn0001983 CG4158 wor 4 3844 

1641168_s_at 1.46881 0.000388463 FBgn0032961 CG1416 CG1416 1 67266 

1638409_at 1.46805 0.00319892 FBgn0035147 CG12030 CG12030 1 2258 

1625000_a_at 1.46797 6.48037e-05 FBgn0052441 CG32441 CG32441 1 8682 

1627612_a_at 1.46593 0.00407079 FBgn0025864 CG12737 Crag 2 6712 

1624727_s_at 1.46351 0.000228079 FBgn0016756 CG5486 Ubp64E 1 3636 

1629552_at 1.44339 0.00355046 FBgn0027872 CG17818 rdgBbeta 1 20641 

1630968_at 1.43814 0.000107736 FBgn0035173 CG13907 CG13907 4 17165 
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1636186_s_at 1.43369 0.00474992 FBgn0015221 CG1469 Fer2LCH 4 0 

1631344_at 1.42846 0.00012521 FBgn0027949 CG10364 msb1l 1 4577 

1623966_s_at 1.42824 0.0183146 FBgn0004108 CG9704 Nrt 2 17183 

1639759_s_at 1.421 0.00267514 FBgn0010633 CG8390 vlc 2 30878 

1628423_at 1.4201 0.0269106 FBgn0042085 CG3274 Bap170 5 38897 

1629319_at 1.41497 0.00590065 FBgn0032724 CG10428 CG10428 2 733 

1626001_at 1.41421 0.00882114 FBgn0002968 CG1634 Nrg 4 0 

1630237_a_at 1.4086 0.000987706 FBgn0000157 CG3629 Dll 1 6766 

1627502_at 1.40087 0.00128372 FBgn0034674 CG9304 CG9304 1 7585 

1640184_at 1.39926 0.0191335 FBgn0033122 CG17002 CG17002 1 14385 

1623405_at 1.39796 3.32566e-05 FBgn0011692 CG1258 pav 1 7533 

1628563_at 1.39629 0.0184007 FBgn0053181 CG32714 CG33181 2 7690 

1628469_a_at 1.38013 0.000397426 FBgn0052529 CG32529 CG32529 1 0 

1638453_at 1.37697 0.00493843 FBgn0034803 CG9849 CG9849 1 3136 

1638412_at 1.37248 0.019887 FBgn0003175 CG4444 px 3 0 

1625587_at 1.36199 0.0078472 FBgn0034406 CG15106 Jheh3 1 38067 

1640859_at 1.36115 0.0313893 FBgn0035627 CG10583 Sse 1 19578 

1627465_at 1.35883 0.000834447 FBgn0034726 CG11301 Mes4 1 3117 

1629095_a_at 1.35562 0.0299064 FBgn0002719 CG10120 Men 1 0 

1622950_a_at 1.35531 0.000188915 FBgn0034611 CG10069 CG10069 1 12726 

1623889_at 1.35476 0.000547665 FBgn0035333 CG1317 CG1317 1 52375 

1641603_s_at 1.35299 0.00240098 FBgn0028487 CG9611 CG9611 1 0 

1623664_at 1.35082 0.00713779 FBgn0037044 CG10585 CG10585 1 19334 

1640296_a_at 1.34927 0.00140783 FBgn0025360 CG18455 Optix 1 437 

1641231_at 1.34854 0.0393583 FBgn0033182 CG1621 CG1621 1 2417 

1636639_at 1.34822 6.41332e-05 FBgn0031260 CG11840 Spp 1 5113 

1627888_at 1.34541 0.0118919 FBgn0037875 CG6672 CG6672 1 431 

1635592_at 1.34508 0.000582438 FBgn0040068 CG7893 vav 2 158757 

1627838_at 1.33997 0.000124068 FBgn0004055 CG3533 uzip 1 0 

1633830_at 1.33669 0.000179281 FBgn0032787 CG10195 CG10195 3 0 

1629222_at 1.33662 0.0131209 FBgn0014455 CG11654 Ahcy13 2 84882 

1629778_s_at 1.33618 0.00404128 FBgn0037000 CG5130 CG5130 1 2699 

1629369_at 1.33011 0.0443347 FBgn0035812 CG7457 CG7457 1 6487 

1632945_at 1.326 0.0220676 FBgn0053715 CG33715 Msp-300 2 1124 

1632550_at 1.32463 5.18519e-05 FBgn0034013 CG8166 unc-5 1 0 

1639666_at 1.32189 0.0159196 FBgn0037105 CG7169 S1P 1 28641 

1625856_at 1.32123 0.00116588 FBgn0000472 CG10798 dm 1 0 

1638305_at 1.317 0.0459035 FBgn0036713 CG6456 Mip 2 7882 

1636314_at 1.30957 0.000138504 FBgn0010438 CG4337 mtSSB 2 17004 

1635040_a_at 1.29797 0.0173396 FBgn0015933 CG2146 didum 1 11743 

1639025_at 1.28977 0.0374262 FBgn0039668 CG2304 Trc8 2 37092 

1624971_at 1.28907 0.00894564 FBgn0040383 CG5254 CG5254 1 68089 

1636443_s_at 1.28766 0.00670203 FBgn0052423 CG32423 shep 1 74461 

1632752_at 1.28558 0.0381616 FBgn0015591 CG13633 Ast 1 36052 

1624119_at 1.28518 0.00268033 FBgn0052486 CG32486 CG32486 1 0 

1631315_at 1.28443 0.000694796 FBgn0029771 CG12730 CG12730 1 17854 

1627024_s_at 1.27821 0.0163763 FBgn0030634 CG9164 CG9164 2 15242 

1623708_at 1.27759 0.000236762 FBgn0086361 CG1906 alph 2 9912 

1639952_at 1.27605 0.0187772 FBgn0028399 CG4672 TMS1 1 57797 

1632240_at 1.27505 0.0192743 FBgn0040347 CG3026 mus81 1 13765 

1638758_at 1.27386 0.00611408 FBgn0029819 CG3016 CG3016 3 9010 

1628009_at 1.27282 0.000361469 FBgn0000633 CG17716 fas 2 0 

1635215_at 1.27145 0.0262874 FBgn0029942 CG2059 CG2059 1 12182 
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1623702_at 1.2689 0.000807742 FBgn0029882 CG3226 CG3226 1 2890 

1632836_at 1.26881 0.0252267 FBgn0086674 CG32632 Tango13 1 238 

1632698_at 1.26794 0.00884505 FBgn0003963 CG2762 ush 1 42314 

1638964_at 1.26671 0.0065974 FBgn0037552 CG7800 CG7800 1 35786 

1628099_at 1.26662 0.0111215 FBgn0040237 CG6815 bor 2 24018 

1627861_s_at 1.2665 0.0312116 FBgn0010548 CG11140 Aldh-III 1 10752 

1635547_a_at 1.26331 0.00178 FBgn0010803 CG9735 Aats-trp 1 56322 

1626153_at 1.25905 0.000608957 FBgn0003600 CG6476 Su(var)3-9 1 6772 

1633008_at 1.25369 0.00541672 FBgn0033121 CG3567 Cyp6u1 1 769 

1633312_at 1.2524 0.0107306 FBgn0037958 CG6962 CG6962 1 32480 

1626368_at 1.25088 0.00123676 FBgn0002524 CG4162 lace 2 4488 

1641382_at 1.25063 0.0267819 FBgn0011660 CG8169 Pms2 1 15555 

1635238_s_at 1.24957 0.000102787 FBgn0005536 CG32156 Mbs 1 9992 

1631372_a_at 1.24934 0.0472522 FBgn0023417 CG7807 AP-2 1 13706 

1635742_s_at 1.24596 0.000824669 FBgn0036715 CG6445 Cad74A 2 8784 

1626087_at 1.23916 0.00454211 FBgn0024836 CG11895 stan 1 22293 

1639914_at 1.23634 0.00058166 FBgn0038056 CG5961 CG5961 1 8340 

1636081_at 1.23487 0.00513094 FBgn0086613 CG31212 Ino80 1 46731 

1627697_at 1.23299 0.0132793 FBgn0033672 CG8972 rho-7 1 28516 

1632809_at 1.23126 0.0114478 FBgn0033250 CG14762 CG14762 2 7956 

1634331_at 1.21686 6.88753e-05 FBgn0021847 CG8325 l(2)k14710 5 356727 

1640380_a_at 1.21499 0.0283083 FBgn0035145 CG12031 MED14 3 18195 

1631040_at 1.21368 0.0183026 FBgn0036302 CG10632 CG10632 2 66675 

1634579_at 1.21253 0.0317894 FBgn0043456 CG4747 CG4747 1 16589 

1626384_at 1.2118 0.00229939 FBgn0028504 CG12182 CG12182 1 6612 

1624747_at 1.21085 0.000436805 FBgn0024920 CG3181 Ts 1 73254 

1639876_a_at 1.2101 0.0446092 FBgn0000405 CG3510 CycB 1 0 

1631248_at 1.20975 0.00249286 FBgn0027330 CG1994 l(1)G0020 3 4283 

1624138_at 1.20593 0.00474558 FBgn0030855 CG5800 CG5800 1 12899 

1627749_at 1.20022 0.000138221 FBgn0032646 CG6412 CG6412 1 12662 
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Σύγκριση των γονιδίων άμεσων στόχων του Notch της παρούσας μελέτης  με 
τα γονίδια που εκφράζονται ειδικά σε νευροβλάστες και νευρώνες (Berger et 
al., 2012). Με μωβ σημειώνονται οι μεταγραφικοί παράγοντες και οι 
παράγοντες ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης που μελετήθηκαν 
λεπτομερώς στην παρούσα διατριβή. 
 
NB specific overlap Neuron  specific overlap 

FlybAse No. Gene name FlybAse No. 
Gene 
name 

FBgn0000405  CycB  FBgn0000157  Dll  

FBgn0000463  Dl  FBgn0000547  ed  

FBgn0001083  fw  FBgn0000633  fas  

FBgn0001257  ImpL2  FBgn0003175  px  

FBgn0001983  wor  FBgn0003963  ush  

FBgn0002719  Men  FBgn0004108  Nrt  

FBgn0002735  E(spl)mγ FBgn0004198  ct  

FBgn0002973  numb  FBgn0004878  cas  

FBgn0003701  thr  FBgn0010548  Aldh-III  

FBgn0010109  dpn  FBgn0011259  Sema-1a  

FBgn0010438  mtSSB  FBgn0015269  Nf1  

FBgn0011660  Pms2  FBgn0024836  stan  

FBgn0011692  pav  FBgn0025864  Crag  

FBgn0014455  Ahcy13  FBgn0026411  Lim1  

FBgn0021776  mira  FBgn0028991  seq  

FBgn0024920  Ts  FBgn0031016  kek5  

FBgn0025739  pon  FBgn0033250  CG14762  

FBgn0027330  l(1)G0020  FBgn0034013  unc-5  

FBgn0027949  msb1l  FBgn0034420  CG10737  

FBgn0029771  CG12730  FBgn0035092  Nplp1  

FBgn0029882  CG3226  FBgn0038402  Fer2  

FBgn0030067  Rbm13  FBgn0038881  CG16791  

FBgn0030855  CG5800  FBgn0038934  Gld2  

FBgn0032646  CG6412  FBgn0039431  CG6490  

FBgn0032787  CG10195  FBgn0039580  Gfat2  

FBgn0033421  CG1888  FBgn0040068  vav  

FBgn0033672  rho-7  FBgn0051151  wge  

FBgn0033751  CG8818  FBgn0051646  CG31646  

FBgn0034299  CG5757  FBgn0052423  shep  

FBgn0034724  babos  FBgn0052486  CG32486  

FBgn0034726  Mes4  FBgn0052529  Hers  

FBgn0035147  Gale  FBgn0261588  pdm3  

FBgn0035517  CG1265  FBgn0261836  Msp-300  

FBgn0035627  Sse  FBgn0261953  AP-2  

FBgn0035630  CG10576   

FBgn0035812  CG7457    

FBgn0035921  CG13305   

FBgn0035922  Pex7    

FBgn0036702  CG6512    

FBgn0036715  Cad74A    

FBgn0037552  CG7800    

FBgn0037958  CG6962    

FBgn0038826  Syp    

FBgn0040237  bor    

FBgn0052441  CG32441   
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FBgn0061492  loj    

FBgn0259211  grh    

FBgn0260388  CG42514   

FBgn0263240  Coop    

FBgn0263755  Su(var)3-9   
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Σύγκριση των γονιδίων άμεσων στόχων του Notch έπειτα από 
υπερενεργοποίηση του μονοπατιού και επαγωγή υπερπλασιών α) σε ΚΝΣ 
προνύμφης (παρούσα μελέτη) και β) σε αναπτυξιακό δίσκο του φτερού 
(Djiane et al., 2012). 
 

 
FlybAse No. Gene name 

FBgn0005630  lola  

FBgn0010109  dpn  

FBgn0027581  CG6191  
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Σύγκριση των γονιδίων άμεσων στόχων του Notch κατά την 
υπερενεργοποίησή του μονοπατιού α) σε ΚΝΣ προνύμφης (παρούσα μελέτη) 
και β) στις κυτταρικές σειρές Dmd8 και Kc οι οποίες είναι μεσοδερμικής και 
αιμοποιητικής προέλευσης αντίστοιχα (Krejci et al., 2009). 
 

FlybAse No. 
Gene 
name 

FBgn0001235  hth  

FBgn0002735  E(spl)mg 

FBgn0002973  numb  

FBgn0003175  px  

FBgn0003963  ush  

FBgn0004198  ct  

FBgn0005536  Mbs  

FBgn0005630  lola  

FBgn0010109  dpn  

FBgn0016756  Ubp64E  

FBgn0029771  CG12730  

FBgn0031893  CG4495  

FBgn0034013  unc-5  

FBgn0034075  Asph  

FBgn0052425  CG32425  

FBgn0260388  CG42514  

FBgn0262656  dm  
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Συμπληρωματικές εικόνες του προτύπου έκφρασης των γονιδίων-άμεσων 
στόχων του Notch που εξαιρέθηκαν από περαιτέρω μελέτες (pmd3, Lim1, cut 
και pon)σε φυσιολογικό ΚΝΣ προνύμφης 3ου σταδίου  και σε ΚΝΣ έπειτα από 
υπερνεργοποίηση του μονοπατιού Notch.  

 
Συμπληρωματική εικόνα 1: Το γονίδιο pdm3 εκφράζεται φυσιολογικά  σε 
νευρώνες στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η υπερενεργότητα του 
Notch προκαλεί μείωση της έκφρασης  του γονιδίου pdm3 στους νευρώνες. 
Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη 
χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον 
οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου 
που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει 
μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα 
εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή Pdm3 (κόκκινο) απεικονίζονται. 
Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; dbr: ραχιαίος 
εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός 
λοβός πειράματος ελέγχου όπου το γονίδιο pdm3 εκφράζεται ήπια σε μερικούς 
νευρώνες στις τύπου Ι γενεαλογίες και εντονότερα στην πλειοψηφία των νευρώνων 
στις τύπου ΙΙ γενεαλογίες. (B) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο, μειώνεται σηαμντικά ο 
αριθμός των νευρώνων  που εκφράζουν το γονίδιο pdm3. (C-G’) εικόνες  από έναν 
κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (C,C') ενάντια ενός εγκεφάλου grh>NΔecd; (D,D')  και 
μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (E,E') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής 
νευρικής χορδής (F,F'). Παρατηρείται και σε αυτές  τις περιοχές σημαντική μείωση 
του αριθμού των νευρώνων που εκφράζουν το γονίδιο pdm3. Κλίμακα: 48μm σε A-M, 
O, 75μm σε N,P 
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Συμπληρωματική εικόνα 2: Το γονίδιο lim1 εκφράζεται φυσιολογικά  σε 
συστάδες νευρώνων στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η 
υπερενεργότητα του Notch προκαλεί μείωση της έκφρασης  του γονιδίου 
pdm3 στους νευρώνες. Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch 
(NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και 
στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. 
(A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός 
grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι 
πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή Lim1 
(κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος 
εγκέφαλος; vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός 
λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος ελέγχου όπου το γονίδιο lim1 
εκφράζεται σε συστάδες νευρώνων  στις τύπου Ι γενεαλογίες. (B) Σε έναν 
grh>NΔecd εγκέφαλο, το γονίδιο lim1 εκφράζεται σε λιγότερους νευρώνες. (C-F’) 
εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (C,C') ενάντια ενός εγκεφάλου 
grh>NΔecd; (D,D')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (E,E') ενάντια μιας 
grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (F,F'). Παρατηρείται και σε αυτές  τις περιοχές 
η μείωση της έκφραση  του γονιδίου lim1 σε λιγοστούς νευρώνες. Κλίμακα: 48μm σε 
A-M, O, 75μm σε N,P 
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Συμπληρωματική εικόνα 3: Το γονίδιο Cut εκφράζεται φυσιολογικά  σε όλα τα 
κύτταρα στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και η υπερενεργότητα του Notch 
δεν προκαλεί εμφανή μεταβολή στα επίπεδα έκφρασης του. Ένα συστατικά 
ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε με τη χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από τον οδηγό grh-
Gal4 (B,D,F). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,) ΚΝΣ ελέγχου που βρέθηκαν 
σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 εκφράζει μονάχα την χιμαιρική 
πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα 
για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή Cut (κόκκινο) απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος 
βρίσκεται στην κορυφή. Dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; vbr: κοιλιακός εγκέφαλος; VNC: 
κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος 
ελέγχου όπου το γονίδιο Cut εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα των τύπου Ι & τύπου ΙΙ 
γενεαλογιών καθώς επίσης και σε επιφανειακά γλοιακά κύτταρα. (B) Σε έναν 
grh>NΔecd εγκέφαλο, το γονίδιο Cut συνεχίζει να εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα των 
τύπου Ι & τύπου ΙΙ γενεαλογιών στα ίδια επίπεδα. (C-F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό 
εγκέφαλο ελέγχου (C,C') ενάντια ενός εγκεφάλου grh>NΔecd; (D,D')  και μίας 
κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (E,E') ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής 
νευρικής χορδής (F,F'). Παρατηρείται και σε αυτές  τις περιοχές η έκφραση  του 
γονιδίου Cut σε όλα τα κύτταρα των τύπου Ι & τύπου ΙΙ γενεαλογιών. Κλίμακα: 48μm 
σε A-M, O, 75μm σε N,P 
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Συμπληρωματική εικόνα 4: Το γονίδιο Pon εκφράζεται φυσιολογικά  στα GMCs, 
στα INPs και στους νεαρούς νευρώνες στο ΚΝΣ της προνύμφης 3ου σταδίου και 
η υπερενεργότητα του Notch προκαλεί μείωση της έκφρασης του γονιδίου 
Pon. Ένα συστατικά ενεργό διαγονίδιο του υποδοχέα Notch (NΔecd) συνεκφράστηκε 
με τη χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP στους νευροβλάστες και στα GMCs κάτω από 
τον οδηγό grh-Gal4 (B,D,F,H,J). Η έκφραση επάγεται για 24 ώρες. (A,C,E,G,I) ΚΝΣ 
ελέγχου που βρέθηκαν σε πανομοιότυπες συνθήκες, όπου ο οδηγός grh-Gal4 
εκφράζει μονάχα την χιμαιρική πρωτεΐνη CD8-GFP. Η πρωτεΐνη GFP είναι πράσινη 
σε όλα τα εικονίδια. Αντισώματα για τις πρωτεΐνες Dpn (μπλέ) ή Pon (κόκκινο) 
απεικονίζονται. Το εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται στην κορυφή. Vbr: κοιλιακός 
εγκέφαλος; dbr: ραχιαίος εγκέφαλος; VNC: κοιλιακή νευρική χορδή, OL: οπτικός 
λοβός. (A,A’) εγκεφαλικός λοβός πειράματος ελέγχου όπου το γονίδιο Pon 
εκφράζεται στην κυτταρική μεμβράνη των GMCs, των INPs και των νεαρών 
νευρώνων. (B) Σε έναν grh>NΔecd εγκέφαλο το γονίδιο Pon εκφράζεται σε μέτρια 
επίπεδα σε όλα τα κύτταρα που φέρουν χαρακτηριστικά νευροβλαστών (Dpn-θετικά). 
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(C-D’) οι περιοχές του ραχιαίου εγκεφάλου με άσπρο περίγραμμα (Α,Β) σε 
μεγέθυνση. (E-F’) εικόνες  από έναν κοιλιακό εγκέφαλο ελέγχου (E,E') ενάντια ενός 
εγκεφάλου grh>NΔecd; (F,F')  και μίας κοιλιακής νευρικής χορδής ελέγχου (G,G') 
ενάντια μιας grh>NΔecd κοιλιακής νευρικής χορδής (H,H'). (I-J’) οι περιοχές της 
κοιλιακής νευρικης χορδής με άσπρο περίγραμμα (G,H) σε μεγέθυνση. Παρατηρείται 
σημαντική μείωση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου Pon σε σχεση με το κοιλιακό 
μέρος της νευρικής χορδής (Η’,  κίτρινο βέλος). Κλίμακα: 48μm σε A-M, O, 75μm σε 
N,P.  
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