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 Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Νεκτάριο Ταβερναράκη για την ευκαιρία που 

µου έδωσε να πειραµατιστώ δίπλα του, για την καθοδήγηση του, τις πολύτιµες συµβουλές του 

και κυρίως για τον τρόπο σκέψης του που µε έχει κάνει να βλέπω τα πράγµατα από άλλη 

γωνία (συγκεκριµένα από όλες τις γωνίες). Έχω να µάθω ακόµα……. 

 Ευχαριστώ τα παιδιά στο εργαστήριο (Πόπη, Γιάννης, Χρύσα, Αγγέλα, Κωστούλα) για 

τη βοήθειά τους, τις συζητήσεις µας και για το ιδανικό κλίµα που επικρατεί ανάµεσα στους 

τέσσερις πάγκους….. 

 Τα κορίτσια µου τα ευχαριστώ για το γέλιο τους.......        

 Τη Στέλλα, το Βαγγέλη, τον Αλέξανδρο τους ευχαριστώ για την στήριξή τους, την 

υποµονή τους και την αγάπη τους….. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Μέλη της οικογένειας των DEG/ENaCs συνιστούν υποµονάδες καναλιών ιόντων και 

έχουν ταυτοποιηθεί σε µια πληθώρα οργανισµών µεταξύ των οποίων είναι οι νηµατώδεις, οι 

µύγες, τα σαλιγκάρια και πολλά σπονδυλωτά συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου και 

εκφράζονται σε διάφορους ιστούς όπως ο νεφρός, το επιθήλιο, οι µύες και οι νευρώνες 

(reviewed in (Kellenberger and Schild 2002). Παρόλο που οι DEG/ENaC εµπλέκονται σε 

ποικίλες βιολογικές λειτουργίες σε διαφορετικούς οργανισµούς (µετάδοση µηχανικού 

ερεθίσµατος, κίνηση, οµοιόσταση Na+, αίσθηση πόνου), µοιράζονται µια υψηλά συντηρηµένη 

δοµή (Benos and Stanton 1999; Kellenberger and Schild 2002; Syntichaki and Tavernarakis 

2004), γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κοινού προγόνου σχετικά νωρίς στην 

εξέλιξη. Η βασική δοµή της υποµονάδας φαίνεται ότι έχει προσαρµοστεί για να εξυπηρετεί ένα 

ευρύ φάσµα βιολογικών αναγκών µε την προσθήκη ή µε τροποποιήσεις λειτουργικών 

µοτίβων.  

 Πρόσφατα υπάρχουν ενδείξεις για την εµπλοκή µελών της οικογένειας των 

DEG/ENaCs στις διαδικασίες συνδεδεµένης µάθησης και µνήµης. Σκοπός της µελέτης αυτής 

είναι η επιβεβαίωση του νέου ρόλου των πρωτεϊνών αυτών. H πληθώρα των DEG/ENaCs 

που έχουν ταυτοποιηθεί και χαρακτηριστεί στον C. elegans (γνωστές ως degenerins), το καλά 

χαρακτηρισµένο νευρικό του σύστηµα και οι µελέτες συµπεριφοράς, µπορούν να συµβάλλουν 

στη διαλεύκανση του ρόλου των degenerins στη µνήµη και µάθηση, και στη διερεύνηση του 

ακριβή µηχανισµού των λειτουργιών αυτών. Πράγµατι πειράµατα που έγιναν στα οποία 

εξεταζόταν η ικανότητα συνδεδεµένης µάθησης και µνήµης (χηµειοτακτική συµπεριφορά 

έπειτα από conditioning), έδειξαν συσχέτιση µιας µη χαρακτηρισµένης degenerin (ZK770.1) 

του C. elegans µε τις διαδικασίες αυτές.  
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SUMMARY 

 

Members of the EG/ENaC family of ion channel subunits have been identified in 

organisms ranging from nematodes, flies, snails and many vertebrates including humans and 

are expressed in tissues as diverse as kidney, epithelia, muscles and neurons (reviewed in 

(Kellenberger and Schild 2002). While DEG/ENaC proteins are involved in many diverse 

biological functions in different organisms (mechanotransduction, locomotion, Na+ 

homeostasis, pain perception) they share a highly conserved overall structure (Benos and 

Stanton 1999; Kellenberger and Schild 2002; Syntichaki and Tavernarakis 2004), which 

suggests that they shared a common ancestor relatively early in evolution. The basic subunit 

structure may have been adapted to fit a range of biological needs by the addition or 

modification of functional domains. 

 Recently there were indications for the involvement of DEG/ENaC family members in 

associative learning and memory. This study intends to confirm the new role of these 

proteins. The variety of DEG/ENaC proteins identified in C. elegans (known as dgenerins), 

the well characterized neuronal system and the behavioral assays can contribute in the 

detection of the role of degenerins in associative learning and memory and in the 

investigation of the mechanism involved. Indeed, learning and memory assays (chemiotaxis 

after conditioning) showed an implication of a non characterized degenerin of C. elegans, 

(ZK770.1) in these neuronal processes.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Γενικά χαρακτηριστικά της οικογένειας των DEG/ENaCs 

 Η οικογένεια των degenerins πήρε το όνοµά της από τις gain-of-function µεταλλαγές 

ορισµένων µελών της οικογένειας που προκαλούσαν διόγκωση του κυττάρου ή κυτταρικό 

θάνατο (Chalfie and Wolinsky 1990). Με την ολοκλήρωση της αλληλούχισης του γενώµατος 

του C. elegans έχουν αναγνωριστεί 30 γονίδια που κωδικοποιούν µέλη της οικογένειας των 

DEG/ENaCs (degenerins), 7 από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί γενετικά και µοριακά 

(Πίνακας 1). Κάποιες από τις degenerins ταυτοποίηθηκαν αρχικά ως µόρια που εµπλέκονται 

στη µετάδοση µηχανικού ερεθίσµατος έπειτα από γενετική ανάλυση στο C. elegans. 

Συγκεκριµένα οι γενετικές µελέτες αποκάλυψαν µια πληθώρα γονιδίων που κωδικοποιούν για 

υποµονάδες υποψήφιων καναλιών ιόντων, που πιθανόν να συναρµολογούνται σε ένα 

µηχανο-ευαίσθητο σύµπλοκο. Τα κανάλια αυτά εµπλέκονται στη µετάδοση µηχανικού 

ερεθίσµατος, στην αντίληψη και συντονισµό των µελών του σώµατος (proprioception), και στη 

συντονισµένη κίνηση (Driscoll and Chalfie 1991; Huang and Chalfie 1994; Tavernarakis, 

Shreffler et al. 1997). 

 

Όνοµα γονιδίου ORF Χρωµόσωµα Συµπεριφορά/Φαινότυπος 

deg-1 C47C12.6 X Touch abnormality 

del-1 E02H4.1 X Locomotory defects 

mec-4 T01C8.7 X Touch insensitivity 

mec-10 F16F9.5 X Touch insensitivity 

flr-1 F0210.5 X Fluoride resistance 

unc-8 R13A1.4 IV Locomotory defects 

unc-105 C41C4.5 IV Muscle function defects? 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Τα χαρακτηρισµένα µέλη της οικογένειας των DEG/ENaCs του C .elegans

(Syntichaki and Tavernarakis 2004). 
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Οι degenerins του C. elegans εµφανίζουν περίπου 25-30% ταυτόσηµη αλληλουχία µε 

υποµονάδες των επιθηλιακών καναλιών Na+, ENaC, ευαίσθητα στο amiloride (ανασταλτικό 

πεπτίδιο), τα οποία είναι απαραίτητα για τη µεταφορά ιόντων δια µέσου των επιθηλίων και µε 

ιοντικά κανάλια ευαίσθητα σε αλλαγές του pH, που συµβάλλουν στην αίσθηση πόνου και 

µηχανικού ερεθίσµατος (ASICs, BNC) (Waldmann and Lazdunski 1998; Hummler 1999; 

Price, Lewin et al. 2000; Kellenberger and Schild 2002). Μαζί οι συγκεκριµένες πρωτεΐνες του 

C. elegans και των σπονδυλωτών συνθέτουν την οικογένεια ιοντικών καναλιών τύπου 

DEG/ENaC (degenerin/epithelial sodium channel) (Kellenberger and Schild 2002). Σε αυτήν 

την οικογένεια ανήκουν επίσης το κανάλι τύπου FaNaC του σαλιγκαριού που ρυθµίζεται από 

το FMRF-amide (Lingueglia, Champigny et al. 1995), οι πρωτεΐνες RPK και PPK (ripped 

pocket και pickpocket) της Drosophila (Adams, Anderson et al. 1998; Darboux, Lingueglia et 

al. 1998) και η FLR-1 του C. elegans (Take-Uchi, Kawakami et al. 1998). 

 

1.1 ∆οµή και µοτίβα των πρωτεϊνών τύπου DEG/ENaC 

 Οι πρωτεΐνες τύπου DEG/ENaC  έχουν µέγεθος από 550 έως 950 αµινοξέα και 

φέρουν διάκριτα µοτίβα µε οµόλογες αλληλουχίες (Εικόνα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Σχηµατική

απεικόνιση της δοµής και

τοπολογίας των τύπου

DEG/ENaC υποµονάδων

(Syntichaki and Tavernarakis

2004)
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Η τοπολογία των υποµονάδων είναι σταθερή: όλα τα µέλη της οικογένειας των 

DEG/ENaCs έχουν δύο διαµεµβρανικές περιοχές µε µοτίβα τύπου CRD (cysteine-rich 

domains), πλούσια σε κυστεϊνες (µε το µοτίβο CRDΙΙΙ να είναι το πιο συντηρηµένο), µεταξύ 

των δύο αυτών διαµεµβρανικών τµηµάτων (Tavernarakis and Driscoll 2000; Tavernarakis and 

Driscoll 2001). Οι DEG/ENaCs τοποθετούνται στη µεµβράνη έτσι ώστε το καρβοξυ-τελικό και 

αµινο-τελικό άκρο τους να προβάλλουν ενδοκυτταρικά προς το κυτταρόπλασµα ενώ η 

υπόλοιπη πρωτεΐνη, συµπεριλαµβανοµένων και των CRDs, να είναι εξωκυτταρική (Εικόνα 1) 

(Garcia-Anoveros, Derfler et al. 1997; Syntichaki and Tavernarakis 2004). Οι συντηρηµένες 

περιοχές των DEG/ENaCs περιλαµβάνουν τις δύο διαµεµβρανικές περιοχές τύπου MSDI και 

II (membrane-spanning domains), ένα µικρό αµινοξικό τµήµα πριν την πρώτη διαµεµβρανική 

περιοχή, τις εξωκυτταρικές τύπου CRD περιοχές, µια εξωκυτταρική ρυθµιστική περιοχή και 

ένα µοτίβο τύπου NTD (neurotoxin-related domain), που σχετίζεται µε την neurotoxin και 

συµπίπτει µε την τύπου CRDIII περιοχή. Ο µεγάλος βαθµός συντήρησης των καταλοίπων 

κυστεϊνης στις εξωκυτταρικές περιοχές υποδεικνύει ότι η τριτοταγής δοµή της περιοχής αυτής 

είναι κρίσιµη για τη λειτουργία των περισσοτέρων υποµονάδων των καναλιών και πιθανώς να 

µεσολαβεί για την αλληλεπίδραση µε εξωκυτταρικές δοµές. Ενδιαφέρον είναι επίσης και το ότι 

το µοτίβο τύπου NTD σχετίζεται µε περιοχές άλλων πρωτεϊνών, µεταξύ των οποίων και η 

crumbs της Drosophila που είναι απαραίτητη για την επιθηλιακή οργάνωση (Tepass, Theres 

et al. 1990), η agrin, µια πρωτεΐνη που βρίσκεται στη βασική λάµινα και διακινεί τη 

συσσώρευση των υποδοχέων-καναλιών ακετυλοχολίνης (Rupp, Hoch et al. 1992) και οι 

selectins που συµµετέχουν στη κυτταρική προσκόλληση (π.χ η ELAM-1) (Bevilacqua, 

Stengelin et al. 1989). H παρουσία ανάλογων περιοχών σε πρωτεΐνες όπως η crumbs και η 

agrin υποδηλώνει ότι οι περιοχές αυτές πιθανώς να µεσολαβούν για ανάλογες 

αλληλεπιδράσεις απαραίτητες για την οργάνωση ιστών και τη δηµιουργία πρωτεϊνικών 

συµπλόκων. Υπάρχει η υπόθεση ότι η παρουσία των τύπου NTD µοτίβων σε µια 

συγκεκριµένη κατηγορία καναλιών είναι αποτέλεσµα συγκλίνουσας εξέλιξης, που έχει 

προέλθει από την απαίτηση για υψηλής συγγένειας µοτίβων αλληλεπίδρασης σε αυτές τις 

πρωτεΐνες. 

 Τα αµινο-τελικά και καρβοξυ-τελικά άκρα είναι ενδοκυτταρικά και µια µεγάλη περιοχή 

είναι τοποθετηµένη στο εξωτερικό του κυττάρου (Εικόνα 1) (Tavernarakis and Driscoll 2001; 
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Kellenberger and Schild 2002). H πιο αµινο-τελική περιοχή τύπου MSD (MSDI) είναι 

υδρόφοβη ενώ η πιο καρβοξυτελική (MSDII) είναι αµφιπαθική (Hong and Driscoll 1994; Hong, 

Mano et al. 2000). Γενικά, η MSDI δεν αναγνωρίζεται από κάποιο ιδιαίτερο αλληλουχικό 

χαρακτηριστικό εκτός από δύο ισχυρά συντηρηµένα κατάλοιπα, ένα τρυπτοφάνης και ένα 

Gln/Asn. Η MSDII είναι πιο ευδιάκριτη καθώς διαθέτει ένα consensus συντηρηµένων 

υδροφιλικών καταλοίπων (GLWxGxSxxTxxE) που έχει εµπλακεί στη λειτουργία του πόρου 

(Hong and Driscoll 1994). Η υψηλά συντηρηµένη περιοχή πριν από τη µικρή διαµεµβρανική 

περιοχή είναι πιθανόν ότι ‘αναδιπλώνει’ προς τη µεµβράνη, για να συµβάλλει στο σχηµατισµό 

του πόρου (Garty and Palmer 1997; Benos and Stanton 1999; Kellenberger, Gautschi et al. 

1999). Η εκτεταµένη τύπου MSDII περιοχή οµολογίας (διαµεµβρανικό τµήµα+ αναδίπλωση) 

θεωρείται ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των µελών της οικογένειας των DEG/ENaCs.    

 Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη συζήτηση για τις δύο µηχανο-ευαίσθητες 

συµπεριφορές του C. elegans στις οποίες εµπλέκονται degenerins: την απόκριση σε ήπιο 

άγγιγµα στο σώµα και την κίνηση.  

 

1.2 Degenerins και απόκριση σε ήπιο άγγιγµα 

 Περίπου 15 γονίδια έχουν ταυτοποιηθεί µε γενετική ανάλυση, τα οποία όταν 

µεταλλαχθούν διαταράσσουν την αίσθηση σε ήπιο άγγιγµα. Για αυτό το λόγο τα γονίδια αυτά 

είναι υποψήφια για τη συµµετοχή στην αίσθηση της αφής. Τα γονίδια αυτά ονοµάστηκαν mec, 

διότι όταν είναι ελαττωµατικά, τα σκουκλήκια έχουν προβλήµατα στην αίσθηση µηχανικού 

ερεθίσµατος (Chalfie and Au 1989). Σχεδόν όλα τα mec έχουν χαρακτηριστεί µοριακά και τα 

περισσότερα από αυτά κωδικοποιούν για πρωτεΐνες που υποστηρίζεται ότι σχηµατίζουν ένα 

σύµπλοκο, για τη µετάδοση της αίσθησης της αφής (Gu, Caldwell et al. 1996; Tavernarakis, 

Shreffler et al. 1997). Τα βασικά στοιχεία αυτού του µηχανοευαίσθητου συµπλόκου είναι οι 

υποµονάδες καναλιών τύπου MEC-4 και MEC-10, οι οποίες έχουν µεταξύ τους γενετική και 

φυσική αλληλεπίδραση (Ernstrom and Chalfie 2002; Goodman, Ernstrom et al. 2002). Και οι 

δύο αυτές πρωτεΐνες είναι µέλη της οικογένειας των DEG/ENaCs. Gain-of-function 

(επικρατείς) µεταλλαγές στο mec-4, [mec-4(d)], προκαλούν εκφυλισµό των 6 νευρώνων-

υποδοχέων της αφής, που απαιτούνται για την απόκριση σε άγγιγµα. Σε αντίθεση, οι 

περισσότερες µεταλλαγές στο mec-4  είναι υπολειπόµενες µεταλλαγές απώλειας λειτουργίας, 
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που διαταράσσουν την ευαισθησία στο άγγιγµα του σώµατος, χωρίς να επηρεάζουν τη 

βιωσιµότητα και τη δοµή του νευρώνα reviewed in (Syntichaki and Tavernarakis 2004).        

To γεγονός ότι η MEC-4 και η MEC-10 συµµετέχουν στη συγκρότηση του ίδιου 

συµπλόκου αποδεικνύεται από τα εξής: 1) και οι δύο υποµονάδες εκφράζονται στους 

νευρώνες-µηχανοϋποδοχείς (Huang and Chalfie 1994), 2) και οι δύο πρωτεΐνες 

µεταφραζόµενες in vitro συν-ανοσοκατακρηµνίζονται παρουσία µικροσωµάτων (Goodman, 

Ernstrom et al. 2002) και 3) έχουν παρατηρηθεί γενετικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των mec-4 

και mec-10 (Gu, Caldwell et al. 1996). Για παράδειγµα, το mec-10 µπορεί να υποστεί µια 

αµινοξική αντικατάσταση που να επάγει τον κυτταρικό θάνατο [mec-10(A673V], (Huang and 

Chalfie 1994). Παρόλα αυτά αν η µεταλλαγή αυτή εισαχθεί σε ένα γενετικό υπόβαθρο 

απώλειας λειτουργίας του mec-4, δεν λαµβάνει χώρα νευροεκφυλισµός. Αυτό το αποτέλεσµα 

συνηγορεί µε την υπόθεση ότι η τύπου MEC-10 υποµονάδα δεν µπορεί να σχηµατίσει ένα 

λειτουργικό κανάλι απουσία της τύπου MEC-4 υποµονάδας.    

 

1.3 Degenerins και ηµιτονοειδής κίνηση 

 Ηµι-επικρατείς gain-of-function µεταλλαγές σε ένα άλλο γονίδιο τύπου degenerin, το 

unc-8 [unc-8(sd)], προκαλούν διόγκωση νευρικών κυττάρων και µη συντονισµό κινήσεων 

(Park and Horvitz 1986; Shreffler, Magardino et al. 1995; Shreffler and Wolinsky 1997). Το 

unc-8 κωδικοποιεί για µια degenerin που εκφράζεται σε αρκετές τάξεις κινητήριων νευρώνων, 

σε ενδιάµεσους νευρώνες και σε αισθητήριους νευρώνες, για την απόκριση σε άγγιγµα στο 

πρόσθιο µέρος του σκουληκιού (nose touch) (Tavernarakis, Shreffler et al. 1997). Η γενετική 

του unc-8 είναι παρόµοια µε αυτήν των mec-4 και mec-10. Συγκεκριµένα, αλληλόµορφα του 

unc-8 µπορούν να επάγουν ή να καταστείλουν unc-8(sd) µεταλλαγές in trans, γεγονός που 

προϋποθέτει UNC-8::UNC-8 αλληλεπίδραση. Το del-1 (degenerin-like), άλλο ένα µέλος της 

οικογένειας των degenerins εκφράζεται σε ένα υποσύνολο νευρώνων, που εκφράζουν και το 

unc-8 (κινητήριοι νευρώνες VA και VB) και πιθανόν να αλληλεπιδρά µε το unc-8 στο 

σχηµατισµό ενός καναλιού-συµπλόκου σε αυτά τα κύτταρα (Tavernarakis, Shreffler et al. 

1997). Τα άτοµα που δεν εκφράζουν καθόλου την UNC-8 έχουν ένα ήπιο ελάττωµα στην 

κίνηση. Τα αγρίου τύπου άτοµα µετακινούνται µέσα σε ένα βακτηριακό στρώµα µε ένα 

χαρακτηριστικό ηµιτονοειδές πρότυπο. Σε αντίθεση, τα µεταλλαγµένα άτοµα διαγράφουν µια 
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τροχιά µειωµένη όσον αφορά το µήκος κύµατος και το µέγεθος. Ο φαινότυπος αυτός 

υποδεικνύει ότι το κανάλι τύπου UNC-8 ρυθµίζει την τροχιά κίνησης του σκουληκιού.      

 

1.4 Μοντέλο του µηχανοϋποδοχέα του C. elegans 

 Τα χαρακτηριστικά των δοµικών γονιδίων των αισθητηρίων και κινητήριων νευρώνων 

µαζί µε στοιχεία µοριακά και ηλεκτροφυσιολογίας υποδεικνύουν κάποιες αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ τους, που αποτελούν τις βάσεις για το µοντέλο του συµπλόκου, για τη µετάδοση 

µηχανικού ερεθίσµατος στο C. elegans (Εικόνα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 2. Πιθανή δοµή του συµπλόκου του µηχανοϋποδοχέα του C. elegans. 

 

To κεντρικό συστατικό του συµπλόκου είναι ένα µηχανο-ευαίσθητο κανάλι ιόντων που 

περιλαµβάνει πολλαπλές τύπου MEC-4 και MEC-10 υποµονάδες στην περίπτωση των 

µηχανοϋποδοχέων, και τις τύπου UNC-8 και DEL-1 υποµονάδες στην περίπτωση των 

κινητήριων νευρώνων (Goodman and Schwarz 2003; Syntichaki and Tavernarakis 2004). Οι 

υποµονάδες αυτές συναρµολογούνται για το σχηµατισµό του πόρου του καναλιού από τα 

υδρόφιλα κατάλοιπα της τύπου MSDII περιοχής. Οι υποµονάδες αποκτούν τέτοια τοπολογία, 

ώστε η πλούσια σε κυστεϊνες και η τύπου NTD περιοχές να εκτείνονται στο εξειδικευµένο 

εξωκυττάριο στρώµα και η αµινοτελική και καρβοξυτελική περιοχές να προβάλλουν στο 

κυτταρόπλασµα. Το άνοιγµα και κλείσιµο του καναλιού ρυθµίζεται από τις µηχανικές δυνάµεις 

που ασκούνται σε αυτό. Η πίεση µεταφέρεται µε τη σύνδεση του εξωκυτταρικού στρώµατος 

στις εξωκυτταρικές δοµές του καναλιού και µε την αγκυροβόληση των ενδοκυτταρικών 
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περιοχών στο κυτταροσκελετό. Εξωτερικά του κυττάρου, οι υποµονάδες του καναλιού µπορεί 

να επικοινωνούν µε στοιχεία του εξωκυτταρικού στρώµατος (όπως τα mec-1, mec-5 και mec-

9) (Garcia-Anoveros, Ma et al. 1995; Du, Gu et al. 1996; Ernstrom and Chalfie 2002). 

Εσωτερικά του κυττάρου, οι υποµονάδες µπορούν να αλληλεπιδρούν µε το κυτταροσκελετό 

είτε απευθείας είτε µέσω πρωτεϊνικών συνδέσµων (όπως το MEC-2 στην περίπτωση των 

µηχανοϋποδοχέων και το UNC-1 στους κινητήριους νευρώνες) (Rajaram, Spangler et al. 

1999; Goodman and Schwarz 2003). 

 

2. DEG/ENaCs και νευρωνικές λειτουργίες  

 Σε µια πληθώρα νευρώνων του κεντρικού νευρικού συστήµατος έχει ανιχνευτεί ροή 

κατιόντων που ενεργοποιείται από Η+, µε άγνωστη µέχρι στιγµής µοριακή ταυτότητα και 

λειτουργία. Η ικανότητα των ιόντων Η+ να ενεργοποιούν 3 µέλη της οικογένειας των καναλιών 

τύπου DEG/ENaC, υποδεικνύει ίσως αυτά τα κανάλια να είναι υπεύθυνα για τη ροή των 

κατιόντων στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Τα τρία αυτά κανάλια στα θηλαστικά είναι το ΒΝC1 

(brain Na+ channel 1, ονοµάζεται επίσης και MDEG, BNaC1, ASIC2), το ASIC (acid sensing 

ion channel, ονοµάζεται επίσης και ΒNaC2, ASIC1) και το DRASIC (dorsal root acid sensing 

ion channel, ονοµάζεται και ASIC3) (Price, Snyder et al. 1996; Waldmann, Champigny et al. 

1996; Garcia-Anoveros, Derfler et al. 1997; Waldmann, Bassilana et al. 1997; Waldmann, 

Champigny et al. 1997; Waldmann and Lazdunski 1998). Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις για 

τη φυσιολογία και παθολογία της ροής που ενεργοποιείται από Η+ στους νευρώνες. 

Υποστηρίζεται ότι όξινες συνθήκες που σχετίζονται µε κρίσεις και ισχαιµίες µπορούν να 

πυροδοτήσουν τη λειτουργία των νευρώνων, µε συνέπεια να επιδεινώνουν την παθολογία της 

κατάστασης (Waldmann, Champigny et al. 1997; Varming 1999). Είναι πιθανό ότι αυτές οι 

διακυµάνσεις του pH σε µικρο-περιοχές όπως είναι η σύναψη να είναι σηµαντικές για τη 

λειτουργία της (Waldmann, Champigny et al. 1997; Varming 1999). Σύµφωνη µε τα 

παραπάνω είναι και η παρατήρηση, ότι µια παροδικής όξυνσης του εξωκυττάριου pH 

καταγράφεται κατά τη µεταβίβαση σήµατος στις συνάψεις σε καλλιέργειες νευρώνων και 

τοµές του ιππόκαµπου (Miesenbock, De Angelis et al. 1998) (Krishtal, Osipchuk et al. 1987). 

Μελέτες που ακολούθησαν, αποκάλυψαν ότι η υποµονάδα ASIC συµβάλλει στη δηµιουργία 
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της ροής ιόντων εξαιτίας του όξινου pH (Η+) και επηρεάζει τη συναπτική λειτουργία και 

συµπεριφορά (Wemmie, Chen et al. 2002).  

 

 

2.1 ASIC, συναπτική λειτουργία, µνήµη και µάθηση 

 Συγκεκριµένα η υποµονάδα τύπου ASIC είναι η µόνη υπεύθυνη για τη ροή ιόντων Η+ 

στους νευρώνες του ιππόκαµπου. Η ASIC εντοπίζεται στους µετα-συναπτικούς δενδρίτες. Η 

έλλειψη του ASIC δεν επηρεάζει τη βασική µετάδοση του νευρικού σήµατος, αλλά 

διαταράσσει την επαγωγή LTP (long-term potentiation), διευκολύνοντας την ενεργοποίηση 

του τύπου NMDA (N—methyl-D- aspartate) υποδοχέα γλουταµικού. Εποµένως η ASIC είναι 

απαραίτητη για τη πλαστικότητα των συνάψεων. Η µοριακή εξήγηση φέρει την ASIC ως µετα-

συναπτικό στόχο ιόντων H+ που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια µετάδοσης νευρικού 

σήµατος. Σε αντίθεση µε την ASIC, τα πρωτόνια καταστέλλουν τον υποδοχέα τύπου NMDA. 

Πιθανώς λοιπόν η ASIC να εξισορροπεί τα κατασταλτική δράση των πρωτονίων στη 

µετάδοση σήµατος στη σύναψη, κατά τη διάρκεια του περιοδικής όξυνσης.  Οι παρατηρήσεις 

αυτές οδήγησαν στην υπόθεση ότι τα κανάλια αυτά που ρυθµίζονται από Η+ να επηρεάζουν 

τη µνήµη και τη µάθηση. Πειράµατα συµπεριφοράς που έγιναν σε ASIC-/- ποντίκια (υγρός 

λαβύρινθος του Μorris µε κρυφή πλατφόρµα, κλασσικό conditioning µε αντανακλαστικό 

µατιού), υπέδειξαν ένα µέτριο ελάττωµα στη στρατηγική µάθησης και στη χωρική µνήµη 

(λιγότερο σταθερή µνήµη) και ένα σοβαρότερο ελάττωµα κατά το conditioning (Wemmie, 

Chen et al. 2002).   

 

Η µάθηση και η µνήµη είναι πολύπλοκες λειτουργίες στις οποίες εµπλέκονται πολλά 

νευρωνικά µονοπάτια και περιοχές του εγκεφάλου. Οι παραπάνω µελέτες αποκαλύπτουν την 

εµπλοκή των degenerins, στα θηλαστικά, στις διαδικασίες της µνήµης και της µάθησης, κάτι 

που υποστηρίζεται και από τον νευρωνικό εντοπισµό τους και από τη λειτουργία τους ως 

κανάλια ιόντων. Ωστόσο, οι λειτουργίες της µνήµης και της µάθησης είναι συντηρηµένες σε 

ένα µεγάλο εύρος οργανισµών και περιλαµβάνουν σπονδυλωτά και ασπόνδυλα µεταξύ αυτών 

και τον νηµατώδη C. elegans.  
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3. Η νευροβιολογία του C. elegans 

 Ο C.  elegans διαθέτει ένα καλά οργανωµένο νευρικό σύστηµα που έχει µελετηθεί σε 

βάθος και είναι γνωστό ότι αποτελείται από 302 νευρώνες. Για κάθε νευρώνα είναι γνωστή η 

ακριβής θέση που φέρει στον οργανισµό, αλλά και το αναπτυξιακό στάδιο κατά το οποίο 

προήλθε. Επίσης έχει γίνει χαρακτηρισµός της λειτουργίας σχεδόν κάθε νευρικού κυττάρου. 

Κάθε νευρώνας είναι υπεύθυνος για µια ή περισσότερες λειτουργίες. Ανάλογα µε τον ρόλο 

που επιτελεί κάθε νευρώνας, αυτοί χωρίζονται σε αισθητήριους (πρόσληψη ερεθισµάτων), 

ενδιάµεσους (επεξεργασία και προώθηση του σήµατος στον κατάλληλο νευρώνα) και 

κινητικούς (µετάδοση του σήµατος στους κατάλληλους µύες). Επιπρόσθετα έχουν 

χαρακτηριστεί το σύνολο των νευρικών συνάψεων που πραγµατοποιεί κάθε µεµονωµένος 

νευρώνας και τα δίκτυα (neural circuit) που σχηµατίζουν, ανάλογα µε το ερέθισµα. Είναι 

γνωστό ότι σχηµατίζονται συνάψεις µε επαφή (gap junctions), που είναι κυρίως νευροµυϊκές 

και µεταξύ γειτονικών νευρώνων. Η πλειονότητα των συνάψεων ωστόσο είναι χηµικές, 

δηλαδή γίνονται µε την µεσολάβηση νευροδιαβιβαστών (Bargmann and Kaplan 1998). Στον 

νηµατώδη συναντώνται νευροδιαβιβαστικά µόρια που είναι όµοια µε εκείνα των 

σπονδυλωτών. Τέτοια είναι το γλουταµικό, η ακετυλοχολίνη, η ντοπαµίνη, η σεροτονίνη, το γ-

αµινοβουτυρικό οξύ κ.α. 

 

3.1 Πλαστικότητα συµπεριφοράς, µνήµη και µάθηση στον C. elegans 

  Το νευρικό σύστηµα του C. elegans χαρακτηρίζεται από µεγάλη πλαστικότητα σε 

διάφορες συµπεριφορές (αίσθηση και απόκριση σε µηχανικό, θερµικό και χηµικό ερέθισµα). Ο 

C. elegans είναι σχεδιασµένος να επωφελείται από τις εµπειρίες, να µαθαίνει και να θυµάται 

µια πληθώρα πληροφοριών για το περιβάλλον του. Μελέτες έχουν δείξει το σκουλήκι µπορεί 

να µάθει να έλκεται ή να αποµακρύνεται από οσµές, γευστικά ερεθίσµατα και θερµοκρασίες 

που προβλέπουν την παρουσία ή απουσία τροφής. Έχουν γίνει εκτεταµένες µελέτες πάνω 

στη µη συνδεδεµένη µάθηση (non-associative learning) που περιλαµβάνει τον εκφυλισµό 

(adaptation) και την εξοικείωση (habituation) σε διάφορα ερεθίσµατα και τη συνδεδεµένη 

µάθηση (associative learning), όπου έχουµε συµπεριφορές που εξαρτώνται από ερεθίσµατα 

που είναι συνδεδεµένα µε εµπειρίες (π.χ. classical conditioning). Η συνδεδεµένη και µη 

συνδεδεµένη µάθηση φαίνεται ότι έχουν κοινούς µοριακούς µηχανισµούς. Το φαινόµενο της 
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µνήµης (µικρής και µεγάλης διάρκειας) έχει παρατηρηθεί και στις δύο µορφές µάθησης, 

καθώς υπάρχουν ευαίσθητες τεχνικές που δείχνουν την εµπλοκή του υπεύθυνου, για κάθε 

συµπεριφορά νευρωνικού δικτύου, στη µάθηση και µνήµη ενός ερεθίσµατος (Hobert 2003). Η 

µνήµη επιπλέον µπορεί να είναι µικρής (short-term) ή µακράς διάρκειας (long-term) (Rose, 

Kaun et al. 2002). 

 

3.2 Χηµειοτακτική συµπεριφορά έπειτα από conditioning 

Η χηµειόταξη είναι µια πολύ καλά µελετηµένη συµπεριφορά και το νευρωνικό δίκτυο 

το οποίο είναι υπεύθυνο είναι πλήρως χαρακτηρισµένο (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3. Το νευρωνικό δίκτυο για απόκριση

σε µηχανικό ερέθισµα (mechanosensory

circuit). Με τα τρίγωνα συµβολίζονται οι

αισθητήριοι νευρώνες, µε τα εξάγωνα οι

ενδιάµεσοι νευρώνες και µε τους κύκλους οι

κινητικοί νευρώνες. 
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Τα σκουλήκια έλκονται ισχυρά από ποικίλες υδατοδιαλυτές (π.χ. NaCl, AcNa, NH4Cl) 

και πτητικές χηµικές ουσίες (π.χ. ισοαµυλική αλκοόλη, βενζαλδεϋδη). Όταν τοποθετηθούν 

ανάµεσα σε δύο ελκτικές πηγές τα σκουλήκια θα διασκορπιστούν τυχαία. Εντούτοις, εάν ένα 

από τα δύο χηµικά ελκτικά στοιχεία (= το conditioned stimulus, CS) παρουσιαστεί στα 

σκουλήκια σε συνδυασµό µε µια ευνοϊκή για αυτά συνθήκη, σε αυτήν την περίπτωση µε την 

παρουσία τροφής (=unconditioned stimulus, US), τα σκουλήκια θα προτιµήσουν να κινηθούν 

προς το χηµικό στοιχείο που το συσχέτισαν µε το ευνοϊκή συνθήκη [CS(+)]. Επίσης το 
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ανάλογο συµβαίνει όταν σκουλήκια γίνουν conditioned µε ένα απωθητικό ερέθισµα όπως είναι 

το σκόρδο. Στην περίπτωση αυτή τα σκουλήκια θα αποφύγουν το CS, το στοιχείο µε το οποίο 

έχουν κάνει αρνητική συσχέτιση [CS(-)] και θα προτιµήσουν να κινηθούν προς το άλλο 

στοιχείο (Wen, Kumar et al. 1997). Σε µια παραλλαγή του παραπάνω πειράµατος, 

παρατηρήθηκε ότι τα σκουλήκια ενώ θα είχαν µετακινηθεί φυσιολογικά προς µια ελκτική 

πηγή, δεν το κάνουν όταν το ελκτικό ερέθισµα έχει προηγουµένως παρουσιαστεί κάτω από 

συνθήκες έλλειψης τροφής (πείνα). Επίσης παρατηρήθηκε και το λεγόµενο cross-conditioning 

κατά το οποίο τα σκουλήκια που γίνονται αρνητικά conditioned για ένα γευστικό ερέθισµα, θα 

είναι σαν συνέπεια και αρνητικά conditioned σε ένα άλλο γευστικό ερέθισµα που γίνεται 

αντιληπτό µέσω του ίδιου αισθητήριου νευρώνα (Saeki, Yamamoto et al. 2001). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Η µελέτη αυτή πραγµατοποιείται στα πλαίσια του χαρακτηρισµού των γονιδίων τύπου 

degenerin στο C. elegans, που περιλαµβάνει την ακριβή σύσταση του πυρήνα του µηχανο-

ϋποδοχέα, τους µηχανισµούς µε τους οποίους ενεργοποιούνται τα κανάλια από µηχανικό 

ερέθισµα αλλά και την εµπλοκή των degenerins σε άλλες συµπεριφορές, όπως είναι η 

απόκριση σε ισχυρό µηχανικό ερέθισµα, σε άγγιγµα στο πρόσθιο µέρος του σκουληκιού 

(nose touch), η πρόσκρουση µε το πρόσθιο µέρος, το ζευγάρωµα, η απόθεση αυγών, η 

αναζήτηση τροφής, η διατροφή και η αφόδευση. Τα στοιχεία της βιβλιογραφίας µας οδηγούν 

στο να αναζητήσουµε επιπλέον τoν πιθανό συσχετισµό των degenerins µε τις λειτουργίες της 

µνήµης και της µάθησης.  

Μέσω ποιου µηχανισµού όµως συµµετέχουν τα µόρια αυτά στις λειτουργίες της 

µνήµης και µάθησης; Ο πρόσθετος αυτός ρόλος των degenerins θα µπορούσε να 

επιβεβαιωθεί και να διερευνηθεί µε τη χρήση πιο εύχρηστων οργανισµών-µοντέλων, όσον 

αφορά τις νευρικές αυτές λειτουργίες, όπως είναι ο νηµατώδης C. elegans. Επιπλέον οι 

καθολικοί µηχανισµοί αναγνωρίζονται µόνο όταν ανακαλύπτονται και µελετούνται σε πολλά 

είδη και οι σηµαντικότερες πληροφορίες προκύπτουν συγκριτικά από τις οµοιότητες και 

διαφορές µεταξύ τους. 

Η οµολογία της πρωτεΐνης ASIC των θηλαστικών µε τις degenerins που έχουν 

ταυτοποιηθεί στο C. elegans κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 2). Μια πρώτη προσέγγιση που έγινε είναι ο καθορισµός του προτύπου 

έκφρασης των µη χαρακτηρισµένων degenerins (Εικόνα 4). Όπως φαίνεται και στο σχήµα η 

έκφραση των πρωτεϊνών που έχουν σηµανθεί µε GFP είναι κατά κύριο λόγο νευρωνική 

γεγονός που ενισχύει την υπόθεση για εµπλοκή στη µνήµη και τη µάθηση. Σκοπός της 

εργασίας είναι να εξεταστούν τα µη χαρακτηρισµένα µέλη της οικογένειας των degenerins του 

C. elegans όσον αφορά συµπεριφορές και φαινοτύπους που σχετίζονται µε τη µνήµη και τη 

µάθηση. Για το λόγο εξετάστηκαν στελέχη C. elegans τα οποία φέρουν ελλείψεις στα 

αντίστοιχα γονίδια των degenerins µε αποτέλεσµα να µην παράγονται λειτουργικές 

πρωτεΐνες. Η συµπεριφορά που επιλέχτηκε να µελετηθεί είναι η χηµειόταξη έπειτα από 

conditioning, µια απόκριση που βασίζεται στις αρχές της συνδεδεµένης µάθησης. To ακριβές 
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πρωτόκολλο περιλαµβάνει τη χρήση µιας ελκτικής χηµικής ουσίας (CS) η οποία συνδέεται µε 

την έλλειψη τροφής (US). Ενώ σε φυσιολογικές συνθήκες τα σκουλήκια κινούνται προς την 

ελκτική πηγή, όταν γίνουν conditioned την αποφεύγουν. Η παραπάνω απόκριση λαµβάνει 

χώρα εφόσον τα σκουλήκια δεν έχουν κάποια διαταραχή στη µάθηση (να µάθουν να 

συσχετίζουν τα δύο ερεθίσµατα) ή στη µνήµη (να θυµούνται για κάποιο διάστηµα, π.χ. όσο 

διαρκεί το assay, το συσχετισµό που έχει προηγηθεί). Σε περίπτωση που παρατηρείται 

απόκλιση από τη φυσιολογική συµπεριφορά, αυτή εξετάζεται και τα σκουλήκια 

χαρακτηρίζονται ανάλογα.       

 

 
Ποσοστό οµολογίας της 
πρωτεΐνης τύπου ASIC 

των θηλαστικών 

Degenerins του C. 
elegans 

26% ZK770.1 

23% T28B8.5 

23% T28F4.2 

24% F23B2.3 

26% C24G7.4 

24% C24G7.2 

26% T28F2.7 

29% UNC-105 

27% MEC-10 

28% UNC-8 

25% MEC-4 

25% DEL-1 

24% DEG-1 

24% FLR-1 
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Eικόνα 4. Πρότυπα έκφρασης ορισµένων από τις µη χαρακτηρισµένες degenerins του C. elegans.

Όπως φαίνεται η έκφρασή τους διανέµεται σε ένα εύρος κυτταρικών τύπων (νευρικά, µυϊκά,

επιθηλιακά κύτταρα) µε πιο ισχυρή την έκφραση σε νευρώνες.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Τα στελέχη ok415, ok289, ok1226, tm778, tm717 και tm981 εξετάστηκαν για 

χηµειόταξη και conditioning αρχικά χρησιµοποιώντας ως ελκτική πηγή µια διακύµανση 

συγκέντρωσης NaCl (gradient NaCl). Το αγρίου τύπου στέλεχος N2 Bristol χρησιµοποιήθηκε 

ως control (εµφανίζει φυσιολογική χηµειόταξη και ικανότητα συνδεδεµένης µάθησης και 

µνήµης). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στα παρακάτω γραφήµατα (Γράφηµα 1 και Γράφηµα 2). 

Οι τιµές που αναγράφονται στα γραφήµατα για κάθε στέλεχος (χηµειόταξη και conditioning) 

είναι ο µέσος όρος του δείκτη χηµειόταξης CI (Chemotaxis Index), o οποίος προέρχεται από 

τις τιµές τριών ανεξαρτήτων πειραµάτων. Αρχικά εξετάζονται τα Ν2 άτοµα για χηµειόταξη και 

conditioning κάτω από διάφορες συνθήκες, έτσι ώστε να καταλήξουµε σε ένα πρωτόκολλο το 

οποίο θα µας δίνει την αναµενόµενη από τη βιβλιογραφία τιµή χηµειόταξης (65% έως 85%) 

και conditioning (-20% έως 20%) (Saeki, Yamamoto et al. 2001). Με βάση το πρωτόκολλο 

αυτό εξετάζονται και τα µεταλλαγµένα στελέχη. Τα πειράµατα που τελικά επιλέγονται για να 

δώσουν το µέσο όρο είναι αυτά στα οποία παίρνουµε τις αναµενόµενες τιµές για τα Ν2 και 

επαναλαµβανόµενες τιµές για τα µεταλλαγµένα στελέχη.   

 

 

Χηµειόταξη και conditioning στο NaCl
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Γράφηµα 1 

    Χηµειόταξη  

     Conditioning
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Γράφηµα 2 

    Χηµειόταξη  

     Conditioning

 
Σύµφωνα µε την εξίσωση που δίνει το δείκτη χηµειόταξης CI [=N(gradient)- 

N(trap)]/(συνολικός αριθµός των σκουληκιών στο πιάτο)], όσο µεγαλύτερος είναι ο CI στην 

περίπτωση της χηµειόταξης, τόσο µεγαλύτερο ποσοστό των σκουληκιών που έχουν 

αισθανθεί το NaCl και έχουν κινηθεί προς την ελκτική πηγή. Στην περίπτωση του conditioning 

οι µικρές ή και αρνητικές τιµές του CI υποδεικνύουν ότι τα σκουλήκια αποφεύγουν την ελκτική 

πηγή, εφόσον την έχουν συσχετίσει µε µια αρνητική συνθήκη (έλλειψη τροφής).  

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, τα µεταλλαγµένα στελέχη µπορούν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες, όσον αφορά τους φαινοτύπους της χηµειόταξης. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαµβάνει τα στελέχη τα οποία δεν εµφανίζουν κάποιο σοβαρό µειονέκτηµα, 

όσον αφορά τη χηµειοτακτική συµπεριφορά, δηλαδή δεν έχουν πρόβληµα στο να αισθανθούν 

και να µετακινηθούν προς την ελκτική πηγή. Τα στελέχη αυτά εµφανίζουν σχετικά υψηλό 

δείκτη χηµειόταξης (όχι στο επίπεδο του αγρίου τύπου στελέχους, εφόσον πρόκειται για 

µεταλλαγµένα στελέχη) και πρόκειται για τα ok 1226 (F23B2.3), ok 415 (ZK770.1) και tm 981 

(C24G7.2). Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα στελέχη που εµφανίζουν πρόβληµα στην 

χηµειόταξη, στην αίσθηση δηλαδή της πηγής του NaCl. Τα στελέχη αυτά είναι τα ok 289 

(T28F4.2), tm 717 (T28B8.5) και tm 778 (C24G7.4) και δεν εµφανίζουν κάποιο κινητικό 
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πρόβληµα που θα µπορούσε να δικαιολογήσει εν µέρει τα χαµηλά επίπεδα χηµειόταξης (δηλ. 

να αισθάνονται το ελκτικό ερέθισµα αλλά δεν µπορούν να κινηθούν προς αυτό). Εφόσον τα 

στελέχη αυτά δεν αισθάνονται το NaCl, δεν µπορούν να συσχετίσουν το χηµικό αυτό µε την 

έλλειψη τροφής κατά το conditioning και συνεπώς να θυµούνται να το αποφεύγουν. Για αυτό 

το λόγο και το ποσοστό του conditioning είναι σχετικά υψηλό και κοντά στα ποσοστά της 

χηµειόταξης, γεγονός που σηµαίνει ότι τα σκουλήκια δεν µπορούν να διαχωρίσουν τα δύο 

σηµεία (πηγή του gradient και trap). Λόγω της µειωµένης χηµειόταξης που εµφανίζουν αυτά 

τα στελέχη δεν µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα, µε το συγκεκριµένο assay, για την 

ικανότητα συνδεδεµένης µάθησης και µνήµης. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία όπου τα 

στελέχη αισθάνονται φυσιολογικά τη χηµική ουσία, τα αποτελέσµατα εξετάζονται σε κάθε 

περίπτωση σε συνδυασµό µε το conditioning που δίνει το κάθε στέλεχος. 

 Σχετικά µε το στέλεχος ok 1226 (F23B2.3), παρατηρείται υψηλή χηµειόταξη (62,19%), 

σχεδόν στα επίπεδα του στελέχους αγρίου τύπου. Η τιµή του CI για το conditioning είναι 

αρκετά χαµηλή (-24,32%), γεγονός που σηµαίνει ότι το ok 1226 γίνεται εύκολα conditioned 

δηλαδή µαθαίνει και θυµάται αρκετά καλά ίσως και καλύτερα από το N2 (18,9%). To στέλεχος 

tm 981 (C24G7.2) φαίνεται να έχει σχετικά καλή χηµειόταξη (54,45%) και το conditioning 

(6,86%) κυµαίνεται στα πλαίσια του N2 (18,9%). Όσον αφορά το στέλεχος ok 415 (ZK770.1) 

τα συνολικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται διαφοροποιηµένα σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

στελέχη. Η χηµειόταξή που παρουσιάζει στο NaCl (59,75%) είναι στα επίπεδα του αγρίου 

τύπου στελέχους (64,34%). Αντιθέτως η τιµή του δείκτη CI για το conditioning (34,63%) είναι 

πολύ µεγαλύτερη από το δείκτη του control N2 (-19,09%), γεγονός που υποδεικνύει ότι το 

στέλεχος αυτό έχει σοβαρό µειονέκτηµα στο να γίνει conditioned. Υστερεί δηλαδή σε 

κάποιους από τους µηχανισµούς της µνήµης ή της µάθησης, ή και στους δύο. Η απόκλιση 

αυτή στο conditioning είναι αρκετά µεγάλη για να δικαιολογήσει τον διαφοροποιηµένο 

φαινότυπο του ok 415 σε σχέση µε το Ν2.       

 Για την εξακρίβωση της παραπάνω παρατήρησης σχετικά µε το στέλεχος ok 415 

(ZK770.1) έγιναν πειράµατα χηµειόταξης και conditioning και µε άλλες ελκτικές χηµικές ουσίες 

(AcNa και ΝΗ4Cl), χρησιµοποιώντας πάλι σαν control το στέλεχος N2 Bristol. Τα πειράµατα 

και οι µετρήσεις έγιναν µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που προαναφέρθηκε. Τα αποτελέσµατα 

για το κάθε χηµικό φαίνονται στα παρακάτω γραφήµατα.      
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Χηµειόταξη και conditioning στο AcNa

68,34

-0,58

65,04

33,12

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N2 naïve N2 con ok 415 naïve ok 415 con

C
I (

%
)

 

Γράφηµα 3 

    Χηµειόταξη  

     Conditioning
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Γράφηµα 4 

    Χηµειόταξη  

     Conditioning

 

 
 Όπως φαίνεται από τα Γραφήµατα 3 και 4 η χηµειόταξη του Ν2 (68,34% για το AcNa 

και 75,45% για το NH4Cl) για τα δύο χηµικά κυµαίνεται στα πλαίσια της χηµειόταξης για το 

NaCl (65% έως 80%). Το conditioning του N2 είναι κοντά στο µηδέν (-0,58% για το AcNa και -

4,28% για το NH4Cl). Όσον αφορά το στέλεχος ok 415 (ZK770.1), η συµπεριφορά του 

απέναντι στα δύο χηµικά είναι παρόµοια µε αυτή στο NaCl. Επιπλέον οι οµοιότητες και 
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διαφοροποιήσεις του ok415 στη χηµειόταξη και στο conditioning σε σχέση µε το Ν2 

παραµένουν ίδιες. H χηµειόταξη του ok 415 στο AcNa (65,04%) και στο NH4Cl (76,78%) είναι 

εξίσου καλή µε την χηµειόταξη του Ν2 στα δύο χηµικά αντίστοιχα (68,34% για το AcNa και 

75,45% για το NH4Cl). Η διαφορά στο conditioning µεταξύ των δύο στελεχών είναι σταθερή 

και στα δύο χηµικά και κυµαίνεται στο 33,7% για το AcNa και στο 43,89% για το NH4Cl. Η 

διαφορά αυτή είναι ανάλογη αν και µικρότερη από τη διαφορά στο conditioning που είχε 

παρατηρηθεί στην περίπτωση του conditioning µε το NaCl (53,72%).   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Στα πλαίσια της φαινοτυπικής και λειτουργικής ανάλυσης των µη χαρακτηρισµένων 

degenerins στο νηµατώδη C. elegans, έγινε µια απόπειρα να συσχετιστούν οι πρωτεΐνες 

αυτές µε συµπεριφορές και µε νευρικές λειτουργίες όπως είναι η µνήµη και η µάθηση. Οι 

πρώτες ενδείξεις προς αυτήν την κατεύθυνση ήρθαν από µελέτες στα ποντίκια όπου µέλος 

της οικογένειας των DEG/ENaCs (ASIC), ευθύνεται για την ανικανότητα στρατηγικής µάθησης 

και για την έλλειψη µνήµης σε ASIC-/- ποντίκια. Ένα αρχικό screening των µεταλλαγµένων για 

τις degenerins στελεχών (ελλείψεις των γονιδίων των degenerins), κάτω από το 

στερεοµικροσκόπιο για ορατούς µε το µάτι φαινότυπους (κίνηση, ζευγάρωµα, απόθεση 

αυγών, αναζήτηση τροφής), δεν έδωσε καµία επιπλέον πληροφορία. Τα πρότυπα έκφρασης 

των degenerins που εξετάζονται αποκαλύπτουν κυρίως νευρωνικό εντοπισµό για τις 

πρωτεΐνες των ZK770.1, T28F4.2, T28B8.5, F23B2.3, C24G7.2 και µια γενικότερη έκφραση 

για το C24G7.4. Η νευρωνική έκφραση ενισχύει την αρχική υπόθεση για εµπλοκή των 

degenerins στη µνήµη και µάθηση. Όσον αφορά τη συµπεριφορά που επιλέχθηκε να 

µελετηθεί στα στελέχη (χηµειόταξη µετά από conditioning) αυτά τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά 

ενδιαφέροντα.    

 Έλλειψη ορισµένων από τις degenerins (Τ28F4.2, T28B8.5, C24G7.4) προκαλούσαν 

στα σκουλήκια µειωµένη χηµειοτακτική συµπεριφορά απέναντι σε ένα ελκτικό χηµικό 

ερέθισµα. Συγκεκριµένα τα σκουλήκια δεν αισθάνονταν το NaCl. O φαινότυπος αυτός µπορεί 

να εξηγηθεί αν λάβουµε υπόψη µας τη λειτουργία των degenerins ως κανάλια ιόντων Na+ και 

αν ισχυριστούµε ότι οι συγκεκριµένες υποµονάδες εκφράζονται σε νευρώνες που 

συµµετέχουν στο νευρωνικό δίκτυο για τη χηµειόταξη. Όταν λείπουν οι συγκεκριµένες 

υποµονάδες τα κανάλια είτε παύουν να ανιχνεύουν το εξωκυττάριο NaCl (Na+) είτε δεν 

µπορούν να µεταβιβάσουν τα ιόντα Na+. Το µειονέκτηµα αυτό στη χηµειόταξη έχει και την 

ανάλογη επίδραση στο conditioning. Τα σκουλήκια δεν µπορούν να γίνουν conditioned καθώς 

δεν µπορούν να αισθανθούν το CS (conditioned stimulus). Για τα στελέχη λοιπόν αυτά δεν 

µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα για φαινοτύπους σχετικούς µε µνήµη και µάθηση. Τα στελέχη 

µε έλλειψη στα F23B2.3 και C24G7.4 δεν παρουσιάζουν διαφορές στη χηµειόταξη και στο 

conditioning σε σχέση µε τα αγρίου τύπου Ν2 στελέχη. Το γεγονός αυτό σηµαίνει πως είτε οι 
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συγκεκριµένες υποµονάδες δεν εκφράζονται σε νευρώνες υπεύθυνους για τη χηµειόταξη, είτε 

πως αν εκφράζονται, δεν αποτελούν απαραίτητα συστατικά για τη λειτουργικότητα των 

καναλιών Na+.   

 Ωστόσο οι µετρήσεις της χηµειόταξης και του  conditioning για το στέλεχος µε έλλειψη 

στο ZK770.1 έδωσαν αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Το στέλεχος έχει φυσιολογική 

χηµειόταξη αλλά έχει σοβαρό µειονέκτηµα στο conditioning, συγκρίσιµο µε αυτό των lrn-1 και 

lrn-2 µεταλλαγµένων στελεχών, τα οποία αδυνατούν να γίνουν conditioned σε χηµειοτακτική 

απόκριση έπειτα από προηγούµενη εµπειρία (Wen, Kumar et al. 1997). Τα αποτελέσµατα της 

χηµειόταξης και του conditioning επαναλαµβάνονται και σε πειράµατα µε άλλα χηµικά (AcNa, 

NH4Cl), γεγονός που ενισχύει την αρχική παρατήρηση. Το στέλεχος αυτό αισθάνεται 

φυσιολογικά τις χηµικές ουσίες αλλά αδυνατεί να συσχετίσει τα ερεθίσµατα (συνδεδεµένη 

µάθηση) ή αδυνατεί να τα θυµάται κατά τη διάρκεια του assay (µικρής διάρκειας µνήµη). Από 

εδώ και πέρα και εφόσον έχει παρατηρηθεί ο συγκεκριµένος φαινότυπος πρέπει να 

εξακριβωθεί και να γίνει ακριβής χαρακτηρισµός του συγκεκριµένου γονιδίου (ΖΚ770.1). 

 Καταρχήν θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των νευρώνων στους οποίους εκφράζεται 

τόσο το ZK770.1 όσο και οι υπόλοιπες degenerins. Για την επιβεβαίωση του φαινοτύπου του 

στελέχους µε έλλειψη στο ΖΚ770.1 θα µπορούσαν να γίνουν κάποια συµπληρωµατικά 

πειράµατα χηµειόταξης µε πτητικές ουσίες (π.χ. ισοαµυλική αλκοόλη) καθώς και πειράµατα 

θερµοτακτικής συµπεριφοράς εξαρτώµενη από προηγούµενη εµπειρία. Σε αυτό το assay 

συµπεριφοράς, τα σκουλήκια τοποθετούνται σε µια θερµοκρασιακή διακύµανση (gradient) και 

κινούνται προς τη θερµοκρασία στην οποία είχαν µεγαλώσει. Τα σκουλήκια θα ‘’θυµηθούν’’ τη 

θερµοκρασία που µεγάλωσαν εφόσον την έχουν συσχετίσει µε την παρουσία τροφής 

(συνδεδεµένη µάθηση) (Hedgecock and Russell 1975). Επιπλέον θα µπορούσαµε µε το 

κατάλληλο assay θερµόταξης να διαχωρίσουµε τις λειτουργίες της µνήµης και της µάθησης, 

έτσι ώστε να δούµε ποιες από τις δύο είναι ελαττωµατικές, µε αποτέλεσµα το φαινότυπο του 

ok 415 (έλλειψη στο ΖΚ770.1). Το assay αυτό βασίζεται στον καθορισµό του χρόνου που 

απαιτείται για την απόκτηση (µάθηση) και εξάλειψη (µνήµη) της συνδεδεµένης πληροφορίας. 

Οποιαδήποτε χρονική απόκλιση του µεταλλαγµένου στελέχους σε σχέση µε το Ν2 

παρατηρηθεί σε µια από τις δύο περιόδους (ή και στις δύο), θα υποδεικνύει διαταραχή στην 

αντίστοιχη λειτουργία (µάθηση ή µνήµη) (Gomez, De Castro et al. 2001). Τέλος για να 
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επιβεβαιώσουµε ότι ο φαινότυπος που παρατηρούµε στο συγκεκριµένο στέλεχος οφείλεται 

στην έλλειψη του ΖΚ770.1 και όχι σε κάποια άλλη µεταλλαγή που µπορεί να φέρει το 

στέλεχος, θα µπορούσαµε να επιχειρήσουµε διάσωση του φαινοτύπου, εισάγοντας στο 

σκουλήκι το αγρίου τύπου γονίδιο ΖΚ770.1 και εξετάζοντάς στο στα ίδια assays 

συµπεριφοράς.  

Συµπληρώνοντας το προφίλ των degenerins, µελετώντας τα µη χαρακτηρισµένα 

γονίδια της οικογένειας αυτής στο C. elegans, ανακαλύπτουµε ένα νέο ρόλο που έχει να κάνει 

µε τη µάθηση και τη µνήµη. Η εµπλοκή των degenerins στις λειτουργίες αυτές αποτελεί µια 

σηµαντική παρατήρηση και ο C. elegans ένα πολύ καλό µοντέλο οργανισµό για τη µελέτη των 

πολύπλοκων αυτών µηχανισµών, γεγονός που δίνει µελλοντικές προοπτικές στη 

συγκεκριµένη µελέτη.   

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28



Μπαζοπούλου ∆άφνη – Master report 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

1. Πρωτόκολλα C. elegans 

1.1 Στελέχη C. elegans και θρεπτικά µέσα  

Για τα πειράµατα χηµειόταξης εξετάστηκε το στέλεχος Βristol N2 (αγρίου τύπου 

στέλεχος που χρησιµοποιήθηκε για control) καθώς και τα παρακάτω µεταλλαγµένα στελέχη 

για γονίδια των µη χαρακτηρισµένων degenerins τα οποία προέρχονται από το 

Caenorhabditis Genetics Center (CGC) και το SHIGEN: 

 

 

 

 

 

 

Τα σκουλήκια µεγαλ

bactopeptone, 5mg/ml chole

phosphate, pH 6.0, 17g/l aga

αποφεύγονται συνθήκες υπ

διαδικασία του conditioning.  

 

1.2 Συγχρονισµένες καλλιέρ

 Οι συγχρονισµένες 

γίνεται bleach (χλωρίνιασµα)

µόνο τα αυγά τους, τα οπο

συγχρονισµένους απογόνους

 Χρησιµοποιούνται N

Τα σκουλήκια συγκεντρώνο

αφήνονται να πέσουν µε τη

~500µl διάλυµα bleach (50%

vortex. Μετά από 3-4min τα

 

Αλληλόµορφο Γονίδιο 
ok 415 ZK770.1
ok 289 T28F4.2

ok 1226 F23B2.3
tm 778 C24G7.4
tm 981 C24G7.2
tm 717 T28B8.5
ώνουν σε petri πιάτα (διαµέτρου 55mm) NGM (3g/l NaCl, 2.5g/l 

sterol, 1mmol/l CaCl2, 1mmol/l MgSO4, 25mmol/l potassium 

r) µε στελέχη Ε. coli OP 50, σε θερµοκρασία 20ο C, έτσι ώστε να 

ερπληθυσµού. Tα NGM πιάτα χρησιµοποιήθηκαν και για τη 

γειες σκουληκιών σε NGM πιάτα 

καλλιέργειες προέρχονται από ενήλικα σκουλήκια στα οποία 

, έτσι ώστε τα σκουλήκια να αποσυντεθούν και να παραµείνουν 

ία τοποθετούνται σε νέο πιάτο. Τα αυγά θα δώσουν έπειτα 

.  

GM πιάτα µε πολλά ενήλικα άτοµα τα οποία δεν έχουν πεινάσει. 

νται µε νερό και τοποθετούνται σε eppendorf tubes όπου 

 βαρύτητα. Στη συνέχεια το νερό αφαιρείται και προστίθεται 

 H2O, 1% χλωρίνη, 2% ΝaOH). Τα σκουλήκια αναδεύονται µε 

 σκουλήκια αρχίζουν και διαλύονται (παρατηρώ φουσκάλες στο 
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κάτω από το στερεοµικροσκόπιο) ενώ τα αυγά παραµένουν άθικτα. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 

(30sec/13000rpm) για να πέσουν αυγά και να σχηµατίσουν πελέττα. Το υπερκείµενο 

αφαιρείται και η πελέττα πλένεται 2 φορές µε νερό για να αποµακρυνθεί το διάλυµα bleach. 

Κατόπιν η πελέττα επαναδιαλύεται σε 50-100µl H2O και τα αυγά µοιράζονται σε NGM πιάτα 

ανάλογα µε τον αριθµό τους.       

 

2. Πρωτόκολλα για assays συµπεριφοράς  

2.1 Χηµειόταξη 

Τα πειράµατα χηµειόταξης βασίζονται στα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν από 

Bargmann και Horvitz (Bargmann, Hartwieg et al. 1993) µε κάποιες τροποποιήσεις. Τα 

πειράµατα γίνονται σε petri πιάτα διαµέτρου 85mm και περιέχουν 30ml από 5mmol/l 

potassium phosphate, pH 6.0, 1mmol/l CaCl2, 1mmol/l MgSO4, 20g/l agar. Στο πίσω µέρος 

του πιάτου γίνονται δύο σηµάδια σε αντίθετες πλευρές του πιάτου, που απέχουν από την 

άκρη του agar 1cm. Για τα πειράµατα χηµειόταξης χρησιµοποιούνται ως υδατοδιαλυτές 

χηµειοελκτικές ουσίες το NaCl, το AcNa και το ΝΗ4Cl. Η διακύµανση της συκέντρωσης του 

χηµικού στο πιάτο της χηµειόταξης (gradient), δηµιουργείται από ένα κοµµάτι agar (plug) σε 

µορφή φελλού, που το αφαιρούµε από ένα πιάτο µε µεγάλη συγκέντρωση του χηµικού, το 

οποίο τοποθετείται στο ένα από τα δύο σηµεία και αφήνεται για 16-19hrs. Οι συγκεντρώσεις 

των χηµικών στα agar plugs είναι 100mM και 200mM NaCl, 250mM NH4Cl και 250mM AcNa.   

Λίγο πριν την έναρξη του πειράµατος, το agar plug αφαιρείται και τοποθετείται και στα δύο 

σηµεία 1µl 0.5mol/l sodium azide, για την αναισθητοποίηση των σκουληκιών που φτάνουν σε 

ακτίνα ~0.5cm από τα δύο σηµεία. Το σηµείο στην αντίθετη θέση (trap) λειτουργεί ως control 

για να υπολογιστεί ο αριθµός των σκουληκιών που καταλήγουν τυχαία στις περιοχές µε το 

αναισθητικό. Τα πιάτα της χηµειόταξης στέγνωναν για ~45min στον πάγκο πριν το assay. 

Τα σκουλήκια που προορίζονται για πληθυσµιακή χηµειόταξη προέρχονται από µη 

πεινασµένες συγχρονισµένες καλλιέργειες σε NGM πιάτα. Περίπου 100 ενήλικα σκουλήκια 

(είτε naïve είτε conditioned), τοποθετούνται ισαπέχοντα από τα δύο σηµεία και αφήνονται να 

κινηθούν ελεύθερα για 1hrs στους 20οC. Τα assay πιάτα έπειτα παγώνουν στους 4οC και 

γίνονται µετρήσεις των αριθµών των σκουληκιών γύρω από κάθε σηµείο. Ο δείκτης 

χηµειόταξης CI (Chemotaxis Index) υπολογίζεται ως CI= [N(gradient)- N(trap)]/(συνολικός 
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αριθµός των σκουληκιών στο πιάτο), όπου Ν(gradient) είναι ο αριθµός των σκουληκιών µέσα 

σε ακτίνα 1.5cm από το κέντρο του gradient και Ν(trap) ο αριθµός των σκουληκιών σε ακτίνα 

1.5cm από το σηµείο control. Τα πειράµατα για κάθε µεταλλαγµένο στέλεχος µαζί µε το 

αγρίου τύπου Ν2 πραγµατοποιούνταν σε τριπλέτες και η τιµή του CI ήταν ο µέσος όρος.  

 

2.2 Conditioning 

 Για τη διαδικασία του conditioning τα σκουλήκια προέρχονται από µη πεινασµένες 

συγχρονισµένες καλλιέργειες σε NGM πιάτα και βρίσκονται σε ενήλικη φάση. Τα σκουλήκια 

συγκεντρώνονται από τα πιάτα, µεταφέρονται σε eppendorf tubes και ξεπλένονται 3 φορές µε 

wash buffer NGM (3g/l NaCl, 1mmol/l CaCl2, 1mmol/l MgSO4, 25mmol/l potassium 

phosphate, pH 6.0) για να αποµακρυνθούν τα βακτήρια. Μετά το κάθε πλύσιµο τα σκουλήκια 

αφήνονται να πέσουν µέσα στο wash buffer µε τη βαρύτητα και το υπερκείµενο που περιείχε 

τα αυγά και τις larvae αποµακρύνεται και αντικαθίσταται µε νέο wash buffer. Για τα πειράµατα 

χηµειόταξης µε naïve σκουλήκια τα ξεπλυµένα σκουλήκια τοποθετούνται απευθείας στα 

assay πιάτα και το περίσσιο υγρό αποµακρύνεται µε απορροφητικό χαρτί. Για τα πειράµατα 

χηµειόταξης µε conditioned σκουλήκια, τα ξεπλυµένα σκουλήκια τοποθετούνται σε 

conditioning πιάτα και το περίσσιο υγρό αποµακρύνεται µε απορροφητικό χαρτί. 

Τα conditioning πιάτα για τα πειράµατα µε NaCl είναι NGM πιάτα (συγκέντρωση 

50mM NaCl) χωρίς βακτήρια. Για τα πειράµατα µε το ΑcNa και το ΝΗ4Cl χρησιµοποιούνται 

NGM(-NaCl) πιάτα µε συγκεντρώσεις 100mM ΑcNa και 100mM NH4Cl αντίστοιχα. Έπειτα 

από επώαση στους 20οC για 2-4hrs (conditioning time) τα σκουλήκια συγκεντρώνονται από 

τα πιάτα µε wash buffer και εξετάζονται για χηµειόταξη, µε τον τρόπο που περιγράφεται 

παραπάνω. Για κάθε πείραµα µε conditioned σκουλήκια γίνεται και το αντίστοιχο µε naïve 

σκουλήκια.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Το µεταθετό στοιχείο τύπου Minos, που ανακαλύφθηκε στη Drosophila hydei, ανήκει 

στην υπερ-οικογένεια των µεταθετών στοιχείων τύπου Tc1/mariner, µέλη της οποίας, ενεργά 

ή µη, συναντώνται στα έντοµα, στο νηµατώδη, στα ψάρια και στα θηλαστικά. Αρκετά µέλη της 

υπερ-οικογένειας διατηρούν την ικανότητα να µετατίθενται, ακόµα και σε ξενιστές εξελικτικά 

αποµακρυσµένους από αυτόν στον οποίο αρχικά βρέθηκαν, µε µοναδική προϋπόθεση την 

ύπαρξη ενεργής transposase, του ενζύµου που καταλύει την αντίδραση της µετάθεσης. 

 Στον C. elegans έχει ήδη επιτευχθεί κινητοποίηση ενός µεταθετού στοιχείου, του 

Mos1, που προέρχεται από τη Drosophila mauritiana. Το µεταθετό στοιχείο Mos1 µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως φορέας µεταλλαξογένεσης στον C. elegans, µε την ένθεσή του σε τυχαίες 

θέσεις στο γονιδίωµα. Εντούτοις, το µειονέκτηµα του Mos1 είναι ότι δεν µπορεί να µεταφέρει 

ανάµεσα στα άκρα του εξωγενές γενετικό υλικό, τεχνολογία στην οποία βασίζονται οι 

κλασσικοί µέθοδοι παγίδευσης γονιδίων και η οποία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη σε βακτήρια, 

φυτά, έντοµα και θηλαστικά. Στην παρούσα εργασία επιχειρούµε να κινητοποιήσουµε το 

µεταθετό στοιχείο τύπου Minos στον C. elegans και να εκµεταλλευτούµε την ικανότητά του ως 

φορέα µεταλλαξογένεσης και παγίδευσης γονιδίων, ώστε να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη 

παρόµοιων τεχνολογιών στο νηµατώδη.  
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SUMMARY 

 

 Minos mobile element, identified in Drosophola hydei, belongs to the superfamily of 

Tc1/mariner transposons. Members of this family, active or not, are present in insects, 

nematodes, fish and mammals and can integrate in evolutionary distant hosts, as long there 

is an active transposase which catalyzes the transposition reaction. 

 There is already a mobile element, Mos1, which is active in C. elegans and comes 

from Drosophila mauritiana. The Mos1 transposon can be used as a mutagen in C. elegans, 

by integration in random genomic positions. However, Εντούτοις, Mos1 is not capable of  

carrying exogenous DNA sequences. Classical gene trapping is based in this technology, 

which is particularly developed in bacteria, plants, insects and mammals. In this study we are 

trying to mobilize Minos in C. elegans in order to exploit Minos’ capability as a mutagen and a 

DNA carrier, in order to develop similar methods of gene trapping in the nematode.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Γενικά για τα  µεταθετά στοιχεία          

 Τα µεταθετά στοιχεία (transposons) είναι DNA αλληλουχίες που έχουν την ικανότητα 

να µετακινούνται και να ενσωµατώνονται µέσα στο γένωµα σε νέα θέση. Από τότε που 

ανακαλύφθηκαν τα λεγόµενα ‘’γονίδια που µεταπηδούν’’ στο καλαµπόκι, µεταθετά στοιχεία 

έχουν ταυτοποιηθεί σε πολλούς οργανισµούς. Τα µεταθετά στοιχεία διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 1) στα DNA transposons τα οποία αποκόπτωνται και ενσωµατώνονται στο 

γένωµα µε ένα µηχανισµό αποκοπής και επικόλλησης (cut-and-paste), 2) στα αυτόνοµα 

retrotransposons και 3) στα µη-αυτόνοµα retrotransposons. Η ολοκλήρωση της αλληλούχισης 

πολλών γενωµάτων αποκάλυψε ότι τα ‘’αποτυπώµατα’’ των retrotransposons αποτελούν ένα 

σηµαντικό ποσοστό των γενωµάτων (π.χ. 45% στο ανθρώπινο γένωµα). Τα DNA µεταθετά 

στοιχεία π.χ. της οικογένεια τύπου Tc1/mariner, διαθέτουν δύο ανάστροφες ακραίες 

επαναλήψεις ITRs (Inverted Terminal Repeats) και ένα ανοιχτό πλαίσιο διαβάσµατος (ORF) 

που κωδικοποιεί για µια transposase. Επίσης τα στοιχεία αυτά περιβάλλονται και από δύο 

µικρές αλληλουχίες DRs (Direct Repeats). Επειδή η θέση ένθεσης καθορίζεται από ένα µικρό 

αριθµό νουκλεοτιδίων -π.χ. ΤΑ  δινουκλεοτίδιο για το στοιχείo τύπου Tc1 του C. elegans- οι 

ενθέσεις µπορούν να συµβούν σε ένα µεγάλο αριθµό γενωµικών θέσεων. Παρόλα αυτά οι 

θυγατρικές ενθέσεις για τα περισσότερα από τα DNA transposons, γίνονται κοντά στις αρχικές 

θέσεις (το φαινόµενο ονοµάζεται ‘’local hopping’’). H transposase προσδένεται µεταξύ των 

ITRs και του γενωµικού στόχου. Έπειτα καταλύει µια αντίδραση αποκοπής του transposon 

από την ‘’παλιά’’ θέση και µια αντίδραση σύνδεσης ώστε να εντεθεί το transposon στη ‘’νέα’’ 

θέση. Στην περίπτωση των retrotransposons, το στοιχείο διπλασιάζεται και εντίθεται σε ‘’νέα’’ 

θέση, µέσω µιας ενδιάµεσης RNA µορφής. Τα retrotransposons διακρίνονται σε αυτόνοµα και 

µη-αυτόνοµα ανάλογα µε το αν διαθέτουν ORFs που κωδικοποιούν για πρωτεΐνες 

απαραίτητες για τη µετάθεση. Τα αυτόνοµα retrotransposons είτε περιέχουν ακραίες 

επαναλήψεις LTRs (Long Terminal Repeats) και στα δύο άκρα, είτε στερούνται των LTRs και 

διαθέτουν µια αλληλουχία πολυαδενυλίωσης στο 3’ άκρο (non-LTRs retrotransposons). Tα 

µη-αυτόνοµα retrotransposons δεν µπορούν να µετατεθούν απουσία αυτόνοµων στοιχείων, 
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διότι δεν παράγουν ενεργή transposase, παρόλο που διαθέτουν τις απαραίτητες αλληλουχίες 

για τη δική τους µετάθεση  (Kazazian 2004).   

 

1.1 Τα µεταθετά στοιχεία ως εργαλεία 

 Η διαθεσιµότητα των γενετικών µεθοδολογιών για λειτουργική γενωµική ανάλυση 

(functional genomics) όπως η µεταλλαξογένεση µε ένθεση, η παγίδευση γονιδίων/ενισχυτών 

είναι βασική για τη µελέτη της γονιδιακής λειτουργίας και της γενωµικής οργάνωσης στα 

ανώτερα ευκαρυωτικά. Μεθοδολογίες ένθεσης που βασίζεται σε µεταθετά στοιχεία έχουν 

αναπτυχθεί και για τα τρία ‘’κλασσικά’’ µοντέλα οργανισµών: τη µύγα, το σκουλήκι και το 

ποντίκι. Το µεταθετό στοιχείο τύπου P, που εµφανίζεται σε ορισµένους πληθυσµούς της 

Drosophila melanogaster, ήταν το πρώτο στοιχείο που εντέθηκε σε χρωµοσώµατα στη 

γαµετική σειρά εµβρύων (Spradling and Rubin 1982). O µετασχηµατισµός της γαµετικής 

σειράς έφερε επανάσταση στην γενετική της Drosophila, µέσω της ανάπτυξης ισχυρών 

µεθοδολογιών, όπως η ανάλυση in vitro µεταλλαγµένων γονιδίων, η κλωνοποίηση γονιδίων 

µέσω στόχευσης µε µεταθετά στοιχεία (transposon tagging) και η παγίδευση ενισχυτών 

(enhancer trapping). Παρόλα αυτά το στοιχείο τύπου P έχει µικρό φάσµα ξενιστών και στα 

επόµενα χρόνια χρησιµοποιήθηκαν άλλα µεταθετά στοιχεία ως φορείς µεταλλαξογένεσης ή 

µεταφοράς γονιδίων σε µια πληθώρα οργανισµών που περιλαµβάνει έντοµα, νηµατώδεις, 

φυτά, ψάρια και θηλαστικά.     

Μεταθετά στοιχεία που ανήκουν στην υπερ-οικογένεια τύπου Tc1/mariner είναι 

λειτουργικά σε φυλογενετικά αποµακρυσµένα είδη. Το mariner, ένα στοιχείο που συναντάται 

στη Drosophila mauritiana αλλά όχι στην D. melanogaster, εισάχθηκε στην D. melanogaster 

και προκάλεσε την in trans κινητοποίηση ενός µη-αυτόνοµου στοιχείου τύπου mariner (Garza, 

Medhora et al. 1991; Medhora, Maruyama et al. 1991). Το τύπου Tc1 transposon από τον C. 

elegans είναι ενεργό σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά (Schouten, van Luenen et al. 1998). Το 

τύπου Tc1-like στοιχείο από το ψάρι salmonid, το Sleeping Beauty, είναι ενεργό σε κύτταρα 

ανθρώπου (Ivics, Hackett et al. 1997; Izsvak, Khare et al. 2002), σε εµβρυονικά βλαστικά 

κύτταρα ποντικού (Luo, Ivics et al. 1998) και στην αρσενική γαµετική σειρά του ποντικού 

(Dupuy, Fritz et al. 2001; Fischer, Wienholds et al. 2001; Horie, Kuroiwa et al. 2001; Dupuy, 
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Clark et al. 2002). Το µεταθετό στοιχείο τύπου SB µπορεί να µεταπηδήσει από πλασµίδια στα 

χρωµοσώµατα ηπατικών κυττάρων σε ζωντανά ποντίκια (Yant, Meuse et al. 2000).  

 

2. Το µεταθετό στοιχείο τύπου Minos 

 Το Minos ανήκει στην οικογένεια των τύπου Tc1-like µεταθετών στοιχείων και 

αποµονώθηκε ως ένθεση στο rDNA της Drosophila hydei (Εικόνα 1.Α) (Franz and Savakis 

1991). Πρόκειται για µια αλληλουχία ~1,8kbp µε δύο ανάστροφες επαναλήψεις µήκους 255bp 

στα άκρα του. Το Minos περιέχει δύο µη επικαλυπτόµενα ανοιχτά πλαίσια διαβάσµατος 

(ORF1 και ORF2) που χωρίζονται από ένα ιντρόνιο και κωδικοποιούν για ένα πολυπεπτίδιο 

που έχει >40% οµολογία µε την τύπου Tc1 transposase του C .elegans. Το µοντέλο εκτοµής 

και µετάθεσης του Minos στηρίζεται στο µηχανισµό ‘cut-and-paste’, σύµφωνα µε πειραµατικά 

δεδοµένα που προέρχονται από την ανάλυση των αποτυπωµάτων µετά από εκτοµή του από 

χρωµοσωµικές θέσεις στη Drosophila melanogaster (Εικόνα 1.Β) (Arca, Zabalou et al. 1997). 

O Minos είναι ενεργός σε πολλά είδη δίπτερων και λεπιδόπτερων εντόµων (Klinakis, 

Zagoraiou et al. 2000; Zagoraiou, Drabek et al. 2001; Dupuy, Clark et al. 2002), σε 

κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών (Klinakis, Zagoraiou et al. 2000; Zagoraiou, Drabek et al. 

2001)), στη γαµετική σειρά του ποντικού (Drabek, Zagoraiou et al. 2003), στα οποία έχει 

αξιολογηθεί ως φορέας ικανός για την ενσωµάτωση εξωγενούς γενετικού υλικού, τεχνολογία 

στην οποία στηρίζεται η παγίδευση και σήµανση γονιδίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42



Μπαζοπούλου ∆άφνη – Master report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Α. Η δοµή του Minos. B. Μοντέλο για τη µετάθεση του Minos. Τα άκρα 

που δηµιουργούνται στα σηµεία τοµής είναι προεξέχοντα κατά 4 nt. Το στοιχείο µετά 

την εκτοµή εντίθεται σε νέα θέση. Κατά τη διάρκεια της ένθεσης, άλλο ένα κόψιµο

που δηµιουργεί υπολοιπόµενα άκρα προκαλείται από το στοιχείο στο ΤΑ της 

ένθεσης, έτσι ώστε µετά από την επιδιόρθωση ένα διπλασιασµένο ΤΑ περιβάλλει το

στοιχείο. ∆ύο διαφορετικά αποτυπώµατα, που περιέχουν τα 4 τελευταία

νουκλεοτίδια του ενός ή του άλλου άκρου και το διπλασιασµένο ΤΑ, δηµιουργούνται

µετά από επιδιόρθωση στο σηµείο της αρχικής θέσης (Κλινάκης ∆ιδακτορική 

∆ιατριβή).  
A

B
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3. Μέθοδοι παγίδευσης γονιδίων 

 Η παγίδευση γονιδίων είναι µια κλασσική µέθοδος και έχει χρησιµοποιηθεί σε 

βακτηριακά, φυτικά και ζωικά κύτταρα. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η παγίδευση συνοδεύεται και από τη µετάλλαξη του 

‘παγιδευµένου’ γονιδίου. Επιπλέον λόγω της εισαγωγής εξωγενούς αλληλουχίας DNA και της 

φυσικής σύνδεσής του µε την ενδογενή, διευκολύνεται η κλωνοποίηση και ο προσδιορισµός 

του γονιδίου του οποίου η έκφραση αλλοιώνεται. Οι βασικές µέθοδοι για την παγίδευση 

γονιδίων που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι: α) παγίδευση ενισχυτών (enhancer trapping), β) 

παγίδευση υποκινητών (promoter trapping), γ) παγίδευση γονιδίων/εξονίων (gene/exon 

trapping) και δ) παγίδευση σηµάτων πολυαδενυλίωσης (poly-A trapping).  

 Η µέθοδος εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στη Drosophlia melanogaster και 

στηρίχτηκε στο µεταθετό στοιχείο τύπου P, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για παγίδευση 

ενισχυτών (O'Kane and Gehring 1987; Bellen, O'Kane et al. 1989; Bier, Vaessin et al. 1989; 

Wilson, Pearson et al. 1989). Οι φορείς παγίδευσης ενισχυτών περιέχουν ένα γονίδιο 

αναφοράς κάτω από τον έλεγχο ενός ελάχιστου υποκινητή, ο οποίος δεν είναι επαρκής για να 

επάγει µεταγραφή, και ένα δείκτη επιλογής που επιτρέπει την επιλογή όλων των γεγονότων 

ενσωµάτωσης του φορέα στο γονιδίωµα. Ανάµεσα στα άκρα του P, τοποθετήθηκε το γονίδιο-

αναφοράς (LacZ) µε τον ελάχιστο υποκινητή του γονιδίου hsp70. Το (LacZ) εκφράζεται µόνο 

εφόσον το µεταθετό στοιχείο εντεθεί ‘εντός εµβέλειας’ ενός ενισχυτή ο οποίος θα υποστηρίξει 

την έκφρασή του. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτός ο χρακτηρισµός περιοχών του 

γονιδιώµατος που είναι µεταγραφικά ενεργές.  

 

4. Κινητοποίηση εξωγενών µεταθετών στοιχείων στο C. elegans 

 H τεχνική της µεταλλαξογένεσης µε ενθέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στον νηµατώδη 

C. elegans, καθώς έχει αλληλουχιθεί πλήρως το γένωµά του. Πρόσφατα (Bessereau, Wright 

et al. 2001) έγινε κινητοποίηση του µεταθετού στοιχείου τύπου Mos1 των Tc1/mariner. Το 

Mos1 ταυτοποιήθηκε αρχικά στην Drosophila mauritiana και περιλαµβάνει όπως όλα τα µέλη 

της οικογένειας αυτής ένα ORF που κωδικοποιεί για την transposase. H τύπου Mos1 

transposase είναι η µόνη απαραίτητη πρωτεΐνη για τη µετάθεση του στοιχείου Mos1 in vitro. 

Εφόσον δεν χρειάζονται επιπλέον παράγοντες για τη µετάθεσή του, πρώτον, το Mos1 είναι 
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ικανό να κινητοποιηθεί σε ετερόλογα συστήµατα in vivo. Ωστόσο για την κινητοποίησή του 

στα σωµατικά κύτταρα του C. elegans, θεωρήθηκε απαραίτητη η εισαγωγή ενός τεχνητού 

ιντρονίου στην κωδική περιοχή για να βελτιωθεί η έκφραση της transposase. ∆εύτερον έγινε 

κινητοποίηση του Mos1 στην γαµετική σειρά του C. elegans. Τρίτον τα γονίδια που 

µεταλλάχθηκαν λόγω της ένθεσης του µεταθετού στοιχείου µπορούν να ταυτοποιηθούν 

γρήγορα µε ανάστροφη PCR. Τέταρτον οι ενθέσεις αυτές µπορούν να επανακινητοποιηθούν 

και να προκαλέσουν µεταλλαγές έλλειψης και αλλαγής πλαισίου διαβάσµατος µε ατελή 

αποκοπή. Τα πειράµατα αυτά δείχνουν ότι είναι δυνατή η χρήση ενός ετερόλογου µεταθετού 

στοιχείου όπως είναι το Mos1 ως µεταλλαξογόνο στο C. elegans, κάτι που επιταχύνει την 

ανάπτυξη των µεθόδων του forward genetics.   
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη νέων τεχνικών και γενετικών εργαλείων 

για την εκµετάλλευση και ανάπτυξη της γενετικής του C. elegans. O C. elegans διαθέτει 

ισχυρές µεθόδους γενετικής µεταξύ των οποίων και η µεταλλαξογένεση µε µεταθετά στοιχεία 

(Mos1) ως φορείς. Ήδη έχει δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων µε µετασχηµατισµένα στελέχη 

στα οποία έχουν καταγραφεί οι ενθέσεις του στοιχείου Mos1 και έχουν ταυτοποιηθεί οι 

µεταλλαγές που έχουν προκληθεί. Ωστόσο το µεγάλο µειονέκτηµα του µεταθετού στοιχείου 

Mos1 είναι ότι δεν µπορεί να µεταφέρει, πέρα από τη transposase, άλλη αλληλουχία DNA 

µεγαλύτερη από 100bp µεταξύ των ανάστροφων άκρων του. Ως συνέπεια δεν έχει 

αναπτυχθεί ακόµα στον C. elegans η τεχνολογία παγίδευσης γονιδίων που αποτελεί µια 

κλασσική µέθοδο γενετικής σε άλλους οργανισµούς.         

 Για το λόγο αυτό επιχειρούµε την κινητοποίηση του µεταθετού στοιχείου τύπου Minos 

από τη Drosophila hydei στο γονιδίωµα του C. elegans, ως φορέα για την ενσωµάτωση 

εξωγενούς γενετικού υλικού, µε απώτερο στόχο την προσαρµογή τεχνολογίας παγίδευσης και 

σήµανσης γονιδίων. Μετά την αλληλούχιση του γονιδιώµατος του C. elegans είναι µεγάλη η 

πρόκληση για την κατανόηση της λειτουργίας όλων και καθενός ξεχωριστά των γονιδίων και η 

στόχευση των γονιδίων είναι πολύ αποτελεσµατική µέθοδος για την µετάλλαξη 

συγκεκριµένων γονιδίων στόχων.      
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Για τη διαδικασία µετάθεσης του Minos κατασκευάστηκαν τρία πλασµίδια, το 

πλασµίδιο-βοηθό (PD49.78/phsp16-2::Minos transposase) που φέρει την transposase του 

Minos, το πλασµίδιο δότη (pBS KS II/MiLRpunc-54::GFP) που φέρει την εξωγενή αλληλουχία 

DNA η οποία περιβάλλεται από τις ανάστροφες επαναλήψεις (IRs) του Minos και το 

πλασµίδιο µάρτυρα (pmyo-2::GFP, έκφραση στον φάρυγγα) για την επιλογή των ατόµων τα 

οποία έχουν µετασχηµατιστεί (Eικόνα 2). Τα τρία αυτά πλασµίδια χρησιµοποιήθηκαν για το 

µετασχηµατισµό αγρίου τύπου στελεχών C. elegans.  
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Εικόνα 2. Α. PD49.78/phsp16-2::Minos

transposase (πλασµίδιο βοηθός) Β.
pBS KS II/MiLRpunc-54::GFP (πλασµίδιο

δότης) Γ. pmyo-2::GFP (πλασµίοδιο-

µάρτυρας) 

 

Η παραγόµενη από το πλασµίδιο-βοηθό transposase καταλύει τη µετάθεση του µη 

αυτόνοµου στοιχείου από το πλασµίδιο δότη. Το πλασµίδιο-βοηθός περιέχει την transposase 

κάτω από τον έλεγχο του υποκινητή του hsp16-2 (heat-shock protein 16-2) του C. elegans. Η 

transposase αποµονώθηκε µε PCR από το construct Minos-2 (προσφορά από το εργαστήριο 

του κ.Σαββάκη). Για να επιβεβαιωθούµε ότι έχουµε πάρει το σωστό προϊόν στο οποίο δεν έχει 

γίνει καµία αλλαγή στις βάσεις κατά το διάβασµα της πολυµεράσης, γίνεται αλληλούχιση, µετά 

την κλωνοποίηση του προϊόντος, µε τους ίδιους primers που χρησιµοποιήθηκαν για την 

αντίδραση PCR (η αλληλουχία της transposase φαίνεται στον Πίνακα 1 στο τέλος των 

αποτελεσµάτων). Το hsp16-2 εκφράζεται έπειτα από θερµικό σοκ στους µύες, στην 

υποδερµίδα, στο έντερο και στο φάρυγγα του ζώου.  Κατά αυτόν τον τρόπο η έκφραση της 

transposase κάτω από τον υποκινητή του hsp16-2 στα σκουλήκια είναι επαγόµενη. Το 
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πλασµίδιο-δότης φέρει την εξωγενή αλληλουχία punc-54::GFP ανάµεσα στα άκρα του Minos. 

Κάτω από τον υποκινητή του unc-54 η έκφραση της GFP κατευθύνεται στους κινητήριους 

µύες του σκουληκιού. 

 Μετά τη διαµόλυνση της γονάδας σκουληκιών (πραγµατοποιήθηκαν ενέσεις σε ~200 

άτοµα) µε ένα DNA mix που περιείχε ποσότητες και από τα τρία πλασµίδια, έγινε φαινοτυπική 

σάρωση της F1 γενιάς, για άτοµα τα οποία εξέφραζαν το µάρτυρα επιλογής (pmyo-2::GFP) και 

είχαν εποµένως πράσινους φάρυγγες. Τα άτοµα τα οποία είχαν πράσινους φάρυγγες 

(µετασχηµατισµένα στελέχη που φέρουν υποχρεωτικά και τα άλλα δύο πλασµίδια) 

αποµονώθηκαν από τον πληθυσµό της F1 γενιάς, διαχωρίστηκαν και αφήνονται να δώσουν 

απογόνους. Εάν και οι απόγονοι της F1 γενιάς φέρουν επίσης πράσινους φάρυγγες,  τότε 

έχουµε µετασχηµατισµένα στελέχη/lines (τα πλασµίδια έχουν περάσει και στη γαµετική σειρά 

και κληρονοµούνται στους απογόνους). Τα άτοµα αυτά διαθέτουν και πράσινους µύες λόγω 

της έκφρασης του punc-54::GFP, ωστόσο η επιλογή γίνεται µε το pmyo-2::GFP καθ’ ότι έχει πιο 

ξεκάθαρη έκφραση. Από τη διαδικασία αυτή προήλθαν 5 lines τα οποία αφήνονται να δώσουν 

απογόνους και τα οποία ανανεώνονται από γενιά σε γενιά µε επιλογή ατόµων που φέρουν το 

µάρτυρα (επειδή τα τρία πλασµίδια βρίσκονται συνδεδεµένα σε πολλαπλά αντίγραφα σε 

εξωχρωµοσωµικά arrays, κατά τις κυτταρικές διαιρέσεις µπορεί να µη διανεµηθούν ισότιµα 

και εποµένως κάποιοι από τους απογόνους δεν θα τα κληρονοµήσουν). Το καθένα από τα 5 

lines αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση µετασχηµατισµού γιατί πιθανότατα υπάρχουν διαφορές 

όσον αφορά α) τα αντίγραφα του κάθε πλασµιδίου που έχουν εισαχθεί στο κάθε ωάριο και 

έχουν σχηµατίσει το array, β) τον αριθµό των αντιγράφων που τελικά εκφράζονται πάνω στο 

array (ένταση έκφρασης) και γ) τα κύτταρα που έχουν κληρονοµήσει το array και εκφράζουν 

τα γονίδια (περιπτώσεις µωσαϊκισµού). Μωσαϊκισµός εµφανίζεται και σε άτοµα του ίδιου line 

για τον ίδιο λόγο κάτι που παρατηρείται τόσο στην περίπτωση του pmyo-2::GFP (δεν το 

εκφράζουν όλα τα κύτταρα του φάρυγγα) όσο και στην περίπτωση του punc-54::GFP (δεν το 

εκφράζουν όλα τα µυϊκά κύτταρα). Επιπλέον παρατηρείται και η περίπτωση ατόµων που, 

λόγω µωσαϊκισµού, ενώ έχουν πράσινους φάρυγγες να µην έχουν πράσινους µύες και το 

αντίστροφο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ενώ τα άτοµα φέρουν και τα δύο πλασµίδια, 

εναλλακτικά κάποιο από αυτά δεν εκφράζεται στα κύτταρα που αντίστοιχα έχει κατευθυνθεί η 

έκφραση της GFP (φαρυγγικά ή µυϊκά κύτταρα). Η πιθανότητα µωσαϊκισµού είναι αυξηµένη 
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στην περίπτωση του punc-54::GFP (παρατηρούνται πολλά άτοµα που φέρουν πράσινους 

φάρυγγες χωρίς να έχουν πράσινους µύες). Ωστόσο η επιλογή γίνεται πάντα µε µάρτυρα το 

pmyo-2::GFP η έκφραση του οποίου σπάνια εµπίπτει σε µωσαϊκισµό.  

 Το πείραµα έχει σχεδιαστεί κατά αυτόν τον τρόπο ώστε µε παρατήρηση των 

φαινοτύπων να διαπιστωθεί µετάθεση του Minos και ένθεσή του στο γονιδίωµα του C. 

elegans (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3. Μετάθεση του Minos και ένθεσή του στο γονιδίωµα του C. elegans. A. Το εξωχρωµοσωµικό array

περιέχει σε σειρά πολλαπλά αντίγραφα τα τρία πλασµίδια. Τα γονίδια στο array που εκφράζονται είναι η

GFP στους µύες και στο φάρυγγα και η transposase έπειτα από heat-shοck. Β. H transposase που

εκφράζεται επάγει την εκτοµή του Minos από το array, ο οποίος µαζί µε το εξωγενές DNA που φέρει µπορεί

να εντεθεί στο γονιδίωµα του C. elegans. Γ. Στις επόµενες γενιές το array χάνεται ενώ εξακολουθεί να

υπάρχει έκφραση της GFP στους µύες.     
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Σύµφωνα µε το σχήµα έπειτα από επαγωγή της έκφρασης της transposase (θερµικό 

σοκ) ο Minos µαζί µε την αλληλουχία που περικλείει (punc-54::GFP ) µπορεί να µεταπηδήσει 

από το εξωχρωµοσωµικό array και να εισαχθεί σε µια τυχαία θέση στο γονιδίωµα. Η 

µετάθεση αυτή του Minos/ punc-54::GFP θα σταθεροποιήσει την έκφραση της punc-54::GFP 

στους µύες, καθώς πλέον η αλληλουχία αυτή θα κληρονοµείται µε τα χρωµοσώµατα. 

Αντιθέτως στο πέρασµα των γενεών το υπόλοιπο array κάποια στιγµή θα χαθεί καθώς δεν 

κληρονοµείται ισότιµα στους απογόνους. Εποµένως η επιλογή µας θα στηρίζεται στο 

φαινότυπο ατόµων που θα έχουν πράσινους µύες, εντούτοις όµως δεν θα έχουν πράσινους 

φάρυγγες διότι θα έχουν χάσει το array. Εφόσον ο Minos/punc-54::GFP θα έχει ενσωµατωθεί 

στο γονιδίωµα όλοι οι απόγονοι των ατόµων αυτών θα έχουν πράσινους µύες.  

 H δοκιµασία µετάθεσης του Minos βρίσκεται σε εξέλιξη, παρόλα αυτά, µετά από 

λεπτοµερειακή φαινοτυπική εξέταση έχουν παρατηρηθεί στους απογόνους των 5 lines κάποια 

άτοµα, τα οποία εµφανίζουν πράσινους µύες χωρίς έκφραση του pmyo-2::GFP καθώς και ένα 

άτοµο που φέρει ένα περίεργο µορφολογικό φαινότυπο ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί 

ακόµα. Τα άτοµα αυτά έχουν αποµονωθεί και συµπεράσµατα θα εξαχθούν µετά από 

παρατήρηση των απογόνων τους.      
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  V   R   G   K   P  I   S   K   E   I   R   V   L   I   R   D   Y   F   K  M   
    1 ATG GTT CGT GGT AAA CCT 
 

ATT TCT AAA GAA ATC AGA GTA TTG ATT AGG GAT TAT TTT AAA 
TAC CAA GCA CCA TTT GGA TAA AGA TTT CTT TAG TCT CAT AAC TAA TCC CTA ATA AAA TTT 

  S   G   K   T   L   T   E   I   S   K   Q   L   N   L   P   K   S   S   V   H 
   61 TCT GGA AAG ACA CTT ACG GAG ATA AGC AAG CAA TTA AAT TTG CCT AAG TCG TCT GTG CAT 
 AGA CCT TTC TGT GAA TGC CTC TAT TCG TTC GTT AAT TTA AAC GGA TTC AGC AGA CAC GTA 
  G   V   I   Q   I   F   K   K   N   G   N   I   E   N   N   I   A   N   R   G 
  121 GGG GTG ATA CAA ATT TTC AAA AAA AAT GGG AAT ATT GAA AAT AAC ATT GCG AAT AGA GGC 
 CCC CAC TAT GTT TAA AAG TTT TTT TTA CCC TTA TAA CTT TTA TTG TAA CGC TTA TCT CCG 
  R   T   S   A   I   T   P   R   D   K   R   Q   L   A   K   I   V   K   A   D 
  181 CGA ACA TCA GCA ATA ACA CCC CGC GAC AAA AGA CAA CTG GCC AAA ATT GTT AAG GCT GAT 
 GCT TGT AGT CGT TAT TGT GGG GCG CTG TTT TCT GTT GAC CGG TTT TAA CAA TTC CGA CTA 
  R   R   Q   S   L   R   N   L   A   S   K   W   S   Q   T   I   G   K   T   V 
  241 CGT CGC CAA TCT TTG AGA AAT TTG GCT TCT AAG TGG TCG CAG ACA ATT GGC AAA ACT GTC 
 GCA GCG GTT AGA AAC TCT TTA AAC CGA AGA TTC ACC AGC GTC TGT TAA CCG TTT TGA CAG 
  K   R   E   W   T   R   H   E   L   K   S   I   G   Y   G   F   Y   K   V   C 
  301 AAG CGA GAG TGG ACG CGA CAC GAA TTA AAA AGT ATT GGA TAT GGT TTT TAT AAA GTA TGT 
 TTC GCT CTC ACC TGC GCT GTG CTT AAT TTT TCA TAA CCT ATA CCA AAA ATA TTT CAT ACA 
  F   V   I   T   C   A   S   Y   P   I   T   Y   S   *   S   Y   S   *   A   K 
  361 TTT GTT ATT ACC TGT GCA TCG TAC CCA ATA ACT TAC TCG TAA TCT TAC TCG TAG GCC AAG 
 AAA CAA TAA TGG ACA CGT AGC ATG GGT TAT TGA ATG AGC ATT AGA ATG AGC ATC CGG TTC 
  E   K   P   L   L   T   L   R   Q   K   K   K   R   L   Q   W   A   R   E   R 
  421 GAA AAA CCC TTG CTT ACG CTT CGT CAA AAA AAG AAG CGT TTG CAA TGG GCT CGG GAA AGG 
 CTT TTT GGG AAC GAA TGC GAA GCA GTT TTT TTC TTC GCA AAC GTT ACC CGA GCC CTT TCC 
  M   S   W   T   Q   R   Q   W   D   T   I   I   F   S   D   E   A   K   F   D 
  481 ATG TCT TGG ACT CAA AGG CAA TGG GAT ACC ATC ATA TTC AGC GAT GAA GCT AAA TTT GAT 
 TAC AGA ACC TGA GTT TCC GTT ACC CTA TGG TAG TAT AAG TCG CTA CTT CGA TTT AAA CTA 
  V   S   V   G   D   T   R   K   R   V   I   R   K   R   S   E   T   Y   H   K 
  541 GTT AGT GTC GGC GAT ACG AGA AAA CGC GTC ATC CGT AAG AGG TCA GAA ACA TAC CAT AAA 
 CAA TCA CAG CCG CTA TGC TCT TTT GCG CAG TAG GCA TTC TCC AGT CTT TGT ATG GTA TTT 
  D   C   L   K   R   T   T   K   F   P   A   S   T   M   V   W   G   C   M   S 
  601 GAC TGC CTT AAA AGA ACA ACA AAG TTT CCT GCG AGC ACT ATG GTA TGG GGA TGT ATG TCT 
 CTG ACG GAA TTT TCT TGT TGT TTC AAA GGA CGC TCG TGA TAC CAT ACC CCT ACA TAC AGA 
  A   K   G   L   G   K   L   H   F   I   E   G   T   V   N   A   E   K   Y   I 
  661 GCC AAA GGA TTA GGA AAA CTT CAT TTC ATT GAA GGG ACA GTT AAT GCT GAA AAA TAT ATT 
 CGG TTT CCT AAT CCT TTT GAA GTA AAG TAA CTT CCC TGT CAA TTA CGA CTT TTT ATA TAA 
  N   I   L   Q   D   S   L   L   P   S   I   P   K   L   S   D   C   G   E   F 
  721 AAT ATT TTA CAA GAT AGT TTG TTG CCA TCA ATA CCA AAA CTA TCA GAT TGC GGT GAA TTC 
 TTA TAA AAT GTT CTA TCA AAC AAC GGT AGT TAT GGT TTT GAT AGT CTA ACG CCA CTT AAG 
  T   F   Q   Q   D   G   A   S   S   H   T   A   K   R   T   K   N   W   L   Q 
  781 ACT TTT CAG CAG GAC GGA GCA TCA TCG CAC ACA GCC AAG CGA ACC AAA AAT TGG CTG CAA 
 TGA AAA GTC GTC CTG CCT CGT AGT AGC GTG TGT CGG TTC GCT TGG TTT TTA ACC GAC GTT 
  Y   N   Q   M   E   V   L   D   W   P   S   N   S   P   D   L   S   P   I   E 
  841 TAT AAT CAA ATG GAG GTT TTA GAT TGG CCA TCA AAT AGT CCA GAT CTA AGC CCA ATT GAA 
 ATA TTA GTT TAC CTC CAA AAT CTA ACC GGT AGT TTA TCA GGT CTA GAT TCG GGT TAA CTT 
  N   I   W   W   L   M   K   N   Q   L   R   N   E   P   Q   R   N   I   S   D 
  901 AAT ATT TGG TGG CTA ATG AAA AAC CAG CTT CGA AAT GAG CCA CAA AGG AAT ATT TCT GAC 
 TTA TAA ACC ACC GAT TAC TTT TTG GTC GAA GCT TTA CTC GGT GTT TCC TTA TAA AGA CTG 
  L   K   I   K   L   Q   E   M   W   D   S   I   S   Q   E   H   C   K   N   L 
  961 TTG AAA ATC AAG TTG CAA GAG ATG TGG GAC TCA ATT TCT CAA GAG CAT TGC AAA AAT TTG 
 AAC TTT TAG TTC AAC GTT CTC TAC ACC CTG AGT TAA AGA GTT CTC GTA ACG TTT TTA AAC 
  L   S   S   M   P   K   R   V   K   C   V   M   Q   A   K   G   D   V   T   Q 
 1021 TTA AGC TCA ATG CCA AAA CGA GTT AAA TGC GTA ATG CAG GCC AAG GGC GAC GTT ACA CAA 
 AAT TCG AGT TAC GGT TTT GCT CAA TTT ACG CAT TAC GTC CGG TTC CCG CTG CAA TGT GTT 
  F   *   Y   *   L   N   Y   C   F   K   Y   D   S   K   S   H   Y   A   A   F 
 1081 TTC TAT TAA TTA AAT TAT TGT TTT AAG TAT GAT AGT AAA TTAA CA CAT TAC GCC GCG TTC 
 AAG ATT ATA ATT AAT TTA ATA ACA AAA TTC ATA CTA TCA TTT AGT GTA ATG CGG CGC AAG 
  E   L   I   V   V   T   F   F   L   S   L   K   Q   T   V   *   I   N   Y   S 
 1141 GAA TTA ATA GTG GTC ACT TTT TTC TTA TCT CTT AAG CAA ACC GTT TGA ATA AAT TAC TCA 
 CTT AAT TAT CAC CAG TGA AAA AAG AAT AGA GAA TTC GTT TGG CAA ACT TAT TTA ATG AGT 
  Y   F   C   C   C   W   K   *   S   K   T   F   F   F   V   V   K   R   I   K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1. Η αλληλουχία της transposase. Mε έντονους χαρακτήρες διακρίνονται η έναρξη (ATG)

και η λήξη (ΤΑΑ) της µεταγραφής, µε πλάγιους χαρακτήρες το ιντρόνιο (60bp) και µε

υπογραµµισµένους χαρακτήρες έχουν σηµειωθεί οι αλληλουχίες των primers.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η διαδικασία της µετάθεσης στηρίζεται στον ταυτόχρονο µετασχηµατισµό αγρίου 

τύπου στελεχών C. elegans µε τρία πλασµίδια, το πλασµίδιο-βοηθό που φέρει την 

transposase του Minos, το πλασµίδιο δότη που φέρει την εξωγενή αλληλουχία DNA η οποία 

περιβάλλεται από τις ανάστροφες επαναλήψεις (IRs) του Minos και το πλασµίδιο µάρτυρα για 

την επιλογή των ατόµων τα οποία έχουν µετασχηµατιστεί. Από τη διαδικασία των ενέσεων 

προέκυψαν 5 lines µετασχηµατισµένων ατόµων, που φέρουν τα τρία πλασµίδια και τα 

κληρονοµούν µε ικανοποιητικό ποσοστό στους απογόνους τους. Ωστόσο υπάρχει 

διαφοροποίηση τόσο µεταξύ των lines όσο και µεταξύ ατόµων του ίδιου line όσον αφορά την 

έκφραση των εξωγενών γονιδίων (pmyo-2::GFP και punc-54::GFP) λόγω φαινοµένων 

µωσαϊκισµού. Στα άτοµα αυτά θα επιχειρήσουµε κινητοποίηση του Minos έπειτα από 

επαγωγή της transposase µε θερµικό σοκ και ένθεσή του σε τυχαίες θέσεις στο γονιδίωµα. H 

επιλογή ατόµων στα οποία έχει συµβεί το γεγονός µετάθεσης θα γίνει µε φαινοτυπική 

παρατήρηση. Τα άτοµα που θα φέρουν πράσινους µύες χωρίς να έχουν πράσινους φάρυγγες 

θα έχουν ενσωµατώσει στο γονιδίωµά τους το Minos/punc-54::GFP και παράλληλα θα έχουν 

χάσει το πλασµίδιο-µάρτυρα (pmyo-2::GFP) και µαζί όλο το εξωχρωµοσωµικό array.     

 Ωστόσο, ανανεώνοντας τα lines και εξετάζοντας τους πληθυσµούς των απογόνων 

τους παρατηρήσαµε κάποιους ενδιαφέροντες φαινότυπους που είναι ενδεικτικοί για γεγονότα 

µετάθεσης του Minos στο γονιδίωµα. Τα σκουλήκια αυτά εξέφραζαν GFP µόνο στους µύες 

χωρίς να έχουν υποστεί θερµικό σοκ. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι τα άτοµα 

αυτά είναι µωσαϊκά για την έκφραση της GFP στο φάρυγγα, παρόλο που τα ποσοστά 

µωσαϊκισµού είναι µικρά για το pmyo-2::GFP. Εναλλακτικά ο φαινότυπος αυτός µπορεί να 

αποτελεί γεγονός µετάθεσης του Minos που να οφείλεται σε κάποια βασικά επίπεδα 

έκφρασης της transposase στο εξωχρωµοσωµικό array. Για να διευκρινιστεί η κατάσταση θα 

πρέπει να εξετάσουµε τους απογόνους των ατόµων αυτών και να παρατηρήσουµε αν ο 

φαινότυπος αυτός κληρονοµείται αυτούσιος. Επιπλέον έχει αποµονωθεί και ένα άτοµο µε 

µορφολογικό ελάττωµα. Ο φαινότυπος αυτός µπορεί να έχει προέλθει είτε από τυχαία 

µεταλλαγή, είτε από ένθεση του Minos σε γονιδιακή θέση µε αποτέλεσµα τη διακοπή του 
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γονιδίου και την εµφάνιση του συγκεκριµένου ελατώµµατος. Και η περίπτωση αυτή θα 

διαλευκανθεί µε παρατήρηση της επόµενης γενιάς. 

 Πιο ασφαλή συµπεράσµατα θα εξαχθούν µετά από τα πειράµατα επαγωγής της 

µετάθεσης του Minos (θερµικό σοκ), όπου η πιθανότητα µετάθεσης θα είναι αρκετά 

υψηλότερη. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει µια λεπτοµερή φαινοτυπική σάρωση για την 

ανίχνευση γεγονότων µετάθεσης, µε βάση τους µάρτυρες και την εµφάνιση νέων µεταλλαγών 

που θα οφείλονται σε κινητοποίηση του Minos. Το µεταθετό στοιχείο Minos έχει τις 

προϋποθέσεις να χρησιµοποιηθεί ως φορέας µεταφοράς εξωγενούς γενετικού υλικού στο 

γονιδίωµα του C. elegans, δίνοντας ώθηση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας παγίδευσης 

γονιδίων στον οργανισµό αυτό.     
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

1. Κατασκευή πλασµιδιακών φορέων µετασχηµατισµού 

1.1 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) 

 Οι primers (Εργαστήριο µικροχηµείας/Ι.Τ.Ε) που χρησιµοποιήθηκαν για την ενίσχυση 

του γονιδίου της transposase από το πλασµίδιο Minos-2, το οποίο προσφέρθηκε από το 

εργαστήριο του κ.Σαββάκη (Loukeris, Arca et al. 1995), είναι οι εξής: 

α) FORWARD: CGCGGGATCCAAAAATGGTTCGTGGTAAACCT [περιλαµβάνει µια 

περιοριστική θέση ΒamHI στο 5’ άκρο (GGATCC) και µια αλληλουχία (ΑΑΑΑ) για µετάφραση 

στο C. elegans]   

β)     REVERSE: CGGGGTACCCGAACGCGGCGTAATGTG [περιλαµβάνει µια περιοριστική 

θέση KpnI  στο 5’ άκρο (GGTACC)]. 

Για την αντίδραση PCR χρησιµοποιούµε: 0.5 µΜ από κάθε primer, 200µΜ από κάθε 

dNTP, 2.5 units/20µl αντίδρασης Taq πολυµεράση, 1x buffer πολυµεράσης Taq, 2.5µΜ από 

Μinos-2 (template). 

Οι συνθήκες της αντίδρασης PCR είναι: 

 Αρχική αποδιάταξη (denaturation): 3min/94oC 

                                                                    30sec/94oC 
                                                                    30sec/65oC         x20         
                                                                    90sec/72oC 

 Tελική επιµήκυνση (extension):     15min//72oC  

                         

 

1.2 Αποµόνωση DNA από πήκτωµα αγαρόζης  

 Η αποµόνωση του προϊόντος της αντίδρασης PCR έγινε από πήκτωµα αγαρόζης 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο QIAquick Gel Extraction Kit Protocol της Qiagen.  

 

1.3. Κλωνοποίηση τµήµατος DNA (ενθέµατος) σε πλασµιδιακό φορέα 

 Το προϊόν της PCR (transposase) αφού κοπεί µε BamHI/KpnI θα εντεθεί στο φορέα 

PD49.78 σε θέσεις BamHI/KpnI. Από το φορέα PD 94.81 αποµονώνω το τµήµα punc54:GFP 

(BamHI/SpeI) το οποίο θα εντεθεί στο φορέα pMiLR (pBS KS II), που προσφέρθηκε από το 

εργαστήριο του κ.Σαββάκη,  σε θέσεις BamHI/SpeI.  
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 Για τις πέψεις των ενθεµάτων και των φορέων χρησιµοποιήθηκαν τα ένζυµα που 

προαναφέρονται, µε τα αντίστοιχα buffers, στις συνθήκες και συγκεντρώσεις που αναφέρει ο 

κατάλογος της BioLabs για τα περιοριστικά ένζυµα.    

 Η κλωνοποίηση γίνεται µέσω της αντίδρασης σύνεσης (ligation) ανάµεσα στο ένθεµα 

και στον πλασµιδιακό φορέα µε συµπληρωµατικά άκρα. Η επιθυµητή αναλογία µορίων 

ενθέµατος – φορέα στο mix, για την πραγµατοποίηση της αντίδρασης σύνδεσης πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 5:1. Η ποσότητα του φορέα κυµαίνεται στα 30-50 ng ανά αντίδραση. Οι 

συγκεντρώσεις των συστατικών της αντίδρασης και οι συνθήκες είναι αυτές που 

υπαγορεύονται από τον κατάλογο της BioLabs για την αντίδραση της Τ4 DNA Ligase.  

 

1.4 ∆εκτικά κύτταρα XL-1 (E. coli strain) για µετασχηµατισµό µέσω θερµικού σοκ (heat-

shock)  

 Σε 2ml LB µε 10µg/ml tetracycline (stock 5mg/ml) εµβολιάζω µε αποστειρωµένο 

ξυλάκι από το stab XL-1 (tetR) και επωάζω Ο/Ν στους 37ο C µε ανάδευση. Σε φλάσκα των 

50ml LB εµβολιάζω µε ~500λ από τη καλλιέργεια (η αραίωση πρέπει να είναι 1/100). Η 

φλάσκα επωάζεται µε ανάδευση στους 37ο C µέχρι η O.D. να γίνει 0.4-0.6. Επωάζω δηλαδή 

συνολικά για 2-2.5 hrs. Μεταφέρω από 10ml σε 2 παγωµένα Falcons των 15ml για 

φυγοκέντρηση (3000rpm/10min/4ο C). Αφαιρώ το υπερκείµενο και στην πελλέτα προσθέτω 

5x2=10ml παγωµένο διάλυµα 50mM CaCl2, 10% glycerol φιλτραρισµένο (αρχικά προσθέτω 

2ml αναδεύω αργά µε πιπέτα και µετά συµπληρώνω τα υπόλοιπα 3ml). Το Ca καθιστά 

επιδεκτικά τα κύτταρα και η χαµηλά θερµοκρασία διατηρεί ανοιχτούς τους πόρους της 

µεµβράνης. Αφήνω για 30min στον πάγο και ακολουθεί φυγοκέντρηση (2000rpm/5min/4ο C). 

Αφαιρώ το υπερκείµενο, προσθέτω από 0,5ml διάλυµα 50mM CaCl2, 10% glycerol και 

αναδεύω προσεχτικά µε πιπέτα. Φτιάχνω aliquots των 100λ σε παγωµένα eppendorf tubes τα 

οποία αποθηκεύω στους -80ο C.  

 

1.5 Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων XL-1 µε θερµικό σοκ (heat-shock) 

Μεταφέρουµε τα δεκτικά για µετασχηµατισµό κύτταρα από τους – 80ο C, στον πάγο για 

µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι να ξεπαγώσουν. Προσθέτουµε την ποσότητα του DNA προς 

µετασχηµατισµό (~4µl από την αντίδραση σύνδεσης). Το θερµικό σοκ γίνεται στους 42ο C 
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(heat block) για 45sec. Κατόπιν προσθέτουµε στο eppendorf tube ~1ml LB και επωάζουµε µε 

ανάδευση για 1hrs στους 37ο C. Φυγoκεντρούµε για ~10min σε χαµηλές στροφές, 

αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και αφήνουµε µόνο ελάχιστο LB (100µl) για να 

επαναδιαλύσουµε τα κύτταρα. Απλώνουµε τα κύτταρα σε τριβλίο µε LB που περιέχει την 

κατάλληλη ποσότητα αντιβιοτικού, για επιλογή των κυττάρων που περιέχουν τον πλασµιδιακό 

φορέα µε τον οποίο θέλαµε να µετασχηµατίσουµε τα κύτταρα. Επωάζουµε για 12-16 ώρες 

στους 37ο C . 

 

1.6 Αποµόνωση µικρής κλίµακας πλασµιδιακού DNA µε τη µέθοδο του boiling prep 

 Μεταφέρουµε έναν ικανοποιητικό αριθµό µονών βακτηριακών αποικιών, µετά από το 

µετασχηµατισµό, σε 2ml LB καλλιέργεια και επωάζουµε µε ανάδευση Ο/Ν στους 37ο C. 

Αδειάζουµε 1,5ml από την καλλιέργεια σε eppendorf tube και φυγοκεντρούµε τα βακτήρια 

(13000rpm/RT/5min). Επαναδιαλύω την πελέττα σε 500λ διαλύµατος STET (8% sucrose, 5% 

Triton X-100, 50mM EDTA, pH 8.0, 50mM Tris-HCl, pH8.0) µε vortex. Λίγο πριν το βρασµό 

προσθέτω 4µl λυσοζύµης (stock 10mg/ml) και βράζω για 1.5min. Φυγοκεντρώ 

(13000rpm/RT/10min) και µεταφέρω το υπερκείµενο (~500µl) σε άλλο eppendorf. Προσθέτω 

ίσο όγκο ισοπροπανόλης, αναδεύω και επωάζω στους -80ο C για 15-30min. Φυγοκεντρώ 

(13000rpm/4ο C/15min), αφαιρώ το υπερκείµενο και επαναδιαλύω την πελέττα (εφόσον τη 

στεγνώσω) σε 40µl H2O. Χρησιµοποιώ 10µl για περιοριστικές πέψεις ώστε να επιβεβαιώσω 

τα constructs.  

 

1.7 Αποµόνωση DNA για ενέσεις σε σκουλήκια (µετασχηµατισµός) 

   Το DNA που θα κάνω ενέσεις στα σκουλήκια είναι µε τη µορφή πλασµιδίου και για 

τον καθαρισµό του χρησιµοποιώ τις κολώνες QIAGEN-tip 20 και το πρωτόκολλο Plasmid Mini 

Purification της QIAGEN. Επειδή όλες οι παρασκευές DNA περιέχουν και κάποιες µολύνσεις 

(π.χ. σκόνες), αυτές αποµακρύνονται µε φυγοκέντρηση (13.000rpm/RT/20-30min).    
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2. Μετασχηµατισµός ατόµων C. elegans και διαδικασία µετάθεσης του Minos 

2.1 Πρωτόκολλο ενέσεων στα σκουλήκια 

 Ο µετασχηµατισµός στον C. elegans γίνεται µε ένεση του DNA  σε ενήλικα άτοµα στο 

κυτταρόπλασµα της συγκυτιακής και µιτωτικά ενεργής γονάδας. Το DNA που ενύεται περιέχει 

ένα µάρτυρα επιλογής (pmyo-2::GFP, φαρυγγική έκφραση) για να γίνει η ταυτοποίηση των 

µετασχηµατισµένων ατόµων ανάµεσα στους απογόνους. Συνήθως, ύστερα από επιλογή των 

µετασχηµατισµένων ατόµων µε βάση το µάρτυρα για δύο γενιές, το DNA που έχει εισαχθεί 

σταθεροποιείται µε τη µορφή εξωχρωµοσωµικών arrays (το DNA βρίσκεται σε πολλαπλά 

αντίγραφα), τα οποία περνούν µέσω της γαµετικής σειράς. H ποσότητα του DNA που 

χρησιµοποιείται στο mix που γίνεται ένεση είναι 50µg/ml για το µάρτυρα και 50 µg/ml για το 

δείγµα.  

 Οι βελόνες κατασκευάστηκαν σε needle puller PN-30 NARISHIGE (Heater:75.1, 

Magnet sub:60.5, Magnet main:70.2) από τριχοειδή διαµέτρου 1.0-1.2mm. Το mix της ένεσης 

φορτώθηκε µε Micropipette των 200µl µέσω τριχοειδικού φαινοµένου. Οι βελόνες 

σταθεροποιούνται σε needle holders, που συνδέονται σε ένα inverted compound µικροσκόπιο 

ορατού µέσω ενός micromanipulator. O micromanipulator συνδέεται µε µια πηγή αζώτου υπό 

πίεση (για τις ενέσεις χρησιµοποιείται πίεση 30p.s.i.). Για να σπάσουµε την άκρη της βελόνας 

δηµιουργούµε µια αµυχή στην άκρη του agarose pad και σπρώχνουµε τη βελόνα υπό γωνία. 

Τα agarose pads χρησιµοποιούνται για την ακινητοποίηση των σκουληκιών.   

 Για την κατασκευή των agarose pads χρησιµοποιούµε 2% διάλυµα αγαρόζης, το 

οποίο το βράζουµε και το ρίχνουµε σε σταγόνες πάνω σε µικρά slides Στη συνέχεια, τα 

καλύπτουµε µε χοντρά slides για να καθορίσουµε το σταθερό πάχος των pads. Αφήνουµε τα 

pads τουλάχιστον µια µέρα να στεγνώσουν. Τα σκουλήκια τοποθετούνται µε την ίδια 

κατεύθυνση πάνω στο pad για διαδοχικές ενέσεις και µεταφέρονται κάτω από το µικροσκόπιο 

όπου εστιάζονται στο ίδιο επίπεδο µε τη βελόνα. Η ένεση γίνεται µε πίεση της βελόνας στο 

κατάλληλο σηµείου του ζώου, ώστε να τρυπηθεί ο µανδύας ενώ ταυτόχρονα ασκείται πίεση 

στο DNA mix για να περάσει στη γονάδα (παρατηρείται φούσκωµα της γονάδας). Μετά την 

ένεση τα σκουλήκια µεταφέρονται σε πιάτα NGM (αφού αναρρώσουν σε υγρό θρεπτικό Μ9) 

και αφήνονται να δώσουν απογόνους.      
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2.2 Παρατήρηση των µετασχηµατισµένων ατόµων   

 Τα άτοµα στα οποία γίνονται ενέσεις τοποθετούνται ανά 5 σε πιάτα NGM µε βακτήρια 

και αφήνονται να δώσουν απογόνους. Η παρατήρηση των σκουληκιών γίνεται σε upright 

στερεο-µικροσκόπιο ορατού φωτός στο οποίο έχει ενσωµατωθεί µια λάµπα UV ακτινοβολίας, 

για να διακρίνουµε έκφραση της πρωτεΐνης GFP. Τα άτοµα στα οποία παρατηρείται έκφραση 

του πλασµιδίου-µάρτυρα του µετασχηµατισµού (lines) αποµονώνονται σε ξεχωριστά πιάτα το 

καθένα και αφήνονται να δώσουν απογόνους. 

 

2.3 Μετάθεση του Minos µε επαγωγή της transposase (θερµικό σοκ) 

 Η δοκιµασία µετάθεσης του Minos πραγµατοποιείται στους απογόνους των lines οι 

οποίοι βρίσκονται σε πρώιµο ενήλικο στάδιο (young adults). Περίπου 20 άτοµα από κάθε line 

µεταφέρονται σε φρέσκα πιάτα NGM µε βακτήρια και τοποθετούνται σε επωαστές 

(incubators) ή σε υδατόλουτρα (water baths) κάτω από συνθήκες θερµικού σοκ (33ο C για 2 

ώρες). Κατόπιν τα σκουλήκια αφήνονται να αναρρώσουν στους 20ο C για ένα χρονικό 

διάστηµα µέχρι να δώσουν απογόνους. Η F1 γενιά στη συνέχεια εξετάζεται για τους 

φαινότυπους µετάθεσης του Minos.   
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ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pBS II KS+
6289 bp

punc-54-GFP

amp resistannce

MiR

MiL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BamHI (3813)

EcoRI (3831)

Sac I (658)

Spe I (1283

Xba I (3807)

Xho I (1255)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πλασµίδιο pBS II KS+/MiLRpunc-54::GFP προήλθε από την κλωνοποίηση του τµήµατος punc-

54::GFP, που αφαιρέθηκε από το πλασµίδιο PD94.81 µε τα περιοριστικά ένζυµα BamHI/SpeI,

στο φορέα pBS II KS+/MiLR µε άκρα BamHI/SpeI. Ο φορέας pBS II KS+/MiLR φέρει τα άκρα

του Minos µε τις ανάστροφες αλληλουχίες IRs. 
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PD49.78
4873 bp

transposase

amp resistance

hsp16-2 promoter

unc-54 3'UTR

Bgl I (2406)

Bgl I (2664)

Bgl I (3527)
 
 

 
 

Ava I (929)

BamHI (450)

EcoRI (1234)

Hinc II (39)

Hin dIII (19)

Kpn I (1605)

Mlu I (1023)

Pvu I (3276)

Pvu II (4713)

Sac I (1626)

Sal I (37)

Spe I (2392)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πλασµίδιο PD49.78/transposase κατασκευάστηκε µε την κλωνοποίηση του γονιδίου της

transposase που προήλθε από αντίδραση PCR, στο φορέα PD49.78 µε άκρα BamHI/KpnI. Ο

φορέας PD49.78/transposase φέρει την transposase κάτω από τον έλεγχο του υποκινητή του

γονιδίου hsp16-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 60



Μπαζοπούλου ∆άφνη – Master report 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
Arca, B., S. Zabalou, et al. (1997). "Mobilization of a Minos transposon in Drosophila 

melanogaster chromosomes and chromatid repair by heteroduplex formation." 
Genetics 145(2): 267-79. 

Bellen, H. J., C. J. O'Kane, et al. (1989). "P-element-mediated enhancer detection: a 
versatile method to study development in Drosophila." Genes Dev 3(9): 1288-
300. 

Bessereau, J. L., A. Wright, et al. (2001). "Mobilization of a Drosophila transposon in 
the Caenorhabditis elegans germ line." Nature 413(6851): 70-4. 

Bier, E., H. Vaessin, et al. (1989). "Searching for pattern and mutation in the 
Drosophila genome with a P-lacZ vector." Genes Dev 3(9): 1273-87. 

Drabek, D., L. Zagoraiou, et al. (2003). "Transposition of the Drosophila hydei Minos 
transposon in the mouse germ line." Genomics 81(2): 108-11. 

Dupuy, A. J., K. Clark, et al. (2002). "Mammalian germ-line transgenesis by 
transposition." Proc Natl Acad Sci U S A 99(7): 4495-9. 

Dupuy, A. J., S. Fritz, et al. (2001). "Transposition and gene disruption in the male 
germline of the mouse." Genesis 30(2): 82-8. 

Fischer, S. E., E. Wienholds, et al. (2001). "Regulated transposition of a fish 
transposon in the mouse germ line." Proc Natl Acad Sci U S A 98(12): 6759-
64. 

Franz, G. and C. Savakis (1991). "Minos, a new transposable element from 
Drosophila hydei, is a member of the Tc1-like family of transposons." Nucleic 
Acids Res 19(23): 6646. 

Garza, D., M. Medhora, et al. (1991). "Introduction of the transposable element 
mariner into the germline of Drosophila melanogaster." Genetics 128(2): 303-
10. 

Horie, K., A. Kuroiwa, et al. (2001). "Efficient chromosomal transposition of a 
Tc1/mariner- like transposon Sleeping Beauty in mice." Proc Natl Acad Sci U 
S A 98(16): 9191-6. 

Ivics, Z., P. B. Hackett, et al. (1997). "Molecular reconstruction of Sleeping Beauty, a 
Tc1-like transposon from fish, and its transposition in human cells." Cell 
91(4): 501-10. 

Izsvak, Z., D. Khare, et al. (2002). "Involvement of a bifunctional, paired-like DNA-
binding domain and a transpositional enhancer in Sleeping Beauty 
transposition." J Biol Chem 277(37): 34581-8. 

Kazazian, H. H., Jr. (2004). "Mobile elements: drivers of genome evolution." Science 
303(5664): 1626-32. 

Klinakis, A. G., L. Zagoraiou, et al. (2000). "Genome-wide insertional mutagenesis in 
human cells by the Drosophila mobile element Minos." EMBO Rep 1(5): 416-
21. 

Loukeris, T. G., B. Arca, et al. (1995). "Introduction of the transposable element 
Minos into the germ line of Drosophila melanogaster." Proc Natl Acad Sci U 
S A 92(21): 9485-9. 

Luo, G., Z. Ivics, et al. (1998). "Chromosomal transposition of a Tc1/mariner-like 
element in mouse embryonic stem cells." Proc Natl Acad Sci U S A 95(18): 
10769-73. 

Medhora, M., K. Maruyama, et al. (1991). "Molecular and functional analysis of the 
mariner mutator element Mos1 in Drosophila." Genetics 128(2): 311-8. 

 61



Μπαζοπούλου ∆άφνη – Master report 

O'Kane, C. J. and W. J. Gehring (1987). "Detection in situ of genomic regulatory 
elements in Drosophila." Proc Natl Acad Sci U S A 84(24): 9123-7. 

Schouten, G. J., H. G. van Luenen, et al. (1998). "Transposon Tc1 of the nematode 
Caenorhabditis elegans jumps in human cells." Nucleic Acids Res 26(12): 
3013-7. 

Spradling, A. C. and G. M. Rubin (1982). "Transposition of cloned P elements into 
Drosophila germ line chromosomes." Science 218(4570): 341-7. 

Wilson, C., R. K. Pearson, et al. (1989). "P-element-mediated enhancer detection: an 
efficient method for isolating and characterizing developmentally regulated 
genes in Drosophila." Genes Dev 3(9): 1301-13. 

Yant, S. R., L. Meuse, et al. (2000). "Somatic integration and long-term transgene 
expression in normal and haemophilic mice using a DNA transposon system." 
Nat Genet 25(1): 35-41. 

Zagoraiou, L., D. Drabek, et al. (2001). "In vivo transposition of Minos, a Drosophila 
mobile element, in mammalian tissues." Proc Natl Acad Sci U S A 98(20): 
11474-8. 

 
 

 62


