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Εισαγωγή 

 

 

Η οµοίωση ως έννοια πρωτοαναφέρεται από τον Bateson στα τέλη του 19ου 

αιώνα ως το φαινόµενο αλλαγής ενός µέρους σώµατος σε όµοιο ενός άλλου ήδη 

προϋπάρχοντος στο σώµα αυτό (Bateson 1894). Ο Bateson τότε, µε σκοπό να 

συσχετίσει την ροή της εξέλιξης µε την ποικιλία στη µορφολογία των σωµατικών 

δοµών, εστιάζεται στην µελέτη τερατοειδών ατόµων που παρουσιάζουν το φαινόµενο 

της οµοίωσης, όπως το περιγράφει, και εµφανίζονται τυχαία στη φύση. Συγγράφει 

ένα εκτενή κατάλογο από µουσειακά δείγµατα µε ασυνήθιστες και αφύσικες µορφές, 

µεταξύ των οποίων και αρθρόποδα (έντοµα και καβούρια µε πόδι πάνω στην κεραία, 

πόδι αντί για µάτι, τρίτο φτερό στις πεταλούδες, κεραία στο µάτι κλπ.). Πίστευε ότι 

αυτά τα άτοµα παρουσιάζουν νέες µορφολογίες. Ακόµα και αν σήµερα ξέρουµε ότι 

τα περισσότερα από αυτά τα τέρατα δεν θα επιβιώνανε ώστε να αναπαραχθούν και να 

συνεισφέρουν στην εξέλιξη, είναι αξιοσηµείωτη η περιγραφή τους.   

Μισό αιώνα µετά, ο γενετιστής EB Lewis µελέτησε παρόµοιες µεταλλαγές 

στον οργανισµό µοντέλο Drosophila melanogaster και τις ονόµασε οµοιοτικές 

µεταλλαγές (Lewis 1978). Σε µια εργασία του, ο Lewis αναφέρει: “ αν αληθεύει ότι 

οι µύγες προήλθαν από έντοµα µε  τέσσερα φτερά και ότι όλα τα έντοµα προήλθαν 

από αρθρόποδα µε περισσότερα από έξι πόδια (και στην κοιλιακή περιοχή), τότε, η 

Εξέλιξη πρέπει να έχει εφεύρει τουλάχιστόν δύο µεγάλες οµάδες γονιδίων - µια που 

καταστέλλει την ανάπτυξη ποδιών στην κοιλιά και µια άλλη που καταστέλλει την 

ανάπτυξη του δεύτερου ζευγαριού φτερών”. Με την βοήθεια γενετικών πειραµάτων, 

σύντοµα βρίσκει ότι πολλές από τις οµοιοτικές µεταλλαγές χαρτογραφούνται µέσα σε 

ένα και µόνο σύµπλοκο γονιδίων, το σύµπλοκο bithorax (BX-C). ∆είχνει επίσης ότι 

τα γονίδια του συµπλόκου - που ονοµάστηκαν και οµοιοτικά γονίδια ή απλώς 

γονίδια Hox - είναι κεντρικοί καθοριστές στην διαφοροποίηση των µεταµεριδίων στο 

σώµα της ∆ροσόφιλας.  

Ακολούθησε ο µοριακός χαρακτηρισµός των γονιδίων Hox. Όλα 

κωδικοποιούν µεταγραφικούς παράγοντες και φέρουν µια εξελικτικά συντηρηµένη 

αλληλουχία 60 αµινοξέων που σχηµατίζει την πρωτεϊνική δοµή helix–turn–helix που 

συνοδεύεται από ένα ακόµα α-helix. Αυτή η δοµή που λέγεται homeodomain 

χρησιµεύει για πρόσδεση στο DNA. Ο γενετικός τόπος του συµπλόκου των γονιδίων 
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Hox στη ∆ροσόφιλα περιλαµβάνει τα γονίδια: labial (lab), proboscipedia (pb), 

Deformed (Dfd), Sex comb reduced (Scr), Antennapedia (Antp), Ultrabithorax (Ubx), 

Abdominal-A (AbdA) και Abdominal-B (AbdB) (αναφερόµενα µε την σειρά έκφρασής 

τους στο έµβρυο πάνω στον εµπρόσθιό – οπίσθιο άξονα). Υπάρχει επίσης συσχέτιση 

της θέσης στο χρωµόσωµα του κάθε γονιδίου και της περιοχής της έκφρασής του. 

Όσο πιο κοντά είναι το γονίδιο στο 3’ άκρο του συµπλόκου Hox, τόσο πιο εµπρόσθια 

εκφράζεται.  

Η λειτουργική ανάλυση των γονιδίων Hox έρχεται από τις µεταλλαγές 

έλλειψης λειτουργίας τους. Κατά κανόνα, η έλλειψη λειτουργίας ενός γονιδίου Hox 

προκαλεί οµοιοτικό µετασχηµατισµό, δηλαδή κάνει την περιοχή στην οποία θα 

έπρεπε να εκφράζεται το γονίδιο να µοιάζει στην αµέσως επόµενή της περιοχή προς 

τα µπροστά. Και τα πειράµατα εκτοπικής έκφρασης είναι πληροφοριάκα. Κατά την 

εκτοπική έκφραση, τα περισσότερα γονίδια Hox µετασχηµατίζουν την περιοχή της 

υπερέκφρασης σε περιοχή που καθορίζουν υπό συνθήκες φυσιολογικής ανάπτυξης 

(McGinnis αnd Krumlauf 1992; Akam 1989).   

Ήδη το 1984 βρέθηκε το πρώτο γονίδιο Hox εκτός ∆ροσόφιλας - στον 

βάτραχο X.laevis (Carrasco et al. 1984) και η εξελικτική συντήρηση της περιοχής του  

homeodomain έκανε δυνατή τη συνέχεια. Ακολούθησαν οι πιο γνωστοί οργανισµοί – 

µοντέλα: στα σπονδυλωτά -το ποντίκι, στα νηµατώδη - o C.elegans (Krumlauf 1994; 

Wang et al. 1993). ∆εν χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός από τότε για να 

αποδειχθεί η ύπαρξη γονιδίων Hox σε όλα τα ζώα που τέθηκαν υπό µελέτη. Ζώα 

πολύ απλά στην οργάνωση σώµατος - όπως είναι τα κνιδόζωα, φυλογενετικά 

σηµαντικές οµάδες “κρίκοι” - όπως είναι  τα ονυχοφόρα (η οµάδα που πιστεύεται ότι 

συγγενεύει µε τον κοινό πρόγονο όλων των αρθροπόδων), αλλά και όλα τα άλλα  ζώα 

που εξετάστηκαν, αποδείχθηκε ότι κρύβουν ένα κοινό στοιχείο – τα γονίδια Hox 

(Μartinez  et al. 1998; Grenier et al. 1997). Αυτή η “πανζωοποίηση” των Hox 

οδήγησε στην εισαγωγή της έννοιας του Ζωότυπου, ενός διαφορετικού ορισµού των 

ζώων από τον κλασσικό, ως “οποιουδήποτε οργανισµού που προβάλει στο 

φυλοτυπικό στάδιο εµβρυογένεσης το µοναδικό πρότυπο έκφρασης των γονιδίων 

Hox - τον ζωότυπο” (Slack et al. 1993). 

 H ύπαρξη των γονιδίων Hox σε όλα τα ζώα δεν έχει απαντήσει όµως στο 

ερώτηµα της µορφολογικής διαφοροποίησης ανάµεσα στις διαφορετικές οµάδες 

ζώων. Αντίθετα, δηµιουργεί ένα παράδοξο: Aν όλες οι ζωικές µορφές εκφράζουν το 
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ίδιο σετ από οµόλογα γονίδια που καθορίζουν τη δοµή του σώµατός τους, τότε, τι 

είναι αυτό που κάνει τη διαφορά; Υπάρχουν διάφορες πιθανές απαντήσεις (που η 

καθεµία έχει βρεθεί να ισχύει σε ορισµένες περιπτώσεις): η δράση των Hox θα 

µπορούσε να διαφοροποιείται µε τα διαφορετικά πρότυπα έκφρασης, µε τη διαφορική 

ρύθµιση των γονιδίων στόχων των Hox λόγω εξέλιξης στα cis ρυθµιστικά στοιχεία 

τους, µε αλλαγές στη συνεργασία των Hox µε συγκαταστολείς ή συνενεργοποιητές 

(όπου µπορεί η δική τους έκφραση, ο υποκυτταρικός εντοπισµός τους ή η 

µεταµεταφραστική λειτουργικότητά τους να ρυθµίζονται διαφορικά). Έχουν 

αναφερθεί ακόµα και περιπτώσεις που υποδεικνύουν αλλαγές µέσα στην πρωτεϊνική 

αλληλουχία και λειτουργία  των ίδιων των Hox (Averof et al. 1996; Mann and Morata  

2000; Gellon and McGinnis 1998; Grenier and Carroll 2000).  

Η  εντυπωσιακά στενή σχέση προτύπων έκφρασης των Hox µε το καθορισµό 

της ανάπτυξης των σωµατικών περιοχών φάνηκε ιδανική βάση για φυλογενετικές 

αλλά και αναπτυξιακές συγκριτικές µελέτες. Τα ερωτήµατα της µορφολογικής 

διαφοροποίησης του Bateson βρήκαν επιτέλους τα πρώτα τους µοριακά εργαλεία. Με 

αφορµή το ερώτηµα της εξελικτικής προέλευσης και συσχέτισης της µορφολογίας 

των εντόµων και των καρκινοειδών, αποµονώθηκε σχεδόν όλο το σετ των γονιδίων 

Hox από την Artemia franciscana, ένα µικρό καρκινοειδές βραγχιόποδο (Averof and 

Akam 1993). Επίσης, ταυτοποιήθηκαν τα πρότυπα έκφρασής τους (Averof and Akam 

1995), όπου εκτός των άλλων φάνηκε ότι η Artemia έχει µια ολόκληρη περιοχή του 

σώµατος, την µεταγεννητική περιοχή, στην οποία δεν εκφράζεται κανένα από τα 

γονίδια Hox που εξετάστηκαν. Σε όλα τα αρθρόποδα, το πιο οπίσθιο στην έκφραση 

από όλα τα Hox είναι to AbdB. Στην Artemia, το AbdB εκφράζεται σε δύο ηµι-

συντηγµένα γεννητικά µεταµερίδια. Ωστόσο, πίσω από τα µεταµερίδια αυτά 

υπάρχουν άλλα έξι µεταγεννητικά όπου ο “Hox χάρτης” παραµένει κενός (για την 

σχηµατική αναπαράσταση του σώµατος της Αρτέµιας και την ταξινόµησή της, βλ. 

Παράρτηµα 1). 

Η µορφολογία των µεταγεννητικών περιοχών των καρκινοειδών είναι από 

µόνη της ενδιαφέρουσα. Υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στη γενική µορφολογία της, 

στον αριθµό των µεταµεριδίων από τα οποία αποτελείται, στη παρουσία ή απουσία 

άκρων και στην ιδιαίτερη δοµή του τελευταίου µεταµεριδίου (βλ. Παράρτηµα 2 για 

αντιπροσώπους της κλάσης Βραγχιόποδα όπου φαίνεται η ποικιλία των 
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µεταγεννητικών περιοχών). Τίποτα δεν είναι γνωστό για το ποιοι µοριακοί 

αναπτυξιακοί µηχανισµοί δηµιουργούν αυτές τις διαφοροποιήσεις. Σε ατίθεση µε την 

Αρτέµια που έχει µεγάλη και καλά ανεπτυγµένη µεταγεννητική περιοχή, στη 

∆ροσόφιλα η αντίστοιχη περιοχή υπόκειται σε σύντηξη και σχηµατίζει µια ενότητα 

όπου τα όρια µεταξύ µεταµεριδίων δεν είναι σαφείς και δεν είναι εύκολη η µοριακή 

µελέτη. Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ο χαρακτηρισµός µερικών 

αναπτυξιακών γονιδίων που εκφράζονται στη γεννητική – µεταγεννητική περιοχή της 

∆ροσόφιλας. Η απουσία σύντηξης και το µέγεθος της µεταγεννητικής περιοχής στην 

Αρτέµια θα µπορούσαν να βοηθήσουν ακόµα και στην καλύτερη κατανόηση ή και 

χαρακτηρισµό καινούργιων οµόλογων γονιδίων αυτής της περιοχής της ∆ροσόφιλας. 

Τα γεννητικά και µεταγεννητικά µεταµερίδια της ∆ροσόφιλας σχηµατίζουν 

τριών ειδών δοµές: αρσενικά και θηλυκά γεννητικά όργανα (genitalia), εδρική 

περιοχή (analia) και οπισθέντερο (hindgut). Συνολικά ονοµάζονται terminalia (τα 

πρώτα δύο ονοµάζονται εξωτερικά και το τελευταίο εσωτερικά). Τα terminalia 

σχηµατίζονται από κύτταρα ενός µοναδικού και συµµετρικού αναπτυξιακού δίσκου, 

του γεννητικού δίσκου. Ο γεννητικός δίσκος αποτελείται από τρεις περιοχές: την 

female genital primordium (FGP, προέρχεται από το µεταµερίδιο A8), την male 

genital primordium (MGP, προέρχεται από το Α9) και την anal primordium (AP, 

A10-11). Στις  θηλυκές µύγες, η ανάπτυξη της  MPG καταστέλλεται και 

αναπτύσσεται µόνο η FGP. Στις αρσενικές συµβαίνει το αντίθετο, ενώ και στα τα δύο 

φύλα αναπτύσσεται η περιοχή ΑΡ (Casares et al. 1997). Τα αναπτυξιακά γονίδια που 

εκφράζονται στον γεννητικό δίσκο περιλαµβάνουν ορισµένα από τα Hox γονίδια (το 

AbdA - στην FGP των θηλυκών µόνο, και το ΑbdB), άλλα γονίδια που έχουν στενή 

σχέση µε τα Hox (το caudal και το even-skipped) καθώς και τα µόρια κυρίων 

σηµατοδοτικών µονοπατιών που έχουν χαρακτηριστεί καλύτερα σε άλλους δίσκους 

(hedgehog, wingless, dpp και τα γονίδια που ενεργοποιούνται από αυτά, όπως το 

distal-less) (Casares et al. 1997; Sanchez et al. 1997; Gorfinkiel et al. 1999). Η 

Αρτέµια δεν έχει αναπτυξιακούς δίσκους. Οι δοµές του ενήλικά αναπτύσσονται 

διαδοχικά από την περιοχή που βρίσκεται στο πίσω µέρος του αναπτυσσόµενου 

σώµατος. Ωστόσο, η πληροφορία που µαθαίνουµε από τους γεννητικούς δίσκους της 

∆ροσόφιλας είναι χρήσιµη για να προβλέψουµε ποια θα ήταν τα πιο πιθανά υποψήφια 

γονίδια (υπολογίζοντας στην εξελικτική τους συντήρηση) της γεννητικής και 

µεταγεννητικής περιοχής της Αρτέµιας.  
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Το ερώτηµα που θέλω να απαντήσω στην εργασία που ακολουθεί είναι απλό: 

Ποια κεντρικά αναπτυξιακά γονίδια εκφράζονται στη γεννητική και µεταγγενιτική 

περιοχή του σώµατος της Αρτέµιας; Συνεπώς, ο σκοπός της εργασίας µου είναι η 

κλωνοποίηση και η ταυτοποίηση προτύπων έκφρασης αυτών των γονιδίων. Η 

ταυτοποίηση αναπτυξιακών γονιδίων της γεννητικής – µεταγεννητικής περιοχής στην 

Αρτέµια είναι σηµαντική και ενδιαφέρουσα για τους παρακάτω λόγους. Πρώτο, η 

µεταγεννητική περιοχή στην Αρτέµια είναι µία περιοχή που δεν απαντάται σε όλα τα 

ζώα, ούτε καν σε όλα τα καρκινοειδή. Με άλλα λόγια είναι µία µορφολογία του 

σώµατος σχετικά ασυνήθιστη και σπάνια, και θα ήταν ενδιαφέρον να δω ποια 

αναπτυξιακά γονίδια συµµετέχουν στον καθορισµό της. Μπορεί να κρύβει 

αναπτυξιακούς µηχανισµούς που δεν έχουν µελετηθεί ακόµα. Συγκεκριµένα, θα 

µπορούσε να φανταστεί κανείς ότι γονίδια Hox διαφορετικά απ’ όσα ξέρουµε µέχρι 

τώρα παίζουν ρόλο στον καθορισµό της τύχης αυτής της δοµής. ∆εύτερο, η 

ενδεχόµενη ανακάλυψη καινούργιων αναπτυξιακών γονιδίων αυτής της περιοχής της 

Αρτέµιας θα οδηγούσε άµεσα στην αναζήτηση οµόλογων γονιδίων στη ∆ροσόφιλα, 

όπου διαθέτουµε την πλήρη γενωµική αλληλουχία και τη δυνατότητα γενετικής 

ανάλυσης. Έτσι θα απαντούσαµε στα ερωτήµατα λειτουργίας ενός τέτοιου γονιδίου. 

Τρίτο, µελετώντας την έκφραση των αναπτυξιακών γονιδίων – κλειδιών της 

γεννητικής και µεταγεννητικής περιοχής της Αρτέµιας, θα µπορούσαν να θιχτούν και 

ερωτήµατα συγκριτικής αναπτυξιακής βιολογίας. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να 

µελετήσει κανείς γεννητικές και µεταγεννητικές περιοχές σε συγγενικές οµάδες ζώων 

(πχ. σε άλλα Βραγχιόποδα) και να συσχετίσει την ιδιαίτερη µορφολογία τους µε τα 

αναπτυξιακά γονίδια που εκφράζουν. 

Ξεκινώντας έτσι µε τον σκοπό τη µελέτη της γεννητικής - µεταγεννητικής 

περιοχής της Αρτέµιας, διάλεξα να ασχοληθώ µε τα γονίδια που έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εκφράζονται στην περιοχή αυτή, έχοντας υπόψη τα πρότυπα της 

έκφρασης και το ρόλο τους κυρίως στη ∆ροσόφιλα, αλλά και σε άλλους οργανισµούς.  
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Υποψήφια αναπτυξιακά γονίδια της γεννητικής – µεταγγενιτικής περιοχής στην 

Αρτέµια:   

1)Το οµοιοτικό γονίδιο Abdominal B (AbdB) είναι από τα πρώτα υποψήφια 

γονίδια. Τo AbdB εκφράζεται στα οπίσθια µεταµερίδια στο έµβρυο της ∆ροσόφιλας, 

στo γεννητικό δίσκο της, και είναι κεντρικό αναπτυξιακό γονίδιο στον σχηµατισµό 

της γεννητικής περιοχής. Απουσία του AbdB, τα αρσενικά και  θηλυκά γεννητικά 

όργανα µετασχηµατίζονται πολύ συχνά σε πόδι ή κεραία (Casanova et al. 1986; 

Sanchez-Herrero 1991; Casares et al. 1997; Estrada and Sanchez-Herrero 2001). Τα 

οµόλογα του AbdB εκφράζονται στις οπίσθιες περιοχές και σε άλλα έντοµα, όπως 

είναι η ακρίδα, στον νηµατώδη C. elegans - όπου συµµετέχει στον σχηµατισµό της 

anal περιοχής και της ουράς, και στο ποντίκι - όπου επίσης εκφράζεται και λειτουργεί 

στις οπίσθιες σκελετικές δοµές (Kelsh αnd Aκam 1993; Wang et al. 1993; Izpisua-

Belmonte  et al. 1991). Στην Αρτέµια, το πρότυπο έκφρασης του AbdB είναι γνωστό - 

εκφράζεται στα δύο γεννητικά µεταµερίδια και σε µετέπειτα αναπτυξιακά στάδια, η 

έκφρασή του εξαπλώνεται προς τα τελευταία θωρακικά µεταµερίδια (Averof and 

Akam 1995). Υπάρχουν ωστόσο µερικά ερωτήµατα που αξίζουν την προσοχή: ο 

γενετικός τόπος του AbdB της ∆ροσόφιλας είναι οργανωµένος έτσι ώστε να παράγει 

δύο µετάγραφα και οι πρωτεΐνες που προκύπτουν από αυτά διαφέρουν στο πρότυπο 

έκφρασης και στη λειτουργία τους. Το AbdBm εκφράζεται στα µεταµερίδια Α4-8 και 

σε συνδυασµό µε τα άλλα οµοιοτικά γονίδια της περιοχής καθορίζει τον σχηµατισµό 

των µεταµεριδίων της οπίσθιας κοιλιάς, ενώ το AbdBr εκφράζεται από το µεταµερίδιο 

Α8 και πίσω (Sanchez – Herrero 1991). Από την Αρτέµια έχει κλωνοποιηθεί µόνο το 

µικρό κοµµάτι του homeodomain του AbdB και δεν ξέρουµε αν υπάρχουν ή όχι δύο 

µορφές της πρωτεΐνης και αν η έκφραση στα γεννητικά µεταµερίδια αντιστοιχεί και 

στις δύο µορφές. Αν υπάρχουν δύο µορφές, πως θα µπορούσαν να συσχετιστούν µε 

την µορφολογία της περιοχής; Στην ακρίδα (Ορθόπτερα), για παράδειγµα, το 

µοναδικό υπάρχον AbdB εκφράζεται µόνο στα µεταµερίδια που αντιστοιχούν στην m 

µορφή της ∆ροσόφιλας (Kelsh εt al. 1993). Μήπως η δεύτερη µορφή της πρωτεΐνης, 

η AbdBr είναι ένα εξελικτικά πιο νέο στοιχείο που εµφανίστηκε στον κλάδο των 

∆ιπτέρων;  
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2)Το caudal (cad) είναι επίσης µεταγραφικός παράγοντας µε περιοχή του 

homeodomain  και παρουσιάζει οµοιότητα στην αλληλουχία και τις λειτουργίες του 

µε τα γονίδια Hox και ιδιαίτερα µε αυτά που εκφράζονται στα οπίσθια µεταµερίδια. 

Ωστόσο, δεν είναι φυσικά συνδεδεµένο µε το σύµπλοκο των Hox. Στη ∆ροσόφιλα, η 

πρωτεΐνη caudal έχει περισσότερους από έναν ρόλους Στο συγκύτιο του εµβρυϊκού 

βλαστοδέρµατος σχηµατίζει κλινές συγκέντρωσης µε την µεγαλύτερη συγκέντρωση 

στο οπίσθιο άκρο. Έίναι απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη των κοιλιακών 

µεταµεριδίων (Macdonald and Struhl 1986; Rivera-Pomar et al. 1996). Αργότερα στο 

έµβρυο, εκφράζεται στα πρόδροµα κύτταρα των anal pads και στο πίσω εντέρου του 

εµβρύου (Schulz and Tautz 1995; Wu and Lengyel 1998). Εκφράζεται επίσης στους 

γεννητικούς δίσκούς αλλά  και στους ιστούς ενήλικα - στο πιο οπίσθιο µέρος του 

οπισθέντερου, στην περιοχή των anal pads, και σε έναν δακτύλιο γύρω από τα anal 

pads (Calleja et al. 1996; Casares et al. 1997). Γονίδια οµόλογα του caudal έχουν 

κλωνοποιηθεί και από άλλα έντοµα, από: το Tribolium castaneum (Κολεόπτερο) και 

το Βοmbyx mori (Λεπιδόπτερο) - στα οποία διατηρεί τόσο τον ρόλο του στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης - σχηµατίζει κλινές συγκέντρωσης - όσο και την οπίσθια 

έκφρασή του στα αργότερα στάδια  (Schulz  et al. 1998; Schroder  et al. 2000; Wolff 

et al. 1998; Xu et al. 1994). Ο ρόλος του caudal ως γονιδίου των οπίσθιων περιοχών 

του σώµατος παρατηρείται και σε άλλα ασπόνδυλα όπως είναι ο νηµατώδης 

C.elegans καθώς και στα σπονδυλωτά όπως είναι ο βάτραχος και το ποντίκι. Τα 

οµόλογα στο ποντίκι είναι απαραίτητα για το σχηµατισµό των οπίσθιων δοµών του 

σκελετού και η απουσία τους έχει ως αποτέλεσµα ανωµαλίες στην ανάπτυξη ουράς 

και την ογκογένεση στο έντερο (Van Auken et al. 2000; Epstein et al. 1997; Isaac et 

al. 1998; Duprey et al. 1988; Chawengsaksophak et al. 1996). Μια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες δουλειές που έχουν γίνει πάνω στη λειτουργία του caudal είναι η 

πρόσφατη µελέτη της εκτοπικής έκφρασής του στο κεφάλι και φτερό. Η πρωτεΐνη 

caudal δείχνει ότι έχει την ικανότητα να επάγει την εκτοπική ανάπτυξη των anal pads 

και του οπίσθιου εντέρου καθώς και την εκτοπική έκφραση των γονιδίων στόχων της 

όπως είναι τα γονίδια even-skipped, brachyeneteron και distal-less (Moreno and 

Morata 1999). Οι ιδιότητες αυτές κάνουν το caudal να µοιάζει πολύ µε τα γονίδια 

Hox. Γι’αυτό και προτάθηκε ότι το caudal µπορεί να θεωρηθεί ως το τελευταίο 

γονίδιο Hox – δηλαδή το γονίδιο Hox που εκφράζεται στις πιο οπίσθιες περιοχές του 

σώµατος (Moreno  and Morata 1999). Το µόνο χαρακτηριστικό του γονιδίου caudal 

που δεν συµφωνεί µε τον ορισµό των Hox είναι το ότι  δεν βρίσκεται στο γονιδιακό 
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σύµπλοκο των Hox. Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι ανήκει σε ένα άλλο σύµπλοκο 

γονιδίων. Στα κεφαλοχωρδοτά, το caudal αποτελεί το τελευταίο από τα τρία γονίδια 

του συµπλόκου ParaHox που πιστεύεται ότι είναι αδελφό σύµπλοκο του συµλόκου 

Hox και ότι έχουν κοινή προέλευση από ένα αρχαίο σύµπλοκο ProtoHox (Brooke et 

al. 1998). Το caudal εποµένως είναι σίγουρα υποψήφιο αναπτυξιακό γονίδιο της 

µεταγεννητικής περιοχής της Αρτέµιας. 

 

3) Άλλο ένα υποψήφιο γονίδιο είναι το even-skipped (eve). Το eve είναι και 

αυτό µεταγραφικός παράγοντας, έχει homeodomain και σε αντίθεση µε το caudal, σε 

µερικές ζωικές οµάδες είναι φυσικά συνδεδεµένο µε το σύµπλοκο των Hox. Στα 

κνιδόζωα αλλά και στα σπονδυλωτά - το ποντίκι και τον άνθρωπο βρίσκεται πίσω 

από το ΑbdB (Miller and Miles 1993; Boncineli et al. 1991). Στη ∆ροσόφιλα ωστόσο 

βρίσκεται σε διαφορετικό χρωµόσωµα από τα Hox. Στη ∆ροσόφιλα το eve παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη µεταµεριδίωση (pair-rule function) στα πρώιµα στάδια 

εµβρυογένεσης. Αυτή η λειτουργία του φαίνεται να µην είναι εξελικτικά 

συντηρηµένη. Αργότερα εκφράζεται στους γεννητικούς δίσκους, στο νευρικό 

σύστηµα και στο οπίσθιο έντερο. Η έκφραση στο οπίσθιο έντερο και στο νευρικό 

σύστηµα φαίνεται εξελικτικά συντηρηµένη (Patel et al. 1992; Moreno and Morata 

1999). Έχει περιγραφεί η οπίσθια έκφρασή του eve και στα έντοµα εκτός ∆ιπτέρων, 

στο Tribolium (Κολεόπτερα) και στην ακρίδα Schistocerca (Ορτθόπτερα). Επίσης, 

στον νηµατώδη C.elegans όπου ρυθµίζει τη θέση των γονάδων και του γεννητικού 

ανοίγµατος. Στο ποντίκι εκφράζεται στο οπίσθιο µέρος του σώµατος (Patel  et al. 

1994; Ahringer 1996; Jungblut and Sommer 2001; Spyropoulos and Capecchi 1994). 

Τα γενετικά πειράµατα στη ∆ροσόφιλα έχουν δείξει ότι η έλλειψη του γονιδίου eve 

δεν έχει επίπτωση στο φαινότυπο του οπίσθιου µέρους του σώµατος και αυτό θα 

µπορούσε να οφείλεται στο φαινόµενο του πλεονασµού αυτής της λειτουργίας, δηλ. 

στην ύπαρξη άλλων γονιδίων που αντικαθιστούν τη λειτουργία του eve οπίσθια 

(Moreno and Morata 1999). Στην Αρτέµια το eve θα µπορούσε να είναι ακόµα 

απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη και καθορισµό της οπίσθιας περιοχής. Θα 

ήταν ενδιαφέρον να συγκρίνουµε την έκφραση του eve στην  Αρτέµια σε σχέση µε τα 

άλλα γονίδια της περιοχής και µε την έκφραση στη ∆ροσόφιλα. Επίσης θα ήταν 

ενδιαφέρον να δει κανείς αν το eve της Αρτέµιας είναι φυσικά συνδεδεµένο µε το 
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σύµπλοκο των γονιδίων Hox, µιά και αυτό δεν είναι γνωστό για άλλα αρθρόποδα 

εκτός από τη ∆ροσόφιλα.  

4) Εκτός από τα Hox και τα συγγενικά τους γονίδια, άλλοι παράγοντες που 

παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη είναι οι συγκαταστολείς και συνενεργοπιητές. Από τους 

καλά µελετηµένους στη ∆ροσόφιλα είναι οι extradenticle και homothorax. Αυτοί 

φαίνεται να παίζουν ρόλο σε πολλές περιοχές του σώµατος αλλά όχι στη γεννητική 

και µεταγεννητική περιοχή. Στην γεννητική και µεταγεννητική περιοχή δεν υπάρχει 

κανένας καλά χαρακτηρισµένος συνπαράγοντας που να συµµετέχει στον καθορισµό 

της ανάπτυξης. Το γονίδιο spalt (sal) εκφράζεται στις περιοχές του εµβρύου που θα 

δώσουν το κεφάλι και τα πίσω µεταµερίδια της κοιλιάς και προάγει την ανάπτυξή 

τους σε αντίθεση µε το κορµό όπου εκφράζεται το γονίδιο teashirt που και λειτουργεί 

σε συνεργασία µε τα εκεί οµοιοτικά γονίδια (Jurgens 1988; Fasano et al. 1991).  Στα 

έµβρυα της ∆ροσόφιλας, οι µεταλλαγές του spalt κάνουν τα πίσω µεταµερίδια του 

κεφαλιού να µετασχηµατίζονται στα εµπρόσθια θωρακικά, και τα πρώτα οπίσθια σε 

οπίσθια θωρακικά. Αυτό που διαφοροποιεί την ουρά από το κεφάλι είναι η παρουσία 

του AbdB στην οπίσθια περιοχή έκφρασης του spalt (Jurgens 1988; Kuhnlein et al. 

1994). Η σχέση του AbdB και του Spalt δεν έχει µελετηθεί βαθύτερα. Το spalt θα 

µπρούσε να είναι ένας πιθανός συνπαράγοντας του AbdB και υποθετικά ακόµα και 

του caudal, eve ή οποίων οµοιοτικών γονιδίων καθορίζουν τις οπίσθιες περιοχές. Το 

spalt είναι µεταγραφικός παράγοντας µε συντηρηµένες περιοχές Zn-finger και έχουν 

αποµονωθεί τα οµολογά του από σπονδυλωτά (τον βάτραχο, το ποντίκι και το ψάρι 

Medaka). Στο ψάρι Medaka έχει πρότυπο έκφρασης σε κεφαλικές και οπίσθιες 

περιοχές που θυµίζουν πολύ το πρότυπο στη ∆ροσόφιλα (Kuhnlein et al. 1997; Koster 

et al. 1997) . 

Εκτός από τα οµόλογα αναπτυξιακών γονιδίων άλλων οργανισµών, ρόλο στην 

µεταγεννητική περιοχή της Αρτέµιας θα µπορούσαν να παίζουν και καινούργια, 

ακόµη αχαρακτήριστα οµοιοτικά γονίδια. Πρώτα, επειδή η περιοχή δεν εκφράζει 

κανένα από τα γνωστά Hox και έπειτα, επειδή πολλά πρωτοστόµια και 

δευτεροστόµια έχουν πάνω από ένα Hox στις οπίσθιες περιοχές του σώµατος (βλ. 

Παράρτηµα 5 - de Rosa et al. 1999 - για τις αλληλουχίες των οπίσθιων γονιδίων 

Hox). Ένα πιθανό καινούργιο γονίδιο ήδη βρέθηκε στην πρώτη σάρωση που έγινε για 

τα γονίδια Hox στην Αρτέµια. Εκτός από τα γονίδια που µπορούσαν µε βεβαιότητα 
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να χαρακτηριστούν ως οµόλογα συγκεκριµένων Hox άλλων οργανισµών, 

αποµονώθηκε και ένα που ονοµάστηκε AbdC. Το AbdC φαίνεται να έχει σε ένα 

βαθµό συγγένεια µε τα Hox των οπίσθιων περιοχών και θα ήθελα να δω που 

εκφράζεται.  
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Υλικά και Μέθοδοι 

 

 

 1    Σύνθεση του first strand cDNA από την γεννητική - µεταγεννητική περιοχή της Αρτέµιας 

 

Αποµόνωση των γεννητικών - µεταγεννητικών περιοχών. Οι Αρτέµιες καλλιεργήθηκαν σε 

νερό της βρύσης µε προσθήκη 3% αλατιού (Coral Reef Red Sea Salt) και συνεχή παροχή αέρα, για 

διάφορα χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε το επιθυµητό αναπτυξιακό στάδιο (χρήσιµες οδηγίες για τον 

τρόπο καλλιέργειας Αρτέµιας βρίσκονται στο http://www.brineshrimpdirect.com). Για την αποµόνωση 

του mRNA από τις γεννητικές - µεταγεννητικές περιοχές, χρησιµοποιήθηκαν Αρτέµιες στο στάδιο 

όπου τα δύο τελευταία θωρακικά µεταµερίδια δεν έχουν σχηµατίσει ακόµα τα πόδια τους. Οι Αρτέµιες 

ακινητοποιήθηκαν µε µια σταγόνα χλωροφορµίου ανά ~2ml καλλιέργειας. Ο αποχωρισµός των 

γεννητικών - µεταγεννητικών περιοχών έγινε µε εργαστηριακές λαβίδες και ψαλίδι µικροσκοπίου. Η 

επιτόπου κατάψυξη των περιοχών που αποµονώθηκαν έγινε µε την χρήση του ξηρού πάγου. Εκτός από 

τις γεννητικές - µεταγεννητικές περιοχές, κράτησα και τις εµπρόσθιες περιοχές του σώµατος. Οι ιστοί 

αποθηκεύθηκαν στους –200C µέχρι την χρήση τους. 

Αποµόνωση poly-A-mRNA. 50-100 µg  καταψυγµένων γεννητικών - µεταγεννητικών 

περιοχών χρησιµοποιήθηκαν για κάθε αποµόνωση. Πρώτα οµογενοποιήθηκαν. Η αποµόνωση έγινε µε 

τη χρήση µαγνητικών κόκκων που φέρουν ολιγινουκλεοτίδια oligo-dT επάνω τους (Dynabeads mRNA 

DIRECTTM Kit, Dynal, Prod.No. 610.11 and 610.12), ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Στο τέλος της αποµόνωσης το poly-A-mRNA εκλούστηκε από τους κόκκους µε προσθήκη νερού που 

περιείχε 0.1 mM EDTA (παρέχεται στο kit) και µε επώαση 2 λεπτών στους 80°C. Τυχόν πρόσµιξη 

γενωµικού DNA αποµακρύνθηκε µε επακόλουθη δράση DNάσης (DNA free, Ambion, cat # 1906) 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Η σύνθεση του first strand cDNA έγινε µε την αντίδραση της αντίστροφης µεταγραφάσης 

(reverse transcriptase) όπου το ένζυµο και όλα τα αντιδραστήρια παρέχονται στο kit SuperscriptII 

(SUPERSCRIPTΜII, GIBCOBRL, cat # 18064-014) ακριβώς όπως προτείνεται στο πρωτόκολλο της 

εταιρίας. Το mRNA αποµακρύνθηκε µε τη RNάσης H, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή 

(Ribonuclease H, GIBCOBRL, cat # 18021-014).  Το αποτέλεσµα των παραπάνω αντιδράσεων ήταν 

ένα σύνολο από first strand cDNA αλληλουχίες (fscDNA pool) χωρίς πρόσµιξη του γενωµικού DNA 

και mRNA. Η αποτελεσµατικότητα των αντιδράσεων ελέγχθηκε µε αντίδραση PCR όπου 

χρησιµοποιήθηκαν primers της ακτίνης 403 της Αρτέµιας, σχεδιασµένοι για δύο περιοχές σε 

διαφορετικά εξόνια του γονιδίου, ώστε το γενωµικό προϊόν να είναι ~1400bp ενώ το προϊόν που 

προέρχεται από fscDNA να είναι  ~350bp. Η αλληλουχία της ακτίνης προσφέρθηκε από τον L.Sastre 

(Ortega et al. 1996). Οι αλληλουχίες των primers είναι:  

                                                                        ACTF1: 5’ tca gaa aga cag tta tgt tgg aga  3’ 

                                                                                      ACFR1: 5’ ggg tac ggt atg tga gac acc 3’ 

 

 

 

 14



To PCR πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε είναι: 

950C, 5min
950C,1min
480C,1min
720C,1min
950C,1min
550C,1min
720C,1min
720,10min

X5

X30

Γενικό σχήµα των πρώτων σταδίων σύνθεσης του fscDNA φαίνεται στο Παράρτηµα 4 . 

 

 

  2    PCR µε εκφυλισµένους Hox primers πάνω στο fscDNA από την µεταγεννητική περιοχή 

 

2 µl από το fscDNA pool χρησιµοποιήθηκαν για κάθε αντίδραση PCR µε τους εκφυλισµένους primers 

σχεδιασµένους έτσι ώστε να υβριδοποιούνται υπό ήπιες συνθήκες υβριδοποίησης µε όλα τα γονίδια 

Hox. Οι primers σχεδιάστηκαν για τις δύο ιδιαίτερα συντηρηµένες περιοχές του homeodomain, τις 

ΕLEKEF και WFQNRR και είναι: 

                                                   ΗοxF1: 5’  gga att cga (ag)ct Iga (ag)aa (ag)ga (ag)tt 3’ 

                                                               HoxR1: 5’ gct cta gac gIc g(ag)t ttt g(ag)a acc a 3’ 

 

(όπου  Ι= ινοσίνη, µια βάση που υβριδοποιείται µε όλες τις δεοξυριβονουκλεικές βάσεις. Σε παρένθεση 

σηµειώνονται τα νουκλεοτίδια των εκφυλισµένων θέσεων.) 

 

Το PCR πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν: 

(το ramp δείχνει την ταχύτητα µε την οποία ανεβαίνει η θερµοκρασία από το annealing στο  

elongatio

ης αποµονώθηκε από πήκτωµα αγαρόζης και 

κλωνοποιήθηκε στον φορέα  pGEMΤ-easy (Promega #A1360) από όπου έγινε και το διάβασµα της 

αλληλουχίας. 

 

950C, 5min
950C,45sec 
400C,45sec
720C,45sec (ramp 0.30C/sec)
950C,45sec
500C,45sec
720C,45sec (ramp 0.30C/sec)
720,10min

X5

X30

αποδιάταξη

annealing

elongation

 

n). Επειδή οι primers είναι εκφυλισµένοι και δεν κάνουν πολύ δυνατή αλληλεπίδραση µε το 

template – στόχο, η θερµοκρασία υβριδοποίησης πρέπει να είναι αρκετά χαµηλή στους 5 πρώτους 

κύκλους. Το αργό ανέβασµα της θερµοκρασίας στους 720C (ramp) βοηθά στην πετυχηµένη 

αλληλεπίδραση και επιµήκυνση στη συνέχεια. Η αντίδραση έγινε µε το ένζυµο Ταq2000 (Ταq2000TM 

DNA Polymerase, STRATAGENE, cat# 600196). 

Το 180bp προϊόν της PCR αντίδρασ
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  3   Κλωνοποίηση του AfCaudal 

 

Η φαγική βιβλιοθήκη λZAPQ-O, ετοιµασµένη από τα cDNA από Αρτέµιες που δεν έχουν 

εκκολαφ ί (προσφορά από τον L.Sastre) χρησιµοποιήθηκε κατευθείαν στις αντιδράσεις PCR. Ο 

έλεγχος την βιβλιοθήκη έγινε µε τους ειδικούς εσωτερικούς primers 

AfCadF1  R1 (η αλληλουχία τους φαίνεται στην εικόνα 3) και το πρόγραµµα PCR που είναι ίδιο µε 

αυτό που

 κλωνοποίηση στην βιβλιοθήκη δεν µας ήταν γνωστή. Ο 

συνδυασ

 από τις αντιδράσεις είχε µέγεθος ~750bp και κλωνοποιήθηκε στον 

φορέα ον και έγινε το διάβασµα της αλληλουχίας.  

άρωση της  φαγικής βιβλιοθήκης. Το κοµµάτι των 750 bp από το 3’ του AfCaudal 

χρησιµο

l. κεφ.10). Ως ξενιστές 

των φάγων χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα του βακτηριακού στελέχους E.coli XL1-Blue. Η διαδικασία 

της σάρ

ί

72 C,1min
720,10min

τε

για την παρουσία του AfCaudal σ

 και

 περιγράφεται νωρίτερα για τους primers ACTF1/R1. 1 µl από το υπερκείµενο των φάγων 

(phage lysate)  χρησίµευσε ως template. 

 3’RACE PCR στην φαγική βιβλιοθήκη. O φορέας λZAPQ στα άκρα του περιέχει τις 

αλληλουχίες των primers T7 και Τ3. Στην πρώτη αντίδραση χρησιµοποιήθηκαν οι ειδικοί primers για 

το γονίδιο Caudal της Αρτέµιας, AfCadF1 και AfCadR1 σε συνδυασµό  µε τους T7 και Τ3 επειδή η 

κατεύθυνση µε την οποία είχε γίνει η

µός AfCadF1/T7 ήταν ο µόνος που έδωσε προϊόν. Οι δύο δευτερογενείς (nested) αντιδράσεις 

έγιναν χρησιµοποιώντας 1µl από την πρώτη αντίδραση (λZAPQ-0/AfCadF1/T7) ως template και µε 

τους συνδυασµούς των primers, Τ7/CF1 και Τ7/CF2 (η αλληλουχία των primers CF1 και CF2 

σηµειώνεται στην εικόνα 3). To PCR πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε και στις τρεις περιπτώσεις 

ήταν: 

950C, 5min
950C,1min
510C,1min

0
X30

 

To κοµµάτι που προέκυψε

 pGEM-Teasy, από τον οποί

 

Σ

ποιήθηκε ως probe στην σάρωση της ίδιας φαγικής βιβλιοθήκης. Η προετοιµασία του probe 

έγινε µε ραδιοσήµανση µε τη διαδικασία του nick-translation (Sambrook et a

ωσης έγινε ακριβώς όπως προτείνεται στο πρωτόκολλο που παρέχεται µε τα φίλτρα που 

χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των πλακών (Hybond – N, Amersham, Pharmacia). Η σάρωση 

έγινε σε ~250 000 πλάκες (5 πιάτα των 150 mm γεµάτα µε µικρές φαγικές πλάκες που µόλις η µια 

ακουµπάει την άλλη). Τα φίλτρα προυβριδοποιήθηκαν επί 1 ώρα στους 650C, υβριδοποιήθηκαν στην 

ίδια θερµοκρασία και πλύθηκαν στους 650C 3Χ15min µε 3ΧSSC,0.1%SDS, 3X15min µε  

0.3ΧSSC,0.1%SDS και 3X15min µε 0.1ΧSSC,0.1%SDS. Ένας κλώνος έδωσε σήµα. Η περιοχή του 

πιάτου όπου βρέθηκε ο κλώνος αφαιρέθηκε µε την φαρδιά πλευρά ενός µπλε tip. Προστέθηκε 1ml SM 

και µια σταγόνα χλωροφορµίου, έγινε vortex 1min και όλα µαζί επωάστηκαν στους 40C O/N µε 

ανακ νηση. Την επόµενη ηµέρα µετά από φυγοκέντρηση 1min, το υπερκείµενο µεταφέρθηκε σε 

καθαρό σωλήνα.  Αυτό το παρασκεύασµα φάγων τιτλοδοτήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για τη δεύτερη 
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σάρωση. Στη δεύτερη σάρωση εξετάστηκαν ~1000 πλάκες (4 µικρά πιάτα 90mm, µε περίπου 250 

πλάκες το καθένα) και σήµα έδωσαν τρεις. Και οι τρεις πλάκες αφαιρέθηκαν από το πιάτο µε τη µύτη 

µιας πιπέτας Pasteur χωρίς να υπάρχει επαφή µε τις διπλανές πλάκες, και η έκλουση των φάγων από το 

άγαρ έγινε όπως και για την πρώτη σάρωση αλλά σε µικρότερους όγκους, δηλ. µε 50µl SΜ και 5µl 

χλωροφόρµιο. Στη συνέχεια, η ποσότητα αυτή του µοναδικού φάγου πολλαπλασιάστηκε µε τη µέθοδο 

που περιγράφεται στο πρωτόκολλο των φίλτρων Hybond και από αυτό χρησιµοποιήθηκε η απαραίτητη 

ποσότητα για να γίνει η διαδικασία της µετατροπής του φάγου σε πλασµίδιο - το excision assay 

(περιγράφεται στο εγχειρίδιο του φίλτρου). Σε τρεις από τους κλώνους έγινε το διάβασµα της 

αλληλουχίας.  

 

 

  4    Κλωνοποίηση της 3’ περιοχής του AfEve  

 

Κλωνοποίηση του homeodomain του AfEve.  Για την κλωνοποίηση του homeodomain του 

AfEve σχεδιάστηκαν εκφυλισµένοι primers που αντιστοιχούν στις συντηρηµένες και ειδικές για τα 

γονίδια E αν ως εξής: 

δ

te

PCR πρ ραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν ίδιο µε αυτό που περιγράφηκε  παραπάνω για τους 

γενικούς

ve. Βάσει της αλληλουχίας του homeodomain του AfEve 

σχεδιάσ

ς primer 

ήταν γεν , ο RacePolyT, ενώ ο δεύτερος ήταν ο ειδικός για το homeodomain του AfEve, ο 

AfEveF1

ACI  GCI  TT(TC)  ACI (AC)GI   GA(AG) CA TAC   TT(TC)   CT(AG)   TT(TC)   (TGCI)   GT(TC)   (TG)

ve περιοχές (εικόνα 4). Οι primers σχεδιάστηκ

 

(τα µωβ γράµµατα αντιστοιχούν στη πρωτεϊνική αλληλουχία και τα µαύρα στην αντίστοιχη 

εοξυριβονουκλεική αλληλουχία των primers. Ο αριστερός είναι ο eveF1 και ο δεξής ο eveR1. Για 

mplate χρησιµοποιήθηκε 1µl από το fscDNA των µεταγεννητικών περιοχών της Αρτέµιας και το 

5’

T  A  F  T  R  E  Q M  K  D  K  R  Q  R

3’

όγ

 εκφυλισµένους Ηοx primers. 

Το προϊόν της αντίδρασης είχε µέγεθος ~180bp και κλωνοποιήθηκε στον φορέα pGEMT-easy 

από όπου έγινε το διάβασµα της αλληλουχίας. ∆ιαβάστηκε αλληλουχία από δύο κλώνους.  

 

3’RACE PCR για το AfE

τηκαν δύο ειδικοί primers, οι AfEveF1 και AfEveF2. 2µl από το fscDNA της µεταγεννητικής 

περιοχής χρησιµοποιήθηκαν ως template για την πρώτη αντίδραση του 3’RACE PCR. Ο ένα

ικός

. 1µl από την πρώτη αντίδραση χρησιµοποιήθηκε σε δεύτερη αντίδραση 3’RACE PCR µε τον 

δεύτερο γενικό primer RaceKpn ή τον RaceBam (που έχουν κοινή αλληλουχία µε τον RacePolyT) και 

τον πιο εσωτερικό primer AfEveF2. Όλες οι αντιδράσεις έγιναν µε το ίδιο PCR πρόγραµµα: 
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460C,45sec
720C,1.5min
950C,45sec
550C,45sec
720C,1.5min
720,10min

X5

X30

Γενικοί primers: 

acePolyT:   5’ gac tcg agt cga cat cga ttt ttt ttt ttt ttt tt  3’ 

gg gta ccg act cga gtc gac atg ga   3’   

 στις εικόνες 4 και 5. 

ται στο Παράρτηµα  4.  

R

RaceKpn:      5’ g

RaceBam:     5’ cgg gat ccg act cga gtc gac atc ga   3’ 

 Οι ειδικοί primers ΑfEveF1 και AfEveF2 σηµειώνονται

Γενικό σχήµα της διαδικασίας του 3’RACE PCR φαίνε

 

  5    Κλωνοποίηση µέρους αλληλουχίας του AfSpalt 

 

Βάσει της γνωστής αλληλουχίας του δεύτερου Zn-finger του AfSpalt  σχεδιάστηκαν δύο 

ζεύγη pri ers για inverse PCR, οι SF1/R1 και οι εσωτερικοί SF2/R2 (οι αλληλουχίες τους φαίνονται 

στις εικό

ς περιοριστικών ενζύµων (MboI, BglII, HindIII κλπ). Έγινε απενεργοποίηση 

των ενζύ

 των προϊόντων δεν είναι προβλέψιµο (εξαρτάται από τις θέσεις του 

περιορισ κού ενζύµου που χρησιµοποιήθηκε για την προετοιµασία του template), o χρόνος της 

επιµήκυν

950C,45sec
950C, 5min

m

νες 6 και 7). 

Inverse PCR.  3µg γενωµικού DNA της Αρτέµιας χρησιµοποιήθηκαν για κάθε πέψη µε 

διάφορους συνδυασµού

µων στους 650C για 20 min.  Στη συνέχεια, στο κοµµένο DNA προστέθηκαν το buffer και το 

ένζυµο της Λιγάσης  (LigaseΤ4-Minothec) σε τελικό όγκο των 500 µl, και η αντίδραση έγινε στους 160 

C Ο/Ν. 1µl από αυτή την αντίδραση χρησιµοποιήθηκε για κάθε πρώτη αντίδραση του inverse PCR. 5µl 

από την πρώτη αντίδραση χρησιµοποιήθηκαν για κάθε δεύτερη αντίδραση (nested iPCR). Το PCR 

πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε και για τις δύο αντιδράσεις ήταν:  

95 C, 5min
950C,1min

 

Επειδή το µέγεθος

48 C,1min
720C,3min
950C,1min
640C,1min
720C,3.min
720,10min

X5

X30

0

0

τι

σης είναι καλό να είναι σχετικά µακρύς, στη συγκεκριµένη περίπτωση 3min. Τα προϊόντα 

που προέκυψαν από την δεύτερη αντίδραση κυµαίνονταν στο µέγεθος από 300 µέχρι 500bp. Αρκετά 

από αυτά κλωνοποιήθηκαν στον φορέα pGEM-Teasy και διαβάστηκε η αλληλουχία τους.  
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Για τους συνδυασµούς των primers AfSalF1/R1 και AfSalF1/R2 (που αντιστοιχούν στις 

αλληλουχίες που φαίνονται στις  εικόνες 6 και 7), χρησιµοποιήθηκε το εξής πρόγραµµα PCR: 

6   Κλωνοποίηση µέρους αλληλουχίας του AbdC 

 

 

460C,1min
720C,1min
950C,1min
550C,1min
720C,1min
720,10min

X5

X30

  

 

Inverse PCR. Για την κλωνοποίηση του AbdC χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της iPCR. 

Χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια templates όπως και για την κλωνοποίηση της αλληλουχίας του AfSpalt, οι 

primers 

α α

πάνω για τους  primers AfSalF2/R1 και AfSalF1/R1.  

που περιέχει 

γενωµικ κοµµάτια της Artemia franciscana προσφέρθηκε από τον C.Trotman. Ως probe 

χρησιµο

i o

 

950C,1min
950C, 5min

AF1/R1 για την πρώτη αντίδραση και ΑF2/R2 για τη δεύτερη αντίδραση (οι primers 

σηµειώνονται στην εικόνα 8). Το πρόγραµµα θερµοκρασιών που χρησιµοποιήθηκε και για τις δύο 

αντιδράσεις ήταν ίδιο µε αυτό που χρησιµοποιήθηκε στην αντίδραση µε τους primers 

AfSalF1/R1(αναγράφεται παραπάνω). Τα προϊόντα που προέκυψαν από τη δεύτερη αντίδραση είχαν 

µεγέθη από 200-600bp. Κάποι  από αυτά κλωνοποιήθηκαν στον φορέα pGEM-Teasy πό τον οποίον 

διαβάστηκε η αλληλουχία τους. 

Ο συνδυασµός των primers AbdCF1/R1, όπως και οι primers AbdCF2/R2 δουλεύουν στο 

πρόγραµµα που αναφέρεται παρα

 

Σάρωση της γενωµικής φαγικής βιβλιοθήκης.  Η φαγική βιβλιοθήκη λgt10 

ά 

ποιήθηκε το γενωµικό προϊόν που προέκυψε από PCR µε τους primers AbdCF2/R2, 

σηµασµένο µε τη µέθοδο n ck-translation (Sambro k et al., κεφ.10). Η διαδικασία σάρωσης ήταν ίδια 

µε αυτήν που περιγράφεται για την σάρωση του AfCaudal, µε τις εξής διαφορές: ως κύτταρα ξενιστές 

των φάγων λgt10 χρησιµοποιήθηκε το βακτηριακό στέλεχος της E.coli K82, η πρώτη σάρωση έγινε σε 

300 000 πλάκες (έξι µεγάλα πιάτα) λόγω της µεγαλύτερης πολυπλοκότητας γενωµικών βιβλιοθηκών  

σε σχέση µε cDNA βιβλιοθήκες. Επίσης, επειδή το probe δεν ήταν αρκετά µεγάλο (350 bp), τα 

πλυσίµατα έγιναν µε πιο ήπιες συνθήκες: 3X µε 3ΧSSC,0.1%SDS και 1Χ µε 0.3ΧSSC,0.1%SDS. 

Τέσσερις θετικές πλάκες της δεύτερης σάρωσης (που προήλθαν από διαφορετικές πλάκες της πρώτης 

σάρωσης) πολλαπλασιάστηκαν και αποµονώθηκε το φαγικό DNA από αυτές (Sambrook et al., κεφ.2). 

~5µg από το κάθε φαγικό DNA χρησιµοποιήθηκαν για πέψεις µε τα περιοριστικά ένζυµα. Οι πέψεις 

αυτές  χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση κατά Southern, µε probe το ίδιο γενωµικό κοµµάτι που 

χρησιµοποιήθηκε για τη σάρωση. Οι συνθήκες  (η υβριδοποίηση και τα πλυσίµατα) ήταν ακριβώς 

όπως και για την σάρωση φαγικών πλακών.  
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  7     Παρασκευή αντισωµάτων  

 

Κλωνοποιήση των AfCaudal και AfEve σε φορείς πρωτεϊνικής έκφρασης. Η 

κλωνοπο  πρωτεϊνικής έκφρασης pRSETA έγινε µε εισαγωγή του 

πλήρους A του AfCaudal από τον φορέα pBluscript-KS (που προήλθε από το excision από τον 

φάγο λZ ο  

κτηριακό στέλεχος E.coli BL21.PLys. Μια 

µοναδική αποικία από φρέσκο πιάτο χρησιµοποιήθηκε για 25ml Ο/Ν καλλιέργεια η οποία το πρωί 

χρησιµο

ώτη ανοσοποίηση έγινε µε οµογενοποιηµένο 

µίγµα 1: πρωτεΐνης και Complete Freunds Adjuvant. Οι υπενθυµιστιοκές ανοσοποιήσεις έγιναν µε 

οµογενο

ίηση του AfCaudal στον φορέα

 cDN

APQ) στις περι ριστικές θέσεις BamHI/EcoRI έτσι ώστε να διατηρηθεί το σωστό πλαίσιο 

διαβάσµατος. Η 3’ περιοχή του AfEve µεταφέρθηκε από τον φορέα pGEMT-easy στον pRSETA 

χρησιµοποιώντας τις περιοριστικές θέσεις BamHI/Xho.   

 

Καθαρισµός των ανασυνδιασµένων πρωτεϊνών His-AfCaudal και His-AfEve.  Οι 

κατασκευές πρωτεϊνικής έκφρασης εισάχθηκαν στο βα

 

ποιήθηκε ολόκληρη για µόλυνση καλλιέργειας του ενός λίτρου. To µεγάλωµα έγινε παρουσία 

αντιβιοτικών αµπικιλίνης και χλωραµφενικόλης µέχρι την πυκνότητα OD550=0.8-1 (δεν φάνηκε να 

υπάρχει διαφορά στην απόδοση µέσα σε αυτά τα όρια πυκνότητας). Η επαγωγή έγινε είτε στους 300C 

είτε στους 370C (και οι δύο θερµοκρασίες έδωσαν παρόµοια ποσότητα πρωτεΐνης) για 3-5h µε 0.5mM 

IPTG. Τα κύτταρα στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν και διαλύθηκαν σε ~20ml  Lysis bufferA (100mM 

NaH2PO4, 300mM NaCl, 10mM Imidazole, pH=8.0) στον πάγο. Τα κύτταρα και το γενωµικό DNA 

έσπασαν µε την χρήση French press. Μετά τη φυγοκέντρηση, η πελέττα διαλύθηκε σε ~5ml ανά λίτρο 

καλλιέργειας του Denaturing lysis buffer (100mM NaH2PO4, 10mM Tris, 8M Urea) σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Ο καθαρισµός της ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης έγινε στη συνέχεια και από τις δύο φάσεις 

(την διαλυτή και την πελέττα) µε προσθήκη ~0.3ml ανά λίτρο καλλιέργειας των Nickel-beads (Ni – 

NTA agarose, QIAGEN), και ανακίνηση επί 2h (στους 40C για την διαλυτή φάση και στη θερµοκρασία 

δωµατίου για την φάση της πελέττας). Τα πλυσίµατα έγιναν τέσσερις  φορές µε 50 ml κάθε φορά, µε  

Denaturing lysis buffer για την φάση της πελέττας και µε Wash buffer (Lysis buffer A + 20 mM 

Imodazole) για  την διαλυτή φάση. Η έκλουση της πρωτεΐνης από τα beads έγινε µε τα buffers των 

πλυσιµάτων και αυξανόµενες συγκεντρώσεις του Ιµιδαζολίου. Οι γενικές οδηγίες που ακολουθήθηκαν 

βρίσκονται στο εγχειρίδιο Qia-expressionist (QIAGEN). 

 

Ανοσοποίηση ζώων.  Οι ανασυνδιασµένες πρωτεΐνες χρησιµοποιήθηκαν η καθεµία για την 

ανοσοποίηση τριών αρσενικών ποντικών BΑLB.C. H πρ

1 

ποιηµένο µίγµα 1:1 πρωτεΐνης και Incomplete Freunds Adjuvant, η καθεµία 1 µήνα µετά την 

προηγούµενη. Οι ποσότητες της πρωτεΐνης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ~100µg ανά ποντικό κάθε 

φορά, και οι ενέσεις έγιναν ενδοπεριτοναϊκά. Οι γενικές οδηγίες που ακολουθήθηκαν βρίσκονται στο 

αντίστοιχο εργαστηριακό εγχειρίδιο (Harlow and Lane, Using Antibodies; Chapter 5).  Επίσης, 

στείλαµε δείγµατα των ανασυνδιασµένων πρωτεϊνών στην εταιρία Davids Biotechnoligie για να γίνουν 

ανοσοποιήσεις στα κουνέλια.    
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  8     ∆ιαγονιδιακές µύγες και διασταυρώσεις εκτοπικής έκφρασης 

 

To cDNA του AfCaudal από τον pBluescript-KS µεταφέρθηκε στον φορέα pPUAST στις 

θέσεις X υγών. Η κατασκευή αυτή 

εισάχθηκ  στα έµβρυα της ∆ροσόφιλας  του  γονότυπου yw και αποµονώθηκαν αρκετά διαφορετικά 

στελέχη,

ν dissected και µονιµοποιήθηκαν επί 15min σε 4% FA στο PEM. Το 

αντίσωµ που χρησιµοποιήθηκε είναι το Rabbit αCad σε αραίωση 1: 500 (προσφορά από τον G.Struhl) 

και αναγ

hoI/EcoRI για την δηµιουργία UAS-AfCaudal διαγονιδιακών µ

ε

 µε εισαγωγή του διαγονιδίου στο τρίτο ή στο δεύτερο χρωµόσωµα. Για το πείραµα εκτοπικής 

υπερέκφρασης του AfCaudal χρησιµοποιήθηκαν οι GAL4 drivers  Apterous-GAL4 (για έκφραση στο 

φτερό) και MS248  (για έκφραση στο κεφάλι και τον θώρακα). Επίσης, χρησιµοποιήθηκε στέλεχος που 

περιέχει το ∆ροσοφιλίσιο UAS-Caudal, για σύγκριση αποτελεσµάτων µε το UAS-AfCaudal. Τα δύο 

τελευταία στελέχη προσφέρθηκαν από τους Ε.Μoreno και G.Morata. Τα πειράµατα εκτοπικής 

έκφρασης έγιναν στους 250C µέχρι το δεύτερο έως τρίτο στάδιο λάρβας οπότε και µεταφέρθηκαν 

στους 300C µέχρι τα πρώτα στάδια της πούπας (για την καλύτερη δράση του συστήµατος 

ενεργοποίησης GAL4) και µεταφέρθηκαν ξανά στους 250. Οι πρώτες διασταυρώσεις που έγιναν 

εξ’ολοκλήρου στους 250C δεν είχαν πολύ έντονους φαινοτύπους. Σε µερικές περιπτώσεις ήταν 

απαραίτητο να ανοιχθεί η πούπα τεχνητά για να βρεθούν τα άτοµα µε φαινότυπο γιατί τα περισσότερα 

από αυτά δεν θα καταφέρανε ποτέ να εκκολαφθούν. Τα άτοµα µε φαινότυπο µαζεύτηκαν και 

αποθηκεύτηκαν σε SH (70% αιθανόλη, 30% γλυκερόλη) µέχρι που έγινε το dissection και mounting. 

Τα mountings έγιναν σε απλά slides µικροσκοπίου µε Hoyers και καλυπτρίδα. Τα παρασκευάσµατα 

ψήθηκαν στους 650C O/N. 

 

Ανοσοιστοχηµικές χρώσεις. Οι λάρβες τρίτου σταδίου γονοτύπου UAS-AfCad/MS248 ή 

UAS-DmCad/MS248 έγινα

α 

νωρίζει την ∆ροσοφιλίσια πρωτεΐνη Caudal). Το δεύτερο αντίσωµα και στις δύο περιπτώσεις 

ήταν αRabbitAΡ (Jackson labs) σε αραίωση 1:250. H εµφάνιση όπως και οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες 

της διαδικασίας έγιναν σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στο εργαστηριακό εγχειρίδιο για τα 

αντισώµατα (Harlow and Lane, Chapter 6 ). 

 

  9     Επεξεργασίες αλληλουχιών  

 

Όλες οι επεξεργασίες αλληλουχιών έχουν γίνει µε την βοήθεια των υπολογιστικών 

προγραµ  

 

 

 

µάτων DNAStrider  και ClustalW. 

 

 

 21



Αποτελέσµατα 

ινούργια γονίδια Hox

 

  A    Σάρωση για κα   

Όταν έγινε η πρώτη σάρωση για αποµόνωση γονιδίων Hox από την Αρτέµια 

and Akam 1993). Με σκοπό να κάνω µια 

νέα σά

σ  

π

κ

µ

ς

 

χρησιµοποιήθηκε γενωµικό DNA (Averof 

ρωση για γονίδια που πιθανόν να ξέφυγαν από τη πρώτη, χρησιµοποίησα το 

cDNA από την γεννητική - µεταγεννητική περιοχή, εµπλουτισµένο µε τα γονίδια που 

εκφράζονται στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Με αυτό το τρόπο, το σύνολο των 

γονιδίων που σαρώνω γίνεται πιο ειδικό, δηλαδή περιλαµβάνει κυρίως τα γονίδια που 

εκφράζονται στη γεννητική - µεταγεννητική περιοχή και στο στάδιο ανάπτυξης που 

ορίστηκε κατά τη παρασκευή του cDNA – δηλαδή κατά τον σχηµατισµό των 

µεταγεννητικών µεταµεριδίων. Στην εικόνα 1 φαίνεται το αποτέλεσµα των 

αντιδράσεων PCR πάνω στα cDNA από τις γεννητικές - µεταγεννητικές περιοχές 

(στήλη 3) αλλά και από το υπόλοιπο ώµα (στήλη 4). Και στις δύο περιπτώσεις 

υπάρχει µοναδικό προϊόν των ~ 130bp, όπως αναµένω για homeodomain. Επειδή οι 

primers που χρησιµοποίησα είναι γενικοί εκφυλισµένοι Ηοx primers και 

υβριδοποιούνται µε δύο πολύ συντηρηµένες περιοχές του homeodomain (τις 

ELEKEF και WFQNRR), µου ροσφέρουν τη δυνατότητα να αποµονώσω σχεδόν 

όλα τα γονίδια Hox στην ίδια αντίδραση. Αυτό σηµαίνει ότι το προϊόν των ~ 130bp 

περιέχει ένα σύνολο διαφορετικών Hox γονιδίων. Με σκοπό να δω την 

πολυπλοκότητα αυτού του συνόλου γονιδίων, διάβασα την αλληλουχία πέντε 

ανεξάρτητων λώνων. Προς έκπληξή µου, και οι πέντε κλώνοι ήταν ίδιοι και 

αντιστοιχούσαν στην ήδη κλωνοποιηµένη αλληλουχία του homeodomain του 

γονιδίου caudal της Αρτέµιας. Κατόπιν έλεγξα άλλους 55 κλώνους µε αντίδραση 

PCR όπου χρησι οποίησα έναν ειδικό primer για το γονίδιο caudal της Αρτέµιας (τον 

AfCadR1) και έναν εκφυλισµένο (τον ΗoxF1). Φάνηκε ότι οι 54 κλώνοι από τους 55 

ήταν AfCaudal ενώ ο ένας ήταν AfAbdB (ελέγχθηκε επίσης µε PCR όπου 

χρησιµοποιήθηκε ένας primer ειδικός για το AfAbdB). Από αυτό το πείραµα φαίνεται 

ότι το caudal πιθανότατα αποτελεί ένα από τα λίγα γονίδια µε αλληλουχία συγγενική 

µε αυτή των Hox που εκφράζονται κατά την ανάπτυξη της γεννητικής – 

µεταγεννητικής περιοχής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το AfCaudal δεν είχε 

κλωνοποιηθεί µε τους ίδιου  εκφυλισµένους primers όταν έγινε η πρώτη σάρωση στο 

γενωµικό DNA. 
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  Β   Κλωνοποίηση συγκεκριµένων υποψήφιων γονιδίων  

 

 Β.1      Κλωνοποίηση του AfCaudal 

Ως αρχικό υλικό για την κλωνοποίηση του AfCad διέθετα την αλληλουχία της 

περιοχή νιδίου AfCad που είχε κλωνοποιηθεί µε 

PCR (B

λ ι

ς του homeodomain (180bp) του γο

alavoine and Akam, unpublished) και τέσσερις φαγικές βιβλιοθήκες cDNA 

φτιαγµένες από διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια της Αρτέµιας. Οι βιβλιοθήκες 

ελέγχθηκαν αρχικά µε PCR για το αν περιέχουν το γονίδιο AfCaudal και οι τρεις 

βρέθηκαν θετικές (Εικ.2Α). Από αυτές τις τρεις επέλεξα τη βιβλιοθήκη λΖΑΡQ-Ο 

(από κύστεις που δεν είχαν εκκολαφθεί). Επειδή ο φορέας λZAPQ έχει στα άκρα του 

τις αλληλουχίες των primers T7 και T3 (Εικ.2Ε), δοκίµασα µια αντίδραση PCR πάνω 

στους φάγους. ∆οκίµασα όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των ειδικών primers για 

το γονίδιο AfCaudal µε τους primers του φάγου, T7 και Τ3. Μόνο ο ένας  

συνδυασµός – AfCadF1/T7 – έδωσε ειδικό προϊόν των ~750bp (Εικ.2Β).  Για να 

ελέγξω αν το προϊόν αυτό πράγµατι αντιστοιχεί στο γονίδιο AfCad έκανα δεύτερες 

PCR αντιδράσεις χρησιµοποιώντας τη πρώτη αντίδραση ως template και τους primers 

T7 και πιο εσωτερικούς ειδικούς primers CF1 ή CF2 (Eικ. 2Γ και Ε). Οι αντιδράσεις 

έδωσαν έντονο προϊόν λίγο πιο µικρό από αυτό της πρώτης αντίδρασης όπως 

αναµενόταν. Στη συνέχεια, η κλωνοποίηση του προϊόντος της δεύτερης PCR 

αντίδρασης και το διάβασµα της αλληλουχίας του έδειξε ότι πράγµατι αποτελεί την 3’ 

περιοχή του γονιδίου AfCad. Έγιναν αντίστοιχα πειράµατα και για την κλωνοποίηση 

της 5’ περιοχής του γονιδίου, αλλά αυτές οι αντιδράσεις PCR δεν έδωσαν ειδικό 

προϊόν. Έτσι, µε σκοπό να κλωνοποιήσω το πλήρες cDNA του AfCaudal, σάρωσα 

φαγική βιβλιοθήκη. Η 3’ περιοχή του AfCaudal χρησιµοποιήθηκε ως probe για την 

σάρωση της φαγικής βιβλιοθήκης λΖΑPQ-Ο. Η διαδικασία της σάρωσης δεν 

ακολουθήθηκε από την αρχή γιατί το κοµµάτι του γονιδίου που διέθετα ήταν πολύ 

µικρό – 180 bp – για να αποτελέσει ένα καλό probe. Μετά από το δεύτερο κύκλο 

σάρωσης κατέληξα σε τρεις πλάκες (προερχόµενες από την ίδια πλάκα της πρώτης 

σάρωσης) που έδωσαν ιδιαίτερα έντονο σήµα (Εικ. 2∆). Το διάβασµα των 

αλληλουχιών τους έδειξε ότι πιθανότατα αποτελούν ένα πλήρες cDNA του γονιδίου 

AfCaudal. Η αλ ηλουχία κωδικοποιεί για πρωτεΐνη 316 αµινοξέων, έχει µια µ κρή 

αµετάφραστη περιοχή στο 5’ άκρο και µια µεγαλύτερη αµετάφραστη περιοχή ~350bp 

στο 3’ άκρο της αλληλουχίας (Εικ. 3). Η σύγκριση της πλήρους  αλληλουχίας του 
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AfCad µε τις αλληλουχίες των γονιδίων caudal από άλλους οργανισµούς έδειξε ότι η 

οµολογία περιορίζεται κυρίως στην περιοχή του homeodomain. Παραέξω δεν υπάρχει 

σηµαντική οµοιότητα.  

 

 

  Β.2   Κλωνοποίηση της 3’ περιοχής του γονιδίου AfEve 

Άλλο ένα γονίδιο που συµµετέχει στην ανάπτυξη των πίσω περιοχών σε 

πολλού ρόλο στην ανάπτυξη 

της γεν

ς οργανισµούς και πιστεύω ότι θα µπορούσε να παίζει 

νητικής - µεταγεννητικής περιοχής της Αρτέµιας είναι το γονίδιο even - 

skipped. Για την κλωνοποίηση της περιοχής του homeodomain του even-skipped 

σχεδίασα δύο εκφυλισµένους primers για τις συντηρηµένες περιοχές λίγο πιο έξω από 

τις περιοχές ELEKEF και WFQNRR, τις TAFTREQ και MKDKRQR, που είναι 

χαρακτηριστικές των πρωτεϊνών eve (Εικ 4Γ). ∆οκίµασα τρία διαφορετικά templates: 

γενωµικό DNA και first strand cDNA από τη γεννητική - µεταγεννητική περιοχή 

αλλά και από τις εµπρόσθιες περιοχές. Μόνο το fscDNA από τη γεννητική - 

µεταγεννητική περιοχή έδωσε PCR προϊόν αναµενόµενου µεγέθους, των ~180bp 

(Eικ. 4A). Ήδη αυτό είναι µια σηµαντική ένδειξη ότι το γονίδιο εκφράζεται 

διαφορικά, δηλαδή µόνο στην οπίσθια περιοχή του σώµατος της Αρτέµιας. Το 

διάβασµα της αλληλουχίας τριών ανεξάρτητων κλώνων ταυτοποίησε αυτή την 

αλληλουχία ως οµόλογη µε τις αντίστοιχες περιοχές των πρωτεϊνών eve από άλλους 

οργανισµούς (Εικ. 4Γ). Βάσει της αλληλουχίας σχεδιάστηκαν νέοι primers ειδικοί για 

το γονίδιο AfEve. Ο πιο εξωτερικός από αυτούς (AfEveF1) χρησιµοποιήθηκε µαζί µε 

τον γενικό primer (RaceKpn) για την πρώτη αντίδραση 3’RACE PCR πάνω στο 

fscDNA από τις γεννητικές - µεταγεννητικές περιοχές (σχηµατική αναπαράσταση της 

θέσης των primers - στην εικόνα 4∆). Αυτή η αντίδραση δεν έδωσε κάποιο ορατό 

προϊόν αλλά χρησίµευσε ως template για δεύτερη αντίδραση όπου χρησιµοποίησα 

δεύτερο εσωτερικό ειδικό primer, τον ΑfEveF2, και τον ίδιο γενικό. Στην εικόνα 4Β 

φαίνεται ότι παρόλο που και ένα από τα αρνητικά controls έδωσε σήµα (και αυτό 

µπορεί να οφείλεται σε ανάµιξη µεταξύ των primers), o συνδυασµός και των δύο 

primers δίνει πολύ πιο έντονο σήµα ~800bp. Το διάβασµα αυτής της αλληλουχίας, 

έδειξέ ότι πράγµατι αποτελεί τη συνέχεια της περιοχής του homeodomain του 

γονιδίου AfEve που κλωνοποιήθηκε προηγουµένως (εικόνα 5). Η αλληλουχία φτάνει 

µέχρι το τέλος της 3’ περιοχής όπου υπάρχει σήµα πολυαδενυλίωσης και ουρά poly-
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A, και κωδικοποιεί συνολικά 243 αµινοξέα. Έπειτα έκανα προσπάθεια να 

κλωνοποιήσω το πλήρες cDNA από φαγική βιβλιοθήκη και αποµόνωσα έναν κλώνο 

από τη c NA βιβλιοθήκη λZAPQ-Ο, η αλληλουχία του οποίου όµω  ήταν µικρότερη 

από την αλληλουχία που είχα ήδη κλωνοποιήσει µε τα πειράµατα 3’ RACE PCR. 

 

 

D ς

  B.3    µέρους της αλληλουχίας του AfSpalt  Κλωνοποίηση  

Το splat είναι ένα γονίδιο που θα µπορούσε επίσης να εκφράζεται στην 

ν ήδη κλωνοποιηµένο µε 

εκφυλισ

. τ

οπίσθια σωµατική περιοχή. Ένα κοµµάτι των 100bp ήτα

µένους primers που αντιστοιχούν στην συντηρηµένη περιοχή του δεύτερου 

Zn-finger (Averof M, unpublished). Σχεδίασα ειδικούς primers για inverse PCR για 

αυτή τη περιοχή (Εικ. 6Γ) και µε αυτούς έκανα δυο διαδοχικές (nested) inverse PCR 

αντιδράσεις πάνω στο γενωµικό DNA κοµµένο µε διάφορα περιοριστικά ένζυµα (για 

σχηµατική αναπαράσταση της τεχνικής του inverse PCR - βλ. Παράρτηµα 3). ∆ύο 

τέτοιες διαδοχικές αντιδράσεις φαίνονται στην εικόνα 6Α. Περιέργως, παρατήρησα 

ότι τα διαφορετικά templates έδωσαν όλα µικρού µεγέθους προϊόντα, µέχρι ~500bp, 

παρόλο που ο µέσος όρος του µεγέθους των κοµµατιών που προέκυψαν από τις 

πέψεις του γενωµικού DNA ήταν πολύ µεγαλύτερος (1000-2500bp). Μετά το 

διάβασµα αλληλουχιών προϊόντων αυτών των αντιδράσεων δεν ήταν δυνατόν σε όλες 

τις περιπτώσεις να βρεθεί η θέση του περιοριστικού ενζύµου που χρησιµοποιήθηκε 

για την παρασκευή του template (και είναι απαραίτητη για να ανασυναρµολογηθεί η 

πραγµατική αλληλουχία). Παρόλα αυτά, σε µερικές αλληλουχίες βρέθηκε η 

περιοριστική θέση και αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την ανασύνθεση της πραγµατικής 

αλληλουχίας  Το µεγαλύτερο µέρος ης νέας αλληλουχίας είναι προέκταση του 5’ 

άκρου της προϋπάρχουσας αλληλουχίας. Βάσει ανασυναρµολόγησης αυτής της 

αλληουχίας σχεδίασα ένα νέο ειδικό primer στο 5’ άκρο, τον AfSalF2 (Εικ. 7Β), και 

τον χρησιµοποίησα σε αντίδραση PCR µε τον primer AfSalR1 πάνω στο άκοπο 

γενωµικό DNA, και φάνηκε ότι η συναρµολόγηση έγινε σωστά, δηλαδή ότι η 

προβλεπόµενη αλληλουχία  υπάρχει στο γένωµα (Εικ 6Β). Στην εικόνα 7Β φαίνεται η 

αλληλουχία που είναι τώρα γνωστή, µια αλληλουχία 420bp έναντι των 100bp που 

είχα αρχικά. Οι τελευταίες 60 βάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στο PCR προϊόν από 

το άκοπο γενωµικό DNA και εποµένως δεν έχουν επιβεβαιωθεί αλλά αναγράφονται 

επειδή η κωδικοποιούµενη αµινοξική αλληλουχία δείχνει µεγάλη οµολογία µε την 
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αντίστοιχη περιοχή του Zn-finger της πρωτεΐνης spalt σε άλλους οργανισµούς (Εικ 

7Α) και εποµένως είναι σχεδόν βέβαιο ότι ανήκουν εκεί.  Αντίθετα, οι πρώτες ~ 30bp 

στο 5’ άκρο δεν είναι και ιδιαίτερα σίγουρο ότι ανήκουν στο cDNA γιατί υπάρχει µια 

πιθανή θέση splicing. Έκανα επίσης προσπάθειες να αποµονωσω πλήρες cDNA του 

AfSal από φαγική cDNA βιβλιοθήκη αλλά αυτές δεν έχουν δώσει θετικό αποτέλεσµα 

ακόµα.  

 

 Β.4   Κλωνοποίηση µέρους της αλληλουχίας του AbdC 

Ένα από τα γονίδια που βρέθηκαν στην πρώτη σάρωση για τα γονίδια Hox 

στην eodomain του είναι 

διαφοροποιη

ε ι µ

κευή πρωτεΐνης 

και αντ

Αρτέµια είναι το AbdC. Η περιοχή του hom

µένη σε σχέση µε άλλες οµάδες των ήδη γνωστών Hox. Παρουσιάζει  

ιδιαίτερες οµοιότητες µ  Hox που εκφράζονται στ ς οπίσθιες περιοχές του σώ ατος 

αλλά και σηµαντικές οµοιότητες µε άλλα Hox, όπως το Antp (Εικ. 9Α), έτσι ώστε να 

µην είναι ξεκάθαρο µε ποια γνωστά Hox έχει στενότερη σχέση. Λόγω αυτής της 

αβεβαιότητας αρχικά ήταν ενδιαφέρον να δω αν το γονίδιο εκφράζεται ή είναι απλά 

ψευδογονίδιο (αν και δεν υπήρχε ένδειξη για αυτό από την µικρή αλληλουχία που 

διέθετα – τα ψευδογονίδια συνήθως µαζεύουν κωδικόνια λήξης στην αλληλουχία 

τους). Με αυτό το σκοπό έκανα αντιδράσεις RT PCR από Αρτέµιες διαφόρων 

σταδίων. Σε µερικά στάδια, όπως αυτό των ~10 ηµερών, φάνηκε ότι υπάρχει ασθενές 

σήµα έκφρασης (Εικ. 8A). Βάσει της γνωστής αλληλουχίας σχεδίασα δύο ζεύγη 

primers για inverse PCR και ακολούθησα την ίδια στρατηγική όπως και για την 

κλωνοποίηση του AfSpalt. Παρουσιάστηκαν τα ίδια προβλήµατα, ώστε χρειάστηκε 

και εδώ να ανασυναρµολογήσω υποθετικά την αλληλουχία και να ελέγξω την 

πραγµατική της ύπαρξη στο γένωµα µε νέους primers (Εικ. 8B,Γ,∆). Όλη η 

αλληλουχία που προέκυψε (~360bp) παρουσιάζεται στην εικόνα 9Β.  

Με σκοπό να κλωνοποιήσω ακόµα µεγαλύτερη περιοχή του γονιδίου (γιατί 

αυτή που απέκτησα µέχρι αυτό το σηµείο ήταν µικρή για την παρασ

ισώµατος), έκανα σάρωση γενωµικής φαγικής βιβλιοθήκης της Αρτέµιας στον 

φορέα λgt10 (στις υπάρχουσες βιβλιοθήκες cDNA δεν κατάφερα να ανιχνεύσω το 

AbdC), όπου ως probe χρησίµευσε η αλληλουχία που κλωνοποιήσα προηγουµένως. 

Από την πρώτη σάρωση προέκυψαν αρκετές θετικές πλάκες. Τέσσερις διαφορετικές 

πλάκες της δεύτερης σάρωσης χρησιµοποιήθηκαν για παρασκευή φαγικού DNA µε 

σκοπό την υποκλωνοποίηση του τµήµατος που φέρει την περιοχή του homeodomain 
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του AbdC. Τα DNA κόπηκαν µε διάφορους συνδυασµούς περιοριστικών ενζύµων και 

υποβλήθηκαν σε ανάλυση κατά Southern (Εικ.10). Εκκρεµεί η υποκλωνοποίηση και 

το διάβασµα της αλληλουχίας των γενωµικών κλώνων. 

 

 

   Γ         Προετοιµασία αντισωµάτων  

 

Από τα τέσσερα γονίδια που ανέφερα, για τα δύο έχω αρκετά µεγάλη 

αλληλο χία (πλήρες cDNA για το AfCaudal, 3’ περιοχή του AfEve), ώστε να 

θεωρήσ

∆      Εκτοπική έκφραση του Caudal της Αρτέµιας στη ∆ροσόφιλα 

υ

ω σκόπιµη την προσπάθεια παραγωγής αντισωµάτων. Κλωνοποίησα και τα 

δύο γονίδια σε φορείς βακτηριακής έκφρασης ώστε να παράγουν ανασυνδυασµένες 

πρωτεΐνες µε His-tag. Μετά από διάφορες δοκιµές, κατάφερα να παρασκευάσω 

ικανοποιητικές ποσότητες των πρωτεϊνών σε σχετικά καθαρή µορφή όπως φαίνεται 

στην εικόνα 11. Οι πρωτεΐνες αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την ανοσοποίηση 

ποντικών και κουνελιών. Οι οροί των ποντικών έχουν µέχρι στιγµής δοκιµαστεί σε 

Western blot µε τη βακτηριακή ανασυνδιασµένη πρωτεΐνη ως αντιγόνο. Έχουν δείξει 

αρκετά καλό σήµα. Παρόλα αυτά, στα πειράµατα ανοσοιστιχηµικών χρώσεων πάνω 

στην ολόκληρη Αρτέµια δεν έχουν δώσει ακόµα κάτι θετικό. ∆οκιµάζονται νέες 

ανοσοποιήσεις και διαφορετικοί τρόποι µονιµοποίησης του ιστού (στο Western blot η 

πρωτεΐνη υφίσταται πλήρη αποδιάταξη µε SDS, µερκαπταιθανόλη και βράσιµο και 

έτσι φαίνεται να δουλεύουν).  

 

 

   

 

λυσης και 

οποιαδ οτε λειτουργική µελέτη γονιδίων και µηχανισµών ανάπτυξής είναι δυνατή 

µόνο µ

Στην Αρτέµια δεν υπάρχουν ακόµα δυνατότητες γενετικής ανά

ήπ

έσω άλλων οργανισµών µοντέλων. Από τους γνωστούς οργανισµούς µοντέλα, 

η ∆ροσόφιλα είναι ο πιο συγγενής οργανισµός (ανήκει στα αρθρόποδα). Επίσης, στην 

∆ροσόφιλα έχεί γίνει πρόσφατα µια πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη του γονιδίου caudal. 

Σε αυτήν, οι συγγραφείς δείχνουν ότι η εκτοπική έκφραση του caudal έχει την 

δυνατότητα να επάγει εκτοπικά τον σχηµατισµό anal pads (φυσικοί σχηµατισµοί των 

οπίσθιων µεταµεριδίων) στο κεφάλι, τον θώρακα και τα φτερά (Moreno and Morata 
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1999). Έχοντας κλωνοποιήσει την πλήρη κωδική περιοχή του caudal από την 

Αρτέµια, είχα την περιέργεια και τη δυνατότητα να ρωτήσω αν το Αρτεµίσιο caudal 

έχει παρεµφερή αναπτυξιακή ικανότητα. Για να απαντήσω σε αυτό το ερώτηµα, 

δηµιούργησα διαγονιδιακές µύγες που φέρουν την κατασκευή UAS-AfCaudal και τις 

διασταύρωσα µε δύο διαφορετικούς GAL4 drivers, έναν για το κεφάλι και τον 

θώρακα (MS248) και άλλον έναν για τα φτερά (Ap-GAL4). Πήρα ενδιαφέροντα 

αποτελέσµατα από την εκτοπική έκφραση µε τον ΜS248 driver - στο κεφάλι και τον 

θώρακα (Εικ. 12), όπου βλέπω ξεκάθαρα να σχηµατίζονται anal pads. Σχιµατίζονται 

µικρές πλάκες που έχουν πιο σκούρο χρώµα σε σχέση µε την γύρω περιοχή και 

χαρακτηρίζονται επίσης από το ότι δεν καλύπτονται µε µικρές τρίχες που καλύπτουν 

σχεδόν όλο το υπόλοιπο σώµα της ∆ροσόφιλας (trichomes). Αυτές οι µικρές περιοχές 

των anal pads είναι τελείως γυµνές (Εικ. 12 ∆,Ε,Ζ). Επίσης έχουν πάνω τους µερικές 

µεγάλες σκούρες κυµατιστές τρίχες που είναι χαρακτηριστικές των anal pads. Τα 

χαρακτηριστικά των πραγµατικών terminalia µιας θηλυκής και µιας αρσενικής µύγας 

MS248 φαίνονται στις εικόνες 12Η,Ι. Μερικές φορές οι πλάκες εµφανίζονται ανά δύο 

όπως στα terminalia – το φυσικό τους περιβάλλον. Οι απόγονοι από τις 

διασταυρώσεις µε τον Apterous-GAL4 driver έχουν πιο πολύπλοκο φαινότυπο. 

Γενικά, τα φτερά τους είναι πολύ µικρότερα (περίπου 1/3 από το φυσιολογικό 

µέγεθος) και εµφανίζονται σαν µικρά µπαλόνια (οι δύο επιφάνειες – ραχιαία και 

κοιλιακή – δεν κολλούν µεταξύ τους). Επίσης φαίνεται ότι το ραχιαίο µέρος είναι πιο 

µικρό σε σχέση µε το κοιλιακό (το γονίδιο Apterοus εκφράζεται ειδικά στη ραχιαία 

πλευρά του φτερού). Εκτός από αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν σε µερικά 

φτερά και κάποιοι ασυνήθιστοι σχηµατισµοί, οι οποίοι όµως δεν µπορούν µε σιγουριά 

να χαρακτηριστούν ως anal pads (Εικ. 13).  

Εποµένως, το γονίδιο AfCaudal έχει τη δυνατότητα να επάγει δοµές όµοιες µε 

αυτές που επάγει και το caudal της ∆ροσόφιλας (κυρίως anal pads) όταν εκφράζεται 

εκτοπικ

ένουν όµ ο ς 

µπορούν να βγουν από αυτό το πείραµα. Υπάρχει ενδεχόµενο ότι 

η Αρτε η ο ύ

ά κάτω από ορισµένες συνθήκες. Αυτό υποδεικνύει την ικανότητα του 

AfCaudal να προσδένεται σε υποκινητές των γονιδίων στόχων του caudal της 

∆ροσόφιλας και ενδεχοµένως να συνεργάζεται µε τους παρόµοιους 

συνενεργοποιητές.  

Παραµ ωστόσο ακ α ρισµένες επιφυλάξεις ω προς τα 

συµπεράσµατα που 

µίσια πρωτεΐν  caudal ρυθµίζει θετικά την έκφραση του ενδ γενο ς γονιδίου 

caudal της ∆ροσόφιλας και τελικά ο φαινότυπος που βλέπουµε να οφείλεται στη 
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δράση της ∆ροσοφιλίσιας πρωτεΐνης. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί µε ανοσοιστοχηµικές 

χρώσεις των αναπτυξιακών δίσκων µε αντίσωµα που αναγνωρίζει µόνο τη 

∆ροσοφιλίσια πρωτεΐνη caudal. Από τα πρώτα πειράµατα που έκανα φαίνεται ότι οι 

δίσκοι που υπερεκφράζουν το AfCaudal δεν εκφράζουν το ενδογενές caudal σε 

αντίθεση µε τους δίσκους που υπερεκφράζουν το ∆ροσοφιλίσιο caudal και που 

δείχνουν αρκετά έντονο σήµα (σύγκριση των εικόνων 14 Α και Β). Αυτό σηµαίνει ότι 

πιθανότατα δεν υπάρχει ενεργοποίηση του ∆ροσοφιλίσιου caudal από το AfCaudal. 

Ένα ακόµα αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των δίσκων κεραίας-µατιού που 

υπερεκφράζουν τόσο το Aρτεµίσιο όσο και το ∆ροσοφιλίσιο γονίδιο caudal είναι η 

ανώµ λη µορφολογία µε πε ιοχές που σχηµατίζουν δοµές ου θυµίζουν έντερο 

(δείχνονται µε βέλη στις εικόνες 14 A,B).  
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Εικόνα1. Σάρωση για καινούργια γονίδια Hox που πιθανόν εκφράζονται στη µεταγεννητική 
περιοχή της Αρτέµιας. Η αντίδραση PCR έγινε µε τους γενικούς degenerate primers ΗοxF1/R1
πάνω στο first strand cDNA από τη µεταγενετική περιοχή της Αρτέµιας  (στήλη 3), αλλά και στο 
first strand cDNAαπό τα εµπρόσθια µέρη του ζώου (στήλη 4) και στο γενωµικό DNA της Αρτέµιας 
(στήλη 2). Μιά ίδια αντίδραση αλλά χωρίς template έγινε ως αρνητικό control και δείχνει ότι δεν 
υπήρχε µόλυνση των primers από άλλο template (στήλη 1). Το βέλος δείχνει το µέγεθος των 
αναµενόνενων προιόντων της αντίδρασης από γονίδια µε homeodomain (~130bp).
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Εικόνα2. Κλωνοποίηση του AfCaudal. Α: Eξέταση µε ειδικούς primers AfCadF1/R1, των 
φαγικών βιβλιοθηκών από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της Αρτέµιας (20 ώρες, 40 ώρες, 
κύστεις και ενήλικες) για την παρουσία του AfCaudal. Στη δεύτερη στήλη είναι το αρνητικό 
control χωρίς template. Oι βιβλιοθήκες από τα στάδια των 40 ωρών και από κύστεις έχουν 
δυνατό σήµα.H βιβλιοθήκη των 20 ωρών έχει πολύ αδύνατο σήµα που δεν φαίνεται΄ξεκάθαρα 
σε αυτή την φωτογραφία.  Β: Πρώτες αντιδράσεις 3’RACE PCR στη βιβλιοθήκη από κύστεις, 
τη λZAPQ µε τρεις διαφορετικούς ειδικούς primers για το AfCaudal και  τον γενικό primer Τ7 
που βρίσκεται στον φάγο. Ο συνδυασµός των primers AfCaudalF1/T7 δίνει προϊόν ~750bp. Γ. 
∆εύτερες (nested) αντιδράσεις 3’RACE PCR, όπου ως template χρησιµοποιήθηκε η πρώτη 
αντίδραση 3’RACE PCR (η AfCaudalF1/T7) και οι πιο µεσαίοι primers CF1 και CF2. ∆. Η 
δεύτερη σάρωση της βιβλιοθήκης λZAPQ µε το probe – το προϊόν της δεύτερης 3’RACE PCR
αντίδρασης ( CF1/T7). Τρεις πλάκες δίνουν έντονο σήµα σε σχέση µε το background. E.
Σχηµατική αναπαράσταση του κλώνου του AfCaudal στην λΖΑPQ βιβλιοθήκη σε σχέση µε 
τους primers που χρησιµοποιήθηκαν.

AfCadF1/R1

T7 T3

AfCadF1CF1CF2

AfCadR1

E
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Εικόνα3. Ολόκληρη δεοξυριβονουκλεική και αµινοξική αλληλουχία του AfCaudal. 
Σηµειώνονται : γκρι ανοιχτό – η περιοχή του homeodomain (η αλληλουχία που ήταν αρχικά γνωστή), 
γκρι σκούρο – οι δύο αυστηρά συντηρηµένες περιοχές του homeodomain, µαύρο πλαίσιο – η 
αλληλουχία που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη, αστεράκια – τα κωδικόνια λήξης. Με µπλε γραµµές 
σηµειώνονται επίσης οι περιοχές που δεν µεταφράζονται –5’UTR, 3’UTR, το σήµα πολυαδενυλίωσης 
και  η ουρά των polyA. Τα βέλη σηµειώνουν τους ειδικούς  primers που χρησιµοποιήθηκαν στην 
κλωνοποίηση: κόκκινο - AfCadF1, κίτρινο– AfCadR1, µοβ– CF1, πράσινο– CF2.  

Polyadynalation signal

GCA CGA GGT GAA ATG TCG ATG TAT GAT GGG ATG GGG ATG TTT CCA GCA CAT ACA AGT TCT  

                M   S   M   Y   D   G   M   G   M   F   P   A   H   T   S   S    

AGT TTA TCT CAC CAG CAT ACC GCC GCT ATG CTA GCA GCT AGA CAA GGT GCT TCA AAT ATG  

S   L   S   H   Q   H   T   A   A   M   L   A   A   R   Q   G   A   S   N   M    

ACT CAT CCG TAT TTA TAT CCA CGT GAC TAT GGA TAC CCA CAA CAT TTT GTG AAT GTA AAT  

T   H   P   Y   L   Y   P   R   D   Y   G   Y   P   Q   H   F   V   N   V   N    

CCT GGA ATG GAA CAT ATA ATT CCA GAG TAT CAG CAG GGA TTT GTC TTT CCT CCG AAC CCA  

P   G   M   E   H   I   I   P   E   Y   Q   Q   G   F   V   F   P   P   N   P    

GAA TGG CAT CAA AAC CAC TTT CAG CCG TGT TAT CGT CAA CAG ACC TAT GAA CAA GAG TGG  

E   W   H   Q   N   H   F   Q   P   C   Y   R   Q   Q   T   Y   E   Q   E   W    

AAT GGT GAC GGA CAT TCA CAA AGG GCA CCA ACG CCA GAT TCA AGC CCT GGT GGA TTA CAG  

N   G   D   G   H   S   Q   R   A   P   T   P   D   S   S   P   G   G   L   Q    

ATT GCC CAT TCT AGT CCC CAA GAA CAT TAC CAG TAT GCT CAA AAG TTT TTA CAG CAA ATA  

I   A   H   S   S   P   Q   E   H   Y   Q   Y   A   Q   K   F   L   Q   Q   I    

CCA CAT AAT GAC TCA GTG ACA GTA ACA GTT GTA AAT AAT CAG CCA GGA CTT AAT CAT GGT  

P   H   N   D   S   V   T   V   T   V   V   N   N   Q   P   G   L   N   H   G    

ACA CCA GAT TCG GGT GTA ACA GCA AGT GAT GGA ATT AGT TTT ATC GCT TCA CCT AGC ATG  

T   P   D   S   G   V   T   A   S   D   G   I   S   F   I   A   S   P   S   M    

ATG CAA AGA CCC CTT TCC ATC CGA TCG CCT TAT GAA TGG ATG AAA AAG CAG AGT TTT CAC  

M   Q   R   P   L   S   I   R   S   P   Y   E   W   M   K   K   Q   S   F   H    

TGT AAC ATG CCG CCT GGA AGT AAA ACG AGG ACA AAA GAC AAG TAT CGG GTT GTA TAT ACA  

C   N   M   P   P   G   S   K   T   R   T   K   D   K   Y   R   V   V   Y   T    

GAT CAC CAA AGG TTA GAA CTC GAA AAA GAG TTT CAT TAT AAC AAA TAT ATC ACA ATC AGA  

D   H   Q   R   L   E   L   E   K   E   F   H   Y   N   K   Y   I   T   I   R    

AGG AAG TCT GAA CTG GCT ACT GTG TTA GGA TTG TCG GAA CGA CAG GTC AAA ATT TGG TTT  

R   K   S   E   L   A   T   V   L   G   L   S   E   R   Q   V   K   I   W   F    

CAA AAC AGA CGT GCT AAA GAC AGA AAC CAG ATG AAG AAA CGA GAA GAA GTG ACA GTA AAA  

Q   N   R   R   A   K   D   R   N   Q   M   K   K   R   E   E   V   T   V   K    

GAA AAA ATA GAT CCC ATG TCC TAC CAT CCA ATT CAA AGT ATG CCA GTG ATG CCT ATG GGC  

E   K   I   D   P   M   S   Y   H   P   I   Q   S   M   P   V   M   P   M   G    

TTA GGT ATG GTA GAA AAA CAA GAA CTT CCT GAG CCT GTA TTA CAG CAG CAA GAT CAG TGA  

L   G   M   V   E   K   Q   E   L   P   E   P   V   L   Q   Q   Q   D   Q   *    

TAC CTG CTG TGT CAG CGT GTT GCG CTA CTA AAG TCG CAA GAC GAA AGC TAC AGT ATG ATG  

    

ATT ATT CAT CCA GGG TAT TCG ACT GGA ACA GCT GGT TCT CCA AAA TAA AAT TAC GTT TTA  

                                                             * 

CGA GAC AAA ATA CAG AAG GAC ATT GAT TTG TCG TTA TAA AGA CGA GCG TTT TGA AGT CTT  

                                                 *                    * 

ACG ATT AAT ACA GGC TTG AGA GAA CGT TTT AAA AAG ACT GAT ATA GTA AAT AGC GAA GTA  

 

CTT GCG GTA ATT TAA AGT GTA TTT GAA GTG TAT GAT TAA AAT TTC CAG TTC GTG ATT TTG  

                 *                                *                                   

GCC TTT TTC AAA TAA ACT GTT TAT GTT TTC TAA AAA AAA AAA AAA AA 

                 *                        *                   

5’UTR

Poly – A -signal

3’UTR
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A.franciscana -------TAFTREQLGRLEKEFLQENYVSRPRRCELAAQLGLQESTIKVWFQNRRMKDKRQR--- 
 
C.salei       SSIRRYRTAFTREQLARLEKEFMRENYVSRPRRCELATALNLPESTIKVWFQNRRMKDKRQR-MS 
T.castaneum   QNIRRYRTAFTREQLARLEKEFFKENYVSRPRRCELAAQLNLPESTIKVWFQNRRMKDKRQR-MA 
S.americana   QSIRRYRTAFTREQLARLEKEFYKENYVSRPRRCELASQLNLPESTIKVWFQNRRMKDKRQR-MAM 
D.melanog.    PSVRRYRTAFTRDQLGRLEKEFYKENYVSRPRRCELAAQLNLPESTIKVWFQNRRMKDKRQ-IAV  
C.elegans     GQMRRYRTAFSREQIGRLEREFAKENYVSRKTRGELAAELNLPEGTIKVWFQNRRMKDKRQRVGG 
M.musculus    DQMRRYRTAFTREQIARLEKEFYRENYVSRPRRCELAAALNLPETTIKVWFQNRRMKDKRQR-LA 
                     ***:*:*:.***:** :******  * ***: *.* * ***************** 
 

 

A B

Γ

Εικόνα 4. Κλωνοποίηση της 3’ περιοχής του AfEve. Α: Kλωνοποίηση της περιοχής του 
homeodomain του AfEve. Οι degenerate primers eveF1/R1 χρησιµοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση 
της περιοχής του homeodomain. Από τα τρία templates, το γενωµικό DNA, το fscDNA από τις 
εµπρόσθιες περιοχές (Α) και to fscDNA από τις µεταγενετικές περιοχές (Ρ), µόνο το τελευταίο έδωσε 
προϊόν αναµενόµενου µεγέθους (180bp). Β:  ∆εύτερη αντίδραση 3’RACE PCR. Το fscDNA από τις 
µεταγενετικές περιοχές χρησιµοποιήθηκε ως template για την πρώτη αντίδραση 3’RACE PCR µε τον 
γενικό primer RaceKpn και τον ειδικό primer ΑfeveF1 όπου δεν φάνηκε ορατό προϊόν. Αυτή η 
αντίδραση χρησίµευσε ως template για την δεύτερη µε τους γενικούς primers είτε RaceBam είτε 
RaceKpn και τον ειδικό primer AfEveF2. Γ: Σύγκριση της αµινοξικής αλληλουχίας των περιοχών του 
homeodomain των Eve πρωτεϊνών από την Αρτέµια και άλλα ζώα. Σηµειώνονται µε : γκρι ανοιχτό –οι 
δύο συντηρηµένες περιοχές όλων των homeodomains, γκρι σκούρο – οι δύο συντηρηµένες περιοχές 
χαρακτηριστικές για τις πρωτεΐνες Eve, για τις οποίες και σχεδιάστηκαν οι degenerate primers, κίτρινο 
– ο ειδικός primer AfeveF1, πλαίσιο – ο ειδικός primer AfeveF2. ∆: Η σχετική θέση των primers πάνω 
στο AfEve cDNA κατά τις αντιδράσεις 3’RACE PCR. 

TΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ---Κpn

3’5’
∆

RaceKpn
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                                    CTT GGA CGC TTA GAA AAA GAA TTT TTA CAA GAA 

        T   A   F   T   R   E   Q   L   G   R   L   E   K   E   F   L   Q   E    

ΑΑΤ ΤΑΤ GTG TCA AGA CCT AGG AGA TGT GAA TTA GCT GCT CAA CTT GGC CTG CAG GAA TCC  

Ν   Y   V   S   R   P   R   R   C   E   L   A   A   Q   L   G   L   Q   E   S    

ACT ATC AAG GTA TGG TTT CAA AAT CGA AGG ATG AAG GAC AAG CGA CAG AGA ATG GCC ATG  

T   I   K   V   W   F   Q   N   R   R   M   K   D   K   R   Q   R   M   A   M    

GCT TGG CCT ATG ACA GAT CCA ATG TTT GCA GCT TAT CTC CTT CAA GTA GCT GGA TGC GCC  

A   W   P   M   T   D   P   M   F   A   A   Y   L   L   Q   V   A   G   C   A    

TAC CCT TAT CCT CCT ATG GGT CTA ACT CCT CAA TTG CCT GGA CCT TAT CAA ATA CCC CAA  

Y   P   Y   P   P   M   G   L   T   P   Q   L   P   G   P   Y   Q   I   P   Q    

GCT GCC CGT CTG TAC GGA GGA ATC CCA CTG CGT CCC CAA CCA CAA CCT GCA AAC CCT CTC  

A   A   R   L   Y   G   G   I   P   L   R   P   Q   P   Q   P   A   N   P   L    

TTA AGA AGT GCT CCG ATC ATG CCC TGC TTA GAT CAG TCA AAT TCA TTT CTA CCG TCA GCA  

L   R   S   A   P   I   M   P   C   L   D   Q   S   N   S   F   L   P   S   A    

TTT GGC GCA ATG TCC AGC TTT AGA TAT TCA GAT ATG AAG CCG GAG GCC ACC TCT AAC CGA  

F   G   A   M   S   S   F   R   Y   S   D   M   K   P   E   A   T   S   N   R    

GAT CAG AAG GAG TAC ATC CCA ACA CCT CCA AAC TCG TCA GCC TCT GAT AGG CTA CCG ACC  

D   Q   K   E   Y   I   P   T   P   P   N   S   S   A   S   D   R   L   P   T    

ACT ACA TCA CCT ACG AAT CCA CCT TAC ACT AAT GGT GTT CCA TTT ACG GAG TTC ACA AGA  

T   T   S   P   T   N   P   P   Y   T   N   G   V   P   F   T   E   F   T   R    

AGT TAT CCC CAT TTT AAT CAG GAA AGG TCA AAT TCT GAC TTA AGA TCT AGT CCT ACC GTG  

S   Y   P   H   F   N   Q   E   R   S   N   S   D   L   R   S   S   P   T   V    

AGT CCA TCA CCT AAA AAT CTC TCT TCA AAT GAT AAG CCA AAA CTA TTT CAA CCC TAC AAA  

S   P   S   P   K   N   L   S   S   N   D   K   P   K   L   F   Q   P   Y   K    

CTC GGT GAA GAG AAG TAA TAT TTT TGG TGG TGG TTT TTT CAG GGT GGA TAA ATT TTT TTC  

L   G   E   E   K   *                                            *    

GCA TGT CTT AAT TAA ATC GTC CAG TAA AAA AAA AGA AAA A 

                 *               *    

Εικόνα 5. Η δεοξυριβονουκλεική και αµινοξυκή αλληλουχία της 3’ περιοχής του γονιδίου AfEve.
Τα µοβ βέλη δείχνουν τις θέσεις των degenerate primers, το κόκκινο – AfeveF1, και το πράσινο –
AfeveF2.

Poly – A - signal Poly – A - tail
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Εικόνα 6. Κλωνοποίηση µέρους αλληλουχίας του AfSpalt. A: Inverse PCR. Οι ειδικοί primers SF1/R1 
χρησιµοποιήθηκαν για την πρώτη αντίδραση (στήλη 1) όπου ο template ήταν το γενωµικό DNA, κοµµένο 
µε τα περιοριστικά ένζυµα MboI και BglII και κυκλοποιηµένιο µε λιγάση. Η πρώτη αντίδραση δεν έδωσε 
ένα ξεκάθαρο προϊόν και χρησιµοποιήθηκε ως template για τη δεύτερη αντίδραση (στήλη 2) µε τους 
ειδικούς primers SF2/R2, όπου φαίνεται το προϊόν. B: PCR πάνω στο άκοπο γενωµικό DNA µε τον
καινούργιο ειδικό primer AfSalF2 (η αλληλουχία του φαίνεται στην Εικόνα 7)και τον παλιό AfSalR1, που 
επιβεβαιώνει την σωστή συναρµολόγηση της αλληλουχίας που προέκυψε από το inverse PCR. Γ: Η 
αρχικά γνωστή αλληλουχία του 2nd Zn-finger του AfSpalt. Σηµειώνονται οι  primers που 
χρησιµοποιήθηκαν.

Α Β

AAA TGC AAG ATT TGC GGT AGA GCT TTC ACA ACA AAA  

TTT ATG TTC TAA ACG CCA TCT CGA AAG TGT TGT TTT  

 

 

GGG AAT CTT AAG ACT CAC ATG GGG GTG CAT AGA GCT AAG CCC CCG TCT  

CCC TTA GAA TTC TGA GTG TAC CCC CAC GTA TCT CGA TTC GGG GGC AGA 

 

 

AGA TTA TTA CAT ATA 

TCT AAT AAT GTA TAT 

AfSalF1

AfsalR1

SF1
SF2

SR2
SR1

Γ

1            2
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AfSalF2

AfSalR1

Zn –finger region

Εικόνα 7. A: ∆εοξυριβονουκλεική και αµινοξυκή αλληλουχία µέρους του γονιδίου AfSplat. Με 
βέλη σηµειώνονται οι primers. Το µαύρο τρίγωνο δείχνει σηµείο πιθανού splicing site και το µπλε 
πλαίσιο σηµειώνεται η περιοχή του 2nd Zn-finger. Η αλληλουχία που σκιάζεται µε το γκρι ήταν γνωστή 
από πρίν ενώ η υπόλοιπη είναι καινούργια. B: Σύγκριση της αµονοξυκής αλληλουχίας του AfSpalt µε 
τις Spalt πρωτείνες από τη ∆ροσόφιλα και το ποντίκι.

 

D.melanogaster  IKHEMAALLPRPHSNDNSWENFIEVSNTCETMKLKELMK--NKKI 

A.franciscana   DPAIYTNLLPRPGSNDNAWETLIEVTKASDTTKLQQLVDSIENKM 

M.musculus      VSDQFKAQFP--------FGGLLDSMQTSETSKLQQLVENIDKKM 

                        :*        :  :::  ::.:* **::*:.  ::*: 

 

SDPNQCVVCDRVLSCKSALQMHYRTHTGERPFKCRICGRAFTTKGNLKTHMAVHKIRPPM 

SDPNQCVICHRVLSCKSALQMHYRTHTGERPFKCKICGRAFTTKGNLKTHMGVHRAKPPS 

TDPNQCVICHRVLSCQSALKMHYRTHTGERPFKCKICGRAFTTKGNLKTHFGVHRGKPPL 

:******:*.*****:***:**************:***************:.**: :** 

 

RNFHQCPVCHKKYSNALVLQQHIRLHTG 

RLLHICPVCHRKFTNGIVLQQHIRL--- 

RVQHSCPICQKKFTNAVVLQQHIRMHMG 

*  * **:*::*::*.:*******: 

A

B

GAC CCA GCG ATT TAT ACT AAC TTG TTG CCT AGA CCT GGC TCA AAC GAC AAT GCA TGG GAG 

D   P   A   I   Y   T   N   L   L   P   R   P   G   S   N   D   N   A   W     E 

ACA TTA ATA GAG GTT ACG AAA GCC TCT GAT ACT ACT AAG CTA CAA CAG TTA GTA GAT AGC 

T   L   I   E   V   T   K   A   S   D   T   T   K   L   Q   Q   L   V   D     S 

ATT GAA AAT AAA ATG AGT GAC CCA AAC CAA TGC GTC ATT TGT CAT AGA GTG CTT AGT TGT 

I   E   N   K   M   S   D   P   N   Q   C   V   I   C   H   R   V   L   S     C     

AAG AGT GCG TTG CAA ATG CAT TAT AGA ACT CAT ACA GGT GAA AGG CCC TTT AAA TGC AAG 

K   S   A   L   Q   M   H   Y   R   T   H   T   G   E   R   P   F   K   C     K    

ATT TGC GGT AGA GCG TTC ACA ACA AAA GGG AAT CTT AAG ACT CAC ATG GGG GTG CAT AGA 

I   C   G   R   A   F   T   T   K   G   N   L   K   T   H   M   G   V   H     R    

GCT AAG CCC CCG TCT AGA TTA TTA CAT ATA TGT CCA GTG TGT CAT AGA AAA TTT ACG AAT 

A   K   P   P   S   R   L   L   H   I   C   P   V   C   H   R   K   F   T     N    

GGG ATA GTT CTT CAA CAA CAT ATA AGA CTT    

G   I   V   L   Q   Q   H    I   R    L          
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M MAF1/A
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AF1/A
R1

AF2/A
R2

HindIII NdeI

Abd
CF2

/R
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uncut
genomic

940

420 420

940

M   +  -RT RT

290

160

 TTC AAG AAG AAT ATT TAC ATC AGT  

 AAC TTC TTC TTC TAA ATG TAG TCA   

 

 

AAA AAT CGA AGA ATG GAA TTG TCA GAG TCT ATC CAA GTT AGT GAG CGA AAG ATA GCA 

TTT TTA GCT TCT TAC CTT AAC AGT CTC AGA TAG GTT CAA TCA CTC GCT TTC TAT CGT  

 

  

ATT TGG TTC CAG AAT CAA CGA TCA AAA TTA AAA AAG AAT CAA CAG 

TAA ACC AAG GTC TTA GTT GCT AGT TTT AAT TTT TTC TTA GTT GTC 

AbdCF1

AbdCR1

AF1

AF2
AR1

AR2

Εικόνα 8. Κλωνοποίηση µέρους αλληλουχίας του γονιδίου AbdC. A:  Reverse Transcription (RT) PCR 
µε τους ειδικούς primers AbdCF1/R1 πάνω στο fscDNA από ολόκληρες Αρτέµιες ~10 ηµερών. Στη στήλη 
1 είναι το θετικό control µε template το γενωµικό DNA, στη 2 είναι το αρνητικό control όπου το PCR 
έγινε κατευθείαν πάνω στο mRNA, δηλ. χωρίς να έχει γίνει η αντίδραση της RT και όπου δεν φαίνεται 
προϊόν (δείχνει ότι δεν υπάρχει µόλυνση από γενωµικό DNA). Στη στήλη 3 είναι το προϊόν PCR µετά από 
την RT αντίδραση. Β: Inverse PCR. Στις στήλες 1 και 3 φαίνονται οι πρώτες αντιδράσεις µε τους primers 
AF1/R1 πάνω στο γενωµικό DNA κοµµένο µε δύο διαφορετικά ένζυµα και κυκλοποιηµένο µε λιγάση. 
Στις στήλες 2 και 4 είναι οι δεύτερες αντιδράσεις που έγιναν µε τη χρήση των πρώτων ως template και 
των ειδικών primers AF2/R2. Μόνο τα προιόντα των δεύτερων αντιδράσεων φαίνονται ξεκάθαρα. Γ: PCR 
πάνω σε άκοπο γενωµικό DNA µε τους primers AbdCF2/R2 (σηµειώνονται στην Εικόνα 9.Β), 
σχεδιασµένους για την καινούργια αλληλουχία που προέκυψε από το inverse PCR. ∆: Η αλληλουχία της 
περιοχής του homeodomain του AbdC που ήταν αρχικά γνωστή. Σηµειώνονται οι primers που 
χρησιµοποιήθηκαν. 

Α
Γ

∆

Β

1    2     3
1   2      3   4

AbdCF1/R1
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AAG GAA ATC CCT TCC AAA AGG TTT CGC ACC CAT TAT ACA GAA AAG CAA CTG TTT GAG CTT 

K   E   I   P   S   K   R   F   R   T   H   Y   T   E   K   Q   L   F   E     L 

GAA GCG GAG TTC AAG AAG AAT ATT TAC ATC AGT AAA AAT CGA AGA ATG GAA TTG TCA GAG 

E   A   E   F   K   K   N   I   Y   I   S   K   N   R   R   M   E   L   S     E 

TCT ATC CAA GTT AGT GAG CGA AAG ATA GCA ATT TGG TTC CAG AAT CAA CGA TCA AAA TTA 

S   I   Q   V   S   E   R   K   I   A   I   W   F   Q   N   Q   R   S   K     L 

AAA AAG AAT CAA CAG ACT TTA AAA CCC TCA GAA AAA GTT ACT ATT AAC GGA AGT ACA TCG 

K   K   N   Q   Q   T   L   K   P   S   E   K   V   T   I   N   G   S   T     S 

TAT CAA CCA AGC ACA CTG TGTGTC AAC AAT TTT ATA TTC CCT TTT TCT GTG CCA ACT AAT  

Y   Q   P   S   T   L   C   V   N   N   F   I   F   P   F   S   V   P   T     N 

TTA CCA GCC CCT ATG ACA AAC ACA ATC CCC GAG TCA GTG AAC CAA GTG AAA AAC TGT 

L   P   A   P   M   T   N   T   I   P   E   S   V   N   Q   V   K   N     C 

AbdCF2

AbdCR2

Εικόνα 9. Α. Σύγκριση της αµινοξυκής αλληλουχίας του homeodomain AbdC µε τις αντίστοιχες 
αλληλουχίες άλλων γονιδίων Hox που εκφράζονται στις πίσω περιοχές σώµατος. Β: Η 
δεοξυριβονουκλεική και αµινοξυκή αλληλουχία που προέκυψε από τη συναρµολόγηση της αλληλουχίας 
από το inverse PCR. Με βέλη σηµειώνονται οι δύο καινούργιοι primers. Με το γκρι ανοιχτό σκιάζεται η 
αλληλουχία του homeodomain που ήταν ήδη γνωστή ενώ η υπόλοιπη αλληλουχία είναι καινούργια. Με το 
γκρι σκούρο σηµειώνονται οι δύο σηντυρηµένες περιοχές του homeodomain και µε το µαύρο τρίγωνο µια 
πιθανή θέση splicing.   

Α

Β

D.melanogaster Antp    QTYTRYQTLELEKEFHFNRYLTRRRRIEIAHALCLTERQIKIWFQNRRM 

  

D.melanogaster AbdB    KPYSKFQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARNLQLTERQVKIWFQNRRM 

A.franciscana  AbdB    KPYSKFQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARNLNLTERQVKIWFQNRRL 

S.gregaria AbdB        KPYSKFQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARNLNLTERQVKIWFQNRRM 

T.castaneum AbdB       KPYSKFQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARNLNLTERQVKIWFQNRRM 

C.elegans Php-3        KPYTKAQTLELEKEFLYNTYVSKQKRWELAKYLHLTERQVKIWFQNRRM 

P.caudatus AbdB        KPYTKYQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARTLNLTERQVKIWFQNRRM 

A.franciscana  AbdC    THYTEKQLFELEAEFKKNIYISKNRRMELSESIQVSERKIAIWFQNQRS 

P. caudatus HB4        KPYSKQQIVDLEKEYKVNPYITRQRRFEMAHNLGLSERQVKIWFQNRRM 

L. anatine Post2       KPYTRYQTMVKENEFLNNAYIIRQKRWEISCKLHLSERQVKVWFQNRRM 

N. virens Post2        KPYTRYQTMVLENEFMGNSYITRQKRWEISCKLHLSERQVKVWFQNRRM 

H. erythrogram. Hbox10 KPYTKFQTFELEKEFLYNMYLTRDRRSHISRALSLTERQVKIWFQNRRM 

M. musculus Hoxa13     VPYTKVQLKELEREYATNKFITKDKRRRISATTNLSERQVTIWFQNRRV 
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NNBR

NNBR

NNBR

NNBR

HR BR NR XR PR BRHR NR XR PR

1.1g 2..2 5..51.1b

//

Εικόνα 10. Ανάλυση κατά Southern των φαγικών DNA που προέκυψαν από την σάρωση της 
βιβλιοθήκης λgt10. DNA από τέσσερις διαφορετικές πλάκες, τις 1.1b, 1.1g, 2.2 και 5.5 κόπηκε µε 
διαφορετικούες συνδιασµούς περιοριστικών ενζύµων και το φίλτρο υβριδοποιήθηκε µε το probe που 
προέρχεται από το προϊόν PCR µε τους primers AbdCF2/R2. A: Το πήκτωµα αγαρόζης πριν την 
µεταφορά στη µεµβράνη. Β: Αυτοραδιογραφία του Southern blot. Ν=NcoI or NotI, H=HindIII, 
R=EcoRI, B=BamHI, X=XhoI, P=PvuII.

A B

U    I   FT  W1 W2 80,100,150,250,B

E

FT    W1 80,100,150a,b,250a, b,   B  

E

A B

Εικόνα 11. Καθαρισµός των πρωτεϊνών His-AfEve (A) και His-AfCad (B). Και οι δύο πρωτεΐνες 
καθαρίστηκαν µετά από διαλυτοποίηση της αδιάλυτης υπερεκφρασµένης πρωτεΐνης. U=uninduced, 
I=induced, FT=flow through, W=wash, E= elutions, 80-250=αυξανόµενες συγκεντρώσεις Ιµιδαζολίου κατά 
την έκλουση της πρωτεΐνης από την κολώνα νικελίου, B=τα beads µετά την έκλουση. 

~30kDa

~48kDa
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Εικόνα 12. Σχηµατισµός των anal pads στο κεφάλι και τον θώρακα της ∆ροσόφιλας µετά από την εκτοπική έκφραση του 
AfCaudal µε τον GAL4 driver MS248.
Α,Β,Γ: κεφάλια και θώρακες από απόγονους διασταυρώσεων µε τρία ανεξάρτητα UAS lines.
∆,Ε,Ζ: µεγεθύνσεις των Α,Β,Γ αντίστοιχα. Τα βέλη δείχνουν τα σηµεία όπου σχηµατίζονται τα εκτοπικά anal pads. 
H: Αnal region µιας θηλυκής MS248 ∆ροσόφιλας. 
Ι: Αnal region µιας αρσενικής MS248 ∆ροσόφιλας. Τα βέλη δείχνουν τους σχηµατισµούς των anal pads.

Α

Β

∆

Γ

Ε

Ζ

H I
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Εικόνα 13. Φτερά µετά από την εκτοπική έκφραση του AfCaudal στη ∆ροσόφιλα µε τον GAL4 driver 
apterus-GAL4. Α,Β,Γ : Φτερά µε ανώµαλη µορφολογία και µικρότερα από τα φυσιολογικά, µε µικρούς 
ακαθόριστους σχηµατισµούς, συνήθως κοντά στο περιθώριο του φτερού. ∆,Ε,Ζ:µεγεθύνσεις των Α,Β,Γ. 

∆

Ε

Ζ

B

A

Γ
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Εικόνα 14. Staining των eye-anntenal δίσκων µε το αντίσωµα aCad. Οι δίσκοι από µύγες που 
υπερεκφράζουν είτε το ∆ροσοφιλίσιο Caudal (A) είτε το Αρτεµίσιο Caudal (B) µε τον GAL4 driver 
MS248.Tο αντίσωµα είναι φτιαγµένο για την ∆ροσοφιλίσια πρωτεΐνη Caudal,
και δεν αναµένεται να αναγνωρίζει την Αρτεµίσια πρωτεΐνη Caudal. Staining φαίνεται µόνο στους δίσκους 
από τη διασταύρωση µε το UASDmCad (A). Τα βέλη δείχνουν γυριστούς σχηµατισµούς ασυνήθιστους για 
τους eye-anntenal δίσκους, και που θυµίζουν  έντερο. 

A B
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Συζήτηση 

Ποια αναπτυξιακά γονίδια καθορίζουν την τύχη της µεταγεννητικής περιοχής 

στην Αρτέµια, γονίδια οµόλογα ήδη γνωστών ή µήπως κάποια καινούργια, ακόµα 

άγνωστα σε εµάς; Kαι πως η έκφρασή τους σχετίζεται µε τη µορφολογία και τη 

λειτουργία αυτού του µέρους του σώµατος; Aυτά ήταν τα αρχικά ερωτήµατα που µε 

οδήγησαν στα πειράµατα που µόλις περιέγραψα. Αν και τα αποτελέσµατα που έχω 

δεν µου επιτρέπουν ακόµα να απαντήσω µε σιγουριά σε κάποιο από αυτά τα 

ερωτήµατα, πιστεύω ότι έχω ένα αρχικό υλικό - τα εργαλεία - που θα µε οδηγήσουν 

στις απαντήσεις. Μερικά αποτελέσµατα δίνουν ήδη συγκεκριµένες και ενθαρρυντικές 

ενδείξεις.  

Συνολικά, έχω κλωνοποιήσει ολόκληρη την αλληλουχία του cDNA του 

γονιδίου AfCaudal, µια µεγάλη περιοχή του γονιδίου AfEven-skipped και µικρότερες 

αλληλουχίες από τα γονίδια AfSpalt και AbdC. Οι δύο πρώτες είναι αρκετά µεγάλες 

ώστε και µπόρεσα να προχωρήσω στην δηµιουργία αντισωµάτων (διαδικασία που 

είναι ακόµα σε εξέλιξη). Οι τελευταίες είναι πολύ µικρές για παραγωγή πρωτεΐνων 

και αντισωµάτων και προτίµησα να µην προχωρήσω. Παρόλα αυτά, οι αλληλουχίες 

τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παρασκευή probe για in situ υβριδισµό,  

τεχνική που µπορεί να είναι εξίσου χρήσιµη και πληροφοριακή σχετικά µε την 

έκφραση των γονιδίων. Αν και στην Αρτέµια δεν είναι εύκολο να γίνουν in situ, 

αξίζει πιθανόν να δοκιµαστούν µε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που έχουν 

χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα. Η πραγµατική σηµασία των γονιδίων που µόλις 

συζήτησα, θα φανεί µόνο µετά από την ανίχνευση των προτύπων έκφρασής τους. 

Αυτό που αναµένω να δω είναι πρότυπα ειδικής έκφρασης σε οπίσθιες περιοχές της 

Αρτέµιας, στοιχείο που θα είναι η καλύτερη ένδειξη της οπίσθιας λειτουργίας τους.    

Βέβαια, τα αποτελέσµατα της εκτοπικής έκφρασης του Afcaudal στη 

∆ροσόφιλα είναι ήδη ενθαρρυντικά και από µόνα τους δείχνουν ότι το AfCaudal έχει 

την ικανότητα να δώσει σήµα για σχηµατισµό των anal pads στο περιβάλλον της 

∆ροσόφιλας. Στη ∆ροσόφιλα έχει δειχθεί ότι η πρωτείνη caudal ρυθµίζει θετικά την 

έκφραση γονιδίων όπως το even - skipped, το Distal - less και  το brachyenteron και 

ότι η εκτοπική έκφραση του caudal έχει ως αποτέλεσµα εκτοπική έκφραση και αυτών 

των γονιδίων (Moreno and Morata 1999). Για να ελεγχθεί περισσότερο πώς το 

Αρτεµίσιο caudal οδηγεί στον σχηµατισµό των anal pads (ή και οπίσθιου εντέρου) θα 

ήταν πολύ χρήσιµο να δω αν υπάρχει παρόµοια εκτοπική έκφραση των γονιδίων 
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στόχων του caudal. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε χρώση των αναπτυξιακών δίσκων 

ατόµων που εκφράζουν εκτοπικά το Afcaudal, µε αντισώµατα για αυτά τα γονίδια 

(αDll, αEve, αByn) είτε µε τη χρήση των LacZ reporetrs (πχ. Dll-LacZ, eve-LacZ, 

Byn-LacZ). Έχουν ήδη γίνει πρώτα πειράµατα µε το αντίσωµα για την πρωτεΐνη 

brachyenetron -που εκφράζεται φυσιολογικά στο οπίσθιο έντερο (Kispert et al. 1994; 

Singer et al. 1996; Bassham and Postlethwait 2000) και φαίνεται πως οι αναπτυξιακοί 

δίσκοι που εκφράζουν την AfCaudal παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα εκτοπική έκφραση 

του brachyenteron σε δύο σηµεία στη πρόδροµη περιοχή του φτερού, µακριά από το 

κέντρο του δίσκου (και από την σηµατοδότηση του Hedgehog). Η ανίχνευση και των 

υποπλοίπων γονιδίων στόχων του caudal θα ήταν πολύ χρήσιµη για να δω αν τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των δύο πρωτεϊνών είναι ίδια ή 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις που συσσωρεύτηκαν κατά την εξέλιξη του µηχανισµού. 

Ένα σχετικό πείραµα είναι και το πείραµα rescue όπου θα ελέγξω αν οι µεταλλαγές  

στο γονίδιο caudal (που σε οµοζυγία προκαλούν θάνατο) µπορούν να συµπληρωθούν 

µε το Αρτεµίσιο caudal.  Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι στη ∆ροσόφιλα η πρωτείνη 

caudal εκτός από τη δυνατότητα να επάγει το σχηµατισµό των anal pads, εκτελεί και 

άλλες λειτουργίες στην περιοχή των terminalia ενώ η Αρτεµίσια πρωτεΐνη ίσως να µη 

µπορεί να εκτελέσει όλες από αυτές τις λειτουργίες και έτσι να µην έχει τη 

δυνατότητα να σώσει τις cad - µεταλλαγµένες µύγες. Αυτό παραµένει να ελεγχθεί.  

 Το γονίδιο even-skipped φαίνεται να µην είναι απόλυτα απαραίτητο στην 

ανάπτυξη των terminalia της ∆ροσόφιλας παρ’όλο που εκφράζεται κατά την 

ανάπτυξή τους (Moreno and Morata 1999). Μια πιθανότητα είναι ότι το caudal στην 

∆ροσόφιλα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να εκτελεί κάποιες από τις λειτουργίες που 

κάποτε έκανε το eve. Mπορούµε επίσης να φανταστούµε ότι το caudal της Αρτέµιας 

δεν είχε ακόµη αυτές της λειτουργίες και έτσι ϊσως να µη µπορεί να αντικαταστήσει 

το ∆ροσοφιλίσιο caudal. Επίσης, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω αν το Αρτεµίσιο 

eve διαφέρει από αυτή την άποψη από το eve της ∆ροσόφιλας. Αν στη ∆ροσόφιλα το 

eve δεν είναι απαραίτητο στην ανάπτυξη των οπίσθιων περιοχών, στην Αρτέµια ίσως 

να είναι. Πρώτα, το Afeve µπορεί να εκφράζεται µε διαφορετικό τρόπο σε σχέση µε 

τις οπίσθιες περιοχές στην Αρτέµια. ∆εύτερο, µε τα πειράµατα εκτοπικής έκφρασης 

του γονιδίου eve της Αρτέµιας και της ∆ροσόφιλας, στη ∆ροσόφιλα, θα µπορούσα να 

συγκρίνω τις αναπτυξιακές τους ικανότητες. Οπωσδήποτε, όµως χρειάζεται να έχω 

πρώτα το πρότυπο της έκφρασής του στην Αρτέµια. 
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Άλλο ένα ενδιαφέρον θέµα είναι η παρουσία µιας σχετικά µεγάλης 

αµετάφραστης περιοχής στο 3’ άκρο του AfCaudal cDNA. Μια περιοχή παρόµοιου 

µεγέθους υπάρχει και στο ∆ροσοφιλίσιο caudal και έχει αποδειχθεί απαραίτητη για 

την καταστολή της µετάφρασης του mRNA του caudal στις εµπρόσθιες περιοχές του 

συγκιτιακού εµβρίου. Στο βλαστοδερµικό συγκύτιο της ∆ροσόφιλας η πρωτεΐνη 

caudal σχηµατίζει κλινές συγκέντρωσης µε µειωµένη παρουσία προς στο εµπρόσθιο 

µέρος του αυγού. Αυτό οφείλεται στην εµπρόσθια παρουσία της πρωτεΐνης Bicoid 

που προσδένεται στο 3’UTR του mRNA του caudal και καταστέλλει την µετάφρασή 

του (Rivera-Pomar et al. 1996). Θα ήθελα να δω αν και το 3’UTR του AfCaudal 

ρυθµίζεται µε παρόµοιο τρόπο. Ενδείξεις για παρόµοια ρύθµιση υπάρχουν για το 

3’UTR του caudal του κοεόπτερου Tribolium, παρόλο που από το Tribolium δεν έχει 

κλωνοποιηθεί γονίδιο οµόλογο του Bicoid, ούτε πιστεύεται ότι υπάρχει (Wolff et al. 

1996). 

Τέλος, από τα γονίδια που θεώρησα αρχικά ως υποψήφια, στη παρούσα 

εργασία δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω από αυτά που ήταν ήδη γνωστά για το AbdB. 

∆εν κατάφερα να κλωνοποιήσω κάποιο µεγαλύτερο κοµµάτι και να εξετάσω αν 

υπάρχουν µια ή δύο µορφές του µετάγραφου.  

Όσον αφορά τα καινούργια Hox γονίδια στην Αρτέµια, η σάρωση που έγινε 

δεν αποκάλυψε κάποιο καινούργιο γονίδιο. Αντίθετα, έδειξε ότι το caudal ίσως να 

είναι (µαζί µε το AbdB) το µοναδικό Ηox γονίδιο που εκφράζεται σε αυτή τη 

περιοχή. Εναλλακτικά, ενδέχεται να είναι απλά τόσο άφθονο στο συγκεκριµένο 

στάδιο που κατά προτίµηση κλωνοποιείται αυτό και όχι ίσως κάποιο άλλο γονίδιο 

Hox που µπορεί να βρίσκεται σε µικρότερες ποσότητες. Επίσης, µπορεί να υπάρχουν 

άλλα Hox σε αυτή την περιοχή που να είναι αρκετά διαφοροποιηµένα στην 

αλληλουχία τους ώστε να µη µπορούν να κλωνοποιηθούν µε τους primers που 

χρησιµοποίησα. Ίσως µια νέα σάρωση µε διαφορετικούς primers ή ακόµα µε primers 

ειδικούς για τα γονίδια Hox των οπίσθιων περιοχών θα µπορούσε να δώσει απάντηση 

(φαίνεται πως υπάρχουν κάποια αµινοξέα του homeodomain που ξεχωρίζουν τα 

οπίσθια από τα αλλά Hox – βλ. Παράτρηµα 5). 

 

  

  

 45



Παράρτηµα 1 – Σχηµατική αναπαράσταση του σώµατος της Αρτέµιας και η ταξινοµική της κατάταξη

γεννητικά µεταµερίδια

µεταγεννητική περιοχή

κεφάλι

θώρακας

Το σώµα της Αρτέµιας αποτελείται από τρεις ξεχωριστές περιοχές: το κεφάλι, 
τον ‘κορµό’ (όπου δεν διαφοροποιούνται ο θώρακας και η κοιλιά και ο οποίος
αποτελείται από έντεκα µεταµερίδια που το καθένα φέρει ένα ζεύγος φυλλοειδή πόδια),
δύο γεννητικά µεταµερίδια και έξι µεταγεννητικά µεταµερίδια χωρίς πόδια.

Η Αρτέµια κατατάσσεται ταξινοµικά σε:

φύλο: -Αρθρόποδα

υποφύλο: -Καρκινοειδή

κλάση: -Βραγχιόποδα

τάξη: -Ανόστρακα

(Brusca and Brusca)
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Παράρτηµα 2 – ∆ιαφοροποίηση στη σωµατική δοµή των Βραγχιόποδων

Ανόστρακα 

Νοτόστρακα

Κογκόστρακα

Ανόστρακα (Πολυαρτέµια)
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genomic DNA 

genomic restriction
cut fragments 

self ligated fragments 

Primary iPCR 

Nested iPCR 

Παράρτηµα 3 – Σχηµατική αναπαράσταση της τεχνικής του inverse PCR
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AAAAAAAA

TTTTTTTTTTT---

AAAAAAAA

+

+ Reverse Transcriptase

mRNA

Oligo dT primer on magnetic beads

First strand cDNA synthesis
TTTTTTTTTTT---

+Rnase H

AA  A  AA    AAA

TTTTTTTTTTT---

TTTTTTTTTTT--
AAAAAAAAAAA -adaptor

AAAAAAAAAAA -adaptor

5’ 3’

RNA digestion

Primary 3’ RACE PCR

Secondary 3’ RACE PCR

+Taq Polymerase

+Taq Polymerase

adaptor

Παράρτηµα 4 – Σχηµατική αναπαράσταση της σύνθεσης του first strand cDNA
και της τεχνικής του 3’ RACE PCR
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729749   Dme Ubx /TNGL. RRRGRQTYTRYQTLELEKEFHTNHYLTRRRRIEMAHALCLTERQIKIWFQNRRMKLKKEI QAIKELNEQEKQ…
2708303  Aka Ubx /ANGLQ RKRGRQTYTRYQTLELEKEFHTNHYLTRRRRIEMAHALCLTERQIKIWFQNRRMKLKKEM QTIKDLNEQEKK…
         Pca Ubx /ANGLF RRRGRQTYTRYQTLELEKEFRFNHYLTRRRRIEMSQALCLTERQIKIWFQNRRMKLKKET QALKEMNAHAKA…
1708230 Dme abdA /PNGCP RRRGRQTYTRFQTLELEKEFHFNHYLTRRRRIEIAHALCLTERQIKIWFQNRRMKLKKEL RAVKEINEQARR…
2708283 Aka abdA /TNGCP RRRGRQTYTRYQTLELEKEFHFNHYLTRRRRIEIAHVLCLTERQIKIWFQNRRMKLKKEL RAVKEINEQARL…
         Lan Lox2                            FNRYLTRRRRIELSHMLCLTERQI 
477497  Hro Lox2 /PNSNQ RRRGRQTYTRYQTLELEKEFKFNRYLTRRRRIELSHTLYLTERQIKIWFQNRRMKEKKEV QAIRELNEIEKT…
        Nvi Lox2                           FKFNRYLTRKRRIELSHMLCLTERQIKI 
        Pvu Lox2                            KFNRYLTRRRRIELSHMLCLTERQIKIWFQNRRMKEKKEL QAIKELNAQTRI…
        Lan Lox4 /PNSAQ RRRGRQTYSRFQTLELEKEFQFNHYLTRKRRIEVAHALCLTERQIKIWFQNRRMKLKKER QQIKEINDTLKK…
1086953 Hme Lox4 /PNSSQ RRRGRQTYSRYQTLELEKEFQFNRYLTRKRRIEIAHCLCLTERQIKIWFQNRRMKVKKEK QQIKELNEVGKG…
        Nvi Lox4          RGRQTYSRYQTLELEKEFRFNHYLTRKRRMEIAHVLCLTEHQIKIWFQNRRMKLRKER LQIKELNRDITG…
        Pvu Lox4                            QFNHYLTRKRRIEIAHTLCLTERQIKIWFQNRRMKMKRER QAIKDINGDTKI…
1644431PniPnox1a /PNSVQ KRRGRQTYSRHQTLELEKEFQFNHYLTRRRRIEIAHNLCLSERQIKIWFQNRRMKLKKER QQIQELNDELSR…
 
 
 
 
Posterior 
 
 
Dme AbdB  …NPGLHEWTGQVS VRKKRKPYSKFQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARNLQLTERQVKIWFQNRRMKNKKNS QRQANQQNNNNN… 
Aka AbdB                       YSKFQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARNLNLTERQVKI 
Pca AbdB   /YNPLEWTSNVS VRKKRKPYTKYQTLELEKEFLFNAYVSKQKRWELARTLNLTERQVKIWFQNRRMKSKKSN QKETEKQRQHQS… 
Cel Y75B8 /GGQLEWTSSSHA MRKKRKPYTKAQTLELEKEFLYNTYVSKQKRWELAKYLHLTERQVKIWFQNRRMKDKKQK QRTSGDPTGMLM…
Cel egl-5            /S SKKGRQTYQRYQTSVLEAKFQQSSYVSKKQREELRLQTQLTDRQIKIWFQNRRMKAKKEK QRVDDHTEHTPL…
Cel Y75B8A… AMHLPWAISHD GKKKRQPYKKDQISRLEYEYSVNQYLTNKRRSELSAQLMLDEKQVKVWFQNRRMKDKKLR QRHSGPFPHGAP…
Pca HB4    /ETPPARHRASF VRSKRKPYSKQQIVDLEKEYKVNPYITRQRRFEMAHNLGLSERQVKIWFQNRRMKTKKHL LTLRV* 
Lan Post1      TTLPAVIH MRKKRKPYSKYQIAELEREYVSNTYISKPKRWELSQRLQLSERQVKIWFQNRRMKEKKVK GGKQT* 
Nvi Post1 TPRHINIGPTILH MRKKRKPYSKYQIAELEKEYVNNTYITKPKRWELSQRLNLSERQVKIWFQNRRMKEKKVT DKKCDD Lsa 
Lsa Hox9            /PR TRKKRKPYTRYQTMVLENEFLTNSYITRQKRWEISCKLHLTERQVKVWFQNRRMKRKKLN ARSKVKTRMTDA…
Lan Post2                  /RKPYTRYQTMVLENEFLNNAYITRQKRWEISCKLHLSERQVKVWFQNRRMKRKKLN ERAKALFKSEDI…
Nvi Post2          /QPR QRKKRKPYTRYQTMVLENEFMGNSYITRQKRWEISCKLHLSERQVKVWFQNRRMKRKKLN ERAKTLIKSDSS…
Tgr HB4 …AEERGHANWLSATS GRKKRCPYTKFQTLELEKEFLFNMYLTRDRRLEIARLLSLTERQVKIWFQNRRMKMKKQN RAQNYP* 
Bfl Hox9/SVVANQPGWMNNHS SRKKRCPYTRFQTLELEKEFLYNMYLTRERRYEISQHVNLTERQVKIWFQNRRMKMKKMS KQRQEQQQSPPQ…
Mmu Hoxa9  /NPAANWLHARS TRKKRCPYTKHQTLELEKEFLFNMYLTRDRRYEVARLLNLTERQVKIWFQNRRMKMKKIN KDRAKDE* 
Mmu Hoxd9  /NPAANWIHARS TRKKRCPYTKYQTLELEKEFLFNMYLTRDRRYEVARILNLTERQVKIWFQNRRMKMKKMS KEKCPKGD* 
HerHbox10 ASYTWMAPPPNVR TRKKRKPYTKFQTFELEKEFLYNMYLTRDRRSHISRALSLTERQVKIWFQNRRMKLKKMR AREENERKHQSH…
SpuHbox7 ?SSCSLLATFTTTP RRTKRRPYSKLQIYELEKEFTTNMYLTRDRRSKLSQALDLTERQVKIWFQNRRMKMKKLN DKEKTQSTKKKS…
Bfl Hox10 /SCGATSWMAPRV GRKKRCPYTKYQILELEKEFLFNMYVSRERRQEISRHVNLSDRQVKIWFQNRRMKMKRMN KAREEQIRNQQE…
MmuHoxd10 SDTPTSNWLTAKS GREKRCPYTKHQTLELEKEFLFNMYLTRERRLEISKSVNLTDRQVKIWFQNRRMKLKKMS RENRIRELTANL…
Mmu Hoxa11         /GQR TRKKRCPYTKYQIRELEREFFFSVYINKEKRLQLSRMLNLTDRQVKIWFQNRRMKEKKIN RDRLQYYSANPL…
Mmu Hoxd11        /APQR SRKKRCPYTKYQIRELEREFFFNVYINKEKRLQLSRMLNLTDRQVKIWFQNRRMKEKKLN RDRLQYFTGNPL…
Mmu Hoxd12  /LPWGGAAPGR ARKKRKPYTKQQIAELENEFLVNEFINRQKRKELSNRLNLSDQQVKIWFQNRRMKKKRVV QREQALALY* 
Mmu Hoxa1/VVSHPSDASSYRR GRKKRVPYTKVQLKELEREYATNKFITKDKRRRISATTNLSERQVTIWFQNRRVKEKKVI NKLKTTS* 
Mmu Hoxd13VALNQPDMCVYRR GRKKRVPYTKLQLKELENEYAINKFINKDKRRRISAATNLSERQVTIWFQNRRVKDKKIV SKLKDTVS* 
 

Παράτηµα 5 – Σύγκριση των περιοχών του homeodomain στα γονίδια Hox που εκφράζονται στις 
πίσω περιοχές, µεταξύ τους, και µε άλλα Hox

Με το ροζ σηµειώνονται τα δύο αµινοξέα που φαίνονται συντηρηµένα µεταξύ των Hox των πίσω περιοχών.
Οι αλληλουχίες προέρχονται από deRosa et all. ’99.

  

  

 

 

 

 

 

 50



 

Βιβλιογραφία 

Ahringer J. 1996. Posterior patterning by the Ceanorhabditis elegans even-skipped homolog 

vab – 7. 

M: Homologous Gene Clusters in Insects and Vertebrates. Cell 

57:347-3

of M. and Akam M. 1993. HOM/Hox genes of Artemia: implications for the origin of 

insect an

ersification of insect and crustacean 

body pla

Ferrier D. 1996. Diversification of arthropod Hox genes as a 

paradigm

Basshman S. and Postlethwait J. 2000. Brachyury (T) expression in embryos of Larvacean 

urochord

ial Regard to 

Disconti

91. HOX gene activation by 

retinoic 

nd Holland P.W.H. 1998. The ParaHox gene cluster is 

an evolu

ciates. Inc. 

 gene expression in 

living ad

. Part  VII Appendiculata. Third fascicle Crustacea. 

London, 

g W.J., and De Robertis E.M. 1984. Cloning of an 

X.laevis

orata G. 1986. Identification and characterization of 

a parase

Casares F., Sanches L., Guerrero I., and Sanchez – Herrero E. 1997. The genital disc of 

Drosoph

Chawengsaksophak K., James R., Hammond V.E., Kontgen F. and Beck F. 1996. Homeosis 

and intes

 
 

Genes Dev 10: 1120 – 1130. 

Akam M. 1989. Hox and HO

49. 

Aver

d crustacean body plans. Current Biology 3: 73 – 78. 

Averof M. and Akam M. 1995. Hox genes and the div

ns. Nature 376: 420 – 423. 

Averof M., Dawes R., and 

 for the evolution of gene functions. Seminars in Cell and Develpomental Biology 7: 539 – 

551. 

ate, Oikopleura dioica, and the ancestral role of T. Dev Biology 220: 322 – 332. 

Bateson W. 1894. Materials for the Study of Variation - Treated with Espec

nuity ih the Origin of Species.  Johns Hopkins University Press. 

Boncinelli E., Simeone A., Acampora D., and Mavilio F. 19

acid. Trends in Genetics 7: 329 – 334. 

Brooke N.M., Garcia – Fernandez J., a

tionary sister of the Hox gene cluster. Nature 392: 920 –922. 

Brusca R.C. and Brusca G.J. 1990. Inverebrates. Sinauer Asso

Calleja M., Moreno E., Pelaz S. and Morata G. 1996. Visualization of

ult Drosophila. Science 274: 252 – 255. 

Calman W.T. 1909. Treatise on zoology

Adam and Charles Black. Chapter II. 

Carrasco A.E., McGinnis W., Gehrin

 gene expressed during early embryogenesis coding for a peptide region homologous to 

Drosophila homeotic genes. Cell 37: 409 – 414. 

Casanova J., Sanchez – Herrero E., and M

gment specific regulatory element of the Abdominal – B gene of Drosophila. Cell 47: 627 – 

636.  

ila melanogaster. I. Segmental and compartmental organization. Dev Genes Evol 207: 216 – 

228.  

tinal tumors in Cdx2 mutant mice. Nature 386 :84 – 87. 

 51



de Rosa R., Grenier J.K., Andreeva T., Cook C.E., Adoute A., Akam M., Carroll S.B., and 

Balavoine G.1999. Hox genes in brachiopods and priapulids and protostome evolution. Nature 399: 

772 – 776. 

Duprey P., Chowdhury K., Dressler G.R., Balling R., Simon D., Guenet J.L., and Gruss P. 

1988. A mouse gene homologous to the Drosophila gene caudal is expressed in epithelial cells from the 

embryonic intestine. Genes Dev 2: 1647 – 1654. 

Epstein M., Pillemer G., Yelin R., Yisraeli J.K., and Fainsod A.1997. Patterning of the 

embryo along the anterior – posterior axis: the role of the caudal genes. Develpoment 124: 3805 – 

3814. 

Estrada B. and Sanchez – Herrero E. 2001. The Hox gene Abdominal – B antagonizes 

appendage development in the genital disc of Drosophila. Development 128: 331 – 339.  

Fasano L., Roder L., Core N., Alexandre E., Vola C., Jacq B., and Kerridge S. 1991. The gene 

teashirt is required for the development of Drosophila embryonic trunk segments and encodes a protein 

with widely spaced zinc finger motifs. Cell 64: 63 – 79. 

Friedrich M. and Tautz D. 1995. Ribosomal DNA phylogeny of the major extant arthropod 

classes and the evolution of myriapods. Nature 376: 165 – 167.  

Gellon G. and McGinnis W. 1998. Shaping animal body plans in development and evolution 

by modulation of Hox expression patterns. BioEssays 20; 116 –125. 

Gorfinkiel N., Sanchez L., and Guerrero I. 1999. Drosophila terminalia as an appendage – like 

structure. Mech Dev 86: 113 – 123. 

Grenier J.K. and Carroll S.B. 2000. Functional evolution of the Ultabithorax protein. PNAS 

97: 704 – 709. 

Grenier J.K., Garber T.L., Warren R., Whitington P.M., and Carroll S. 1997. Evolution of the 

entire arthropod Hox gene set predated the origin and radiation of the onychophoran / arthropod clade. 

Current Biology 7: 547 – 553. 

 Harlow E. and Lane D. Using Antibodies, a laboratory manual. Cold Spring Harbor 

Laboratory, 1988. 

Isaacs H.V., Pownall M.E., and Slack J.M.W. 1998. Regulation of Hox gene expression and 

posterior development by the Xenopus caudal homologue Xcad3. EMBO 17: 3417 – 3427. 

Izpisua – Belmonte J.C., Falkenstein H., Dolle P., Renucci A., and Duboule D. 1991. Murine 

genes related to the Drosophila AbdB homeotic gene are sequentially expressed during development of 

the posterior part of the body. EMBO 10: 2279 – 2289. 

Jungblut B. and Sommer R.J. 2001. The nematode homolog vab – 7 regulates gonad and vulva 

position in Pristionchus pacificus. Development 128: 253 – 261. 

Jurgens G. 1988. Head and tail development of the Drosophila embryo involves spalt, a novel 

homeotic gene. EMBO 7: 189 – 196.  

Kelsh R., Dawson I., and Akam M. 1993. An analysis of Abdominal – B expression in the 

locust Scistocerca gregaria. Development 117: 293 – 305. 

 52



Kispert A., Herrmann B.G., Leptin M., and Reuter R. 1994. Homologs of the mouse 

Brachyoury gene are involved in the specification of posterior terminal structures in Drosophila, 

Tribolium, and Locusta. Genes and Develpoment 8: 2137 – 2150. 

Koster R., Stick R., Loosli F., and Witdrodt J. 1997. Medaka spalt acts as a target gene of 

hedgehog signaling. Development 124: 3147 – 3156.  

Krumlauf R. 1994. Hox genes in vertebrate development. Cell 78: 191 – 201. 

Kuhnlein R.P., Bronner G., Taubert H., and Schuh R. 1997. Regulation of Drosophila spalt 

gene expression. Mech Dev 66: 107 – 118. 

Kuhnlein R.P., Frommer G., Friedrich M., Gonzales – Gaitan M., Weber A., Wagner – 

Bernholz J.F., Gehring W.J., Jackle H., and Schuh R. 1994. spalt encodes an evolutionary conserved 

zinc finger protein of novel structure which provides homeotic gene function in the head and tail region 

of the Drosophila embryo. EMBO 13: 168 –179. 

Lewis E.B. 1978. A gene complex controlling segmentaition in Drosophila. Nature 276:565-

570. 

Macdonald P.M. and Sthrul G. 1986. A molecular gradient in Drosophila early embryos and 

its role in specifying the body pattern. Nature 324: 537 – 545.  

Mann R.S and Morata G. 2000. The developmental and molecular biology of genes that 

subdivide the body of Drosophila. Annu. Rev. Cell Cev. Biol. 16: 243 – 271. 

Manzanares M,, Marco R,, and Garesse R.  1993. Genomic organization  and developmental 

pattern of expression of the engrailed gene from the brine shrimp Artemia. Development 118: 1209 – 

1219. 

Martinez D.E., Bridge D., Masuda – Nakagawa L.M., and Cartwright P. 1998. Cnidarian 

homeoboxes and the zootype. Nature 393: 748 – 749. 

McGinnis W. and Krumlauf.R. 1992. Homeobox Genes and Axial Patterning. Cell 68:283-

302. 

Miller D.J. and Milles A. 1993. Homeobox genes and the zootype. Nature 365: 215 – 216. 

Moreno E. and Morata G. 1999. Caudal is the Hox gene that specifies the most posterior 

Drosophila segment. Nature 400: 873 – 877. 

Ortega M.A., Diaz – Guerra M., and Sastre L. 1996. Actin gene structure in two Artemia 

species, A. franciscana and A. parthenogenetica. J Mol Evol 43: 224 – 235.  

Patel N.H. , Condron B.G. , and Zinn K. 1994. Pair – rule expression patterns of even – 

skipped are found in both short – and long – germ beetles. Nature 367: 429 – 434. 

Patel N.H., Ball E.E., and Goodman C.S. 1992. Changing role of even – skipped during the 

evolution of insect pattern formation. Nature 357: 339 – 342. 

Rebet N., Gibert J.M., Queinnec E., Deutsch J.S., and Mouchel – Vielh E. 2001. The caudal 

gene of the barnacle Sacculina carcini is not expressed in the vestigial abdomen. Dev Genes Evol 211; 

172 – 178. 

Rivera – Pomar R., Niessing D., Schmidt – Ott U., Gehring W.J., and Jackle H. 1996. RNA 

binding and translational suppression by bicoid. Nature. 379: 746 – 749. 

Sambrook.Fritsch.Maniatis. Molecular Cloning, a laboratory manual. Second Edition. 

 53



Sanchez – Herrero E. 1991. Control of the expression of the bithorax complex genes 

abdominal - A and abdominal - B by cis – regulatory regions in Drosophila embryos. Development 

111: 437 – 449. 

Sanchez L., Cesares F., Gorfinkiel N., and Guerrero I. 1997. The genital disk of Drosophila 

melanogaster. II. Role of the genes hedgehog, decapentaplegic and wingless. Dev Genes Evol 207: 229 

– 241. 

Schroder R., Eckert C., Wolff C., and Tautz D. 2000. Conserved and divergent aspects of 

terminal patterning in the beetle Tribolium castaneum. PNAS 97: 6591 – 6596.  

Schulz C. and Tautz D. 1995. Zygotic caudal regulation by hunchback and its role in 

abdominal segment formation of the Drosophila embryo. Development 121: 1023 –1028. 

Schulz C., Schoder R., Hausdorf B., Wolff C., and Tautz D. 1998. A caudal homologue in the 

short - germ band beetle Tribolium shows similarities to both, the Drosophila and the vertebrate caudal 

expression patterns. Dev Genes Evol 208: 283 – 289. 

Singer J.B., Harbecke R., Kusch T., Reuter R., and Lengyel J.A. 1996. Drosophila 

brachyenteron regulates gene activity and morphogenesis in the gut. Development 122: 3707 – 3718.  

Slack J.M.W., Holland P.W.H. and Graham C.F. 1993. The zootype and the phylotypic stage. 

Nature 361: 490 – 492. 

Spyropoulos D.D., Capechi M.R. 1994. Targeted disruption of the even – skipped gene, evx1, 

causes early postimplantaition lethality of the mouse conceptus. Genes Dev 8: 1949 –1961. 

Van Auken K., Weaver D.C., Edgar L.G., and Wood W.B. 2000. Ceanorhabditis elegans 

embryonic axial patterning requires two recently discovered posterior – group Hox genes. PNAS 97: 

4499 – 4503.  

Wang B.B., Muller – Immergluck M.M., Austin J., Robinson N. T., Chisholm A., and Kenyon 

C. 1993. A homeotic gene cluster patterns the anteriorposterior body axis of C. elegans. Cell 74: 29 – 

42. 

Wolff C., Schroder R., Schulz C., Tautz D., and Klingler M. 1998. Regulation of the 

Tribolium homologues of caudal and hunchback in Drosophila: evidence for maternal gradient systems 

in a short germ embryo. Development 125: 3645 – 3654. 

Wu L.H. and lengyel J.A. 1998. Role of caudal in hindgut specification and gastrulation 

suggests homology between Drosophila amnioproctodeal invagination and vertebrate blastopore. 

Develpoment 125: 2433 – 2442. 

Xu X., Xu P.X., and Suzuki Y. 1994. A maternal homeobox gene, Bombyx caudal, forms both 

mRNA and protein concentration gradients spanning anteriposterior axis during gastrulation. 

Development 120: 277 – 285. 

 

 

 54


	Tijana Copf
	ÅðéâëÝðùí åñåõíçôÞò: Ìé÷Üëçò ÁâÝ�
	Åõ÷áñéóßåò
	Âéâëéïãñáößá

