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Α Μέρος 
Ανάπτυξη συστήµατος ειδικού ανασυνδυασµού στο αµφίποδο καρκινοειδές 
Parhyale hawaiensis 
 

Μετά τον µετασχηµατισµό του αµφιπόδου Parhyale hawaiensis µε φορέα το 
µεταθετό στοιχείο Minos και την παγίδευση και αποµόνωση ενισχυτών από το γονιδίωµά 
του άνοιξε ο δρόµος για την διεξαγωγή λειτουργικών πειραµάτων σε αυτό το είδος. 

Με δεδοµένο πως κάθε παγίδευση ενισχυτή δε µπορεί να αναπαραχθεί είναι 
χρήσηµο να υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής των ενθέσεων, απο συστήµατα έκφρασης 
του γονιδίου µάρτυρα σε συστήµατα έκφρασης γονιδίων του ενδιαφέροντός µας. Αυτό 
µπορεί να γίνει αν υπάρχει ένα σύστηµα ειδικού ανασυνδυασµού, ωστε να 
αντικατασταθεί το γονίδιο µάρτυρας από το γονίδιο που θέλουµε να εκφράσουµε στο 
πρότυπο του πρώτου. 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης του συστήµατος της 
ιντεγκράσης του φάγου phiC31, που έχει ήδη χρησηµοποιηθεί µε επιτυχία στη 
δροσόφιλα. Τα αποτελέσµατα του in vivo διαπλασµιδιακού ελέγχου έδειξαν υψηλή 
απόδοση στην αντίδραση του ανασυνδυασµού ενθαρρύνοντάς µας να προχωρίσουµε 
στην δηµιουργία διαγονιδιακών αµφιπόδων για τον τελικό έλεγχο της απόδοσης και 
πρακτικότητας µια τετοιας προσέγγισης. 
 
 
Β Μέρος 
 
Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου hunchback στο βραχιόποδο καρκινοειδές Artemia 
franciscana 
 

Πολλά είναι γνωστά για τη σηµασία των γονιδίων χάσµατος στην ανάπτυξη της 
δροσόφιλας και άλλων εντόµων, αλλα η ρόλος τους σε άλλες οµάδες µέσα στα αρθόποδα 
παραµένει άγνωστος. 

Αφού κλωνοποιήσαµε το ορθόλογο του γονιδίου χάσµατος hunchback στην, 
προχωρίσαµε στην µελέτη του προτύπου έκφρασής του κατα την ανάπτυξη του 
αµφιπόδου.  

Κατα την ανάπτυξη της Αρτέµια ο σχηµατισµός των µεταµεριδίων της γινεται 
διαδιχικά και όχι ταυτόχρονα, οπως στην δροσόφιλα, θυµίζοντας περισσότερο ανάπτυξη 
σε short germ έντοµα. 

Το αντίσωµα για την πρωτεΐνη hunchback που αποµονώσαµε µετα απο 
ανοσοποίηση τριών ποντικιών και ενός κουνελιού, έδωσε ειδικές χρώσεις αποκλείοντας 
ξεκάθαρα την εµπλοκή του hunchback στον καθορισµό περιοχών-τµηµάτων στο 
αναπτυσσόµενο έµβρυο (όπως κάνει στην δροσόφιλα και σε άλλα έντοµα). Αντιθέτως το 
hunchback εκφράζεται σε κάθε σχηµατιζόµενο µεταµερίδιο µόλις αυτό βγεί απο την 
ζώνη ανάπτυξης. Μάλιστα µε χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας, ταυτοποιήσαµε την 
έκφρασή του στο µεσόδερµα και σε κανένα στάδιο σε εκτοδερµικό ιστό. Τέλος όπως και 
στα έντοµα το hunchback εκφράζεται αργότερα κατα την αναπτυξη στο σχηµατιζόµενο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα. Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν πως η έκφραση του 



hunchback στο νευρικό σύστηµα είναι µια αρχέγονη λειτουργία, ενώ αντιθέτως η χρήση 
του ώς γονίδιο χάσµατος απο τη δρόσόφιλα αποτελεί ένας νεός ρόλος που κλήθηκε να 
παίξει κατα την εξέλιξη των δίπτερων. Επίσης η µεσοδερµική έκφραση-λειτουργία, που 
έχει παρατηρηθεί µεχρι στιγµής µόνο στο ορθόπτερο Schistocerca americana (Patel et al 
2001), πιθανότατα έχει αντικατασταθεί απο άλλα αναπτυξιακά γονίδια στα ανώτερα 
δίπτερα. 
 
 
Abstract 
 
Part 1 
Site specific recombination technology in the amphipod Parhyale hawaiensis. 
 

The transformation of the amphipod Parhyale hawaiensis using the Minos 
transposable element along with the entrapment of enhancers in its genome has opened 
the way for functional analysis of that species’ development.  

Since each enhancer trap is unique, a versatile recombination system that would 
replace the reporter gene with a gene of interest is of great value. 

To explore such a possibility we examined the utility of the recombination system 
of the PhiC 31 intergrase. This system has been already successfully used in Drosophila.  

We approached this problem by developing an in vivo interplasmid assay to test 
the activity of the PhiC31 integrase system in Parhyale. The assay involves injecting 
Parhyale early embryos with plasmids carrying attP and attB recognition sites and by 
screening with PCR for recombination. Our data shows high efficacy of recombination 
between the two plasmids encouraging us to proceed to the adaptation and optimization 
of the PhiC31 integrase system in Parhyale. 
 
 
Part 2 
Hunchback expression during Artemia franciscana development  

 
Gap genes have a central role in Drosophila early development since they 

subdivide the early embryo into restrict regions facilitating the further segmentation 
events by the pair-rule and segment-polarity genes. 

Many of these events are believed to take place in other insect species and 
similarities in gap gene function have been found among them. 

However, gap homologs have not been studied so far in any other arthopod group 
leaving unanswered questions concerning their developmental role throughout evolution. 

Previously we have cloned the hunchback homolog in the brachiopod crustacean 
Artemia franciscana. Here, we use light and confocal microscopy to determine 
hunchback expression in Artemia embryos to resolve its role during the crustacean 
development. 

We found that in contrast to what was known so far from Drosophila, hunchback 
is expressed in all the mesodermal cells in each maturating segment and is not detected in 
the segmenting ectoderm. Mesodermal expression has been reported in the orthopteran 
Schistocerca americana (Patel et al 2001). 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
    Η διατύπωση της θεωρίας της εξέλιξης σήµανε µια νέα εποχή για τη Βιολογία. Ο 
τρόπος προσέγγισης πολλών προβληµάτων άλλαξε ενώ η σηµασία της µελέτης 
οργανισµών µοντέλων φάνηκε και εδραίωθηκε. Ταυτόχρονα, εµφανίστηκαν πολλαπλά 
επίπεδα µελέτης της κοινής προέλευσης των ειδών και των µηχανισµών που συντέλεσαν 
στην ποικιλότητα που παρατηρεί κανείς σήµερα. 
    Μια απο τις πιο σηµαντικές, πολύπλοκες και µυστηριώδεις µεχρι πρόσφατα διεργασίες 
ενός οργανισµού είναι αναµφισβήτητα η ανάπτυξή του. Ως ανάπτυξη ενός οργανισµού 
ορίζουµε το σύνολο των φαινοµένων σε µοριακό, κυτταρικό και φυσιολογικό επίπεδο 
που συµµετέχουν και ευθύνονται για την “µεταµόρφωσή” του από ζυγωτό σε τέλειο 
άτοµο. 
    Είναι φανερό πως οι επιλογές για ένα ζυγωτό είναι πολλές και στη πράξη πολλά 
ζυγωτά διαφορετικών οργανισµών είναι πανοµοιότυπα κάτω απο το µικροσκόπιο. Κι 
όµως ένα ζυγωτό βατράχου θα δώσει πάντοτε γυρίνο και ένα ζυγωτό ψαριού θα δώσει 
πάντοτε ψάρι. Τα αρχικά στάδια της εµβρυογένεσης µπορεί να µοιάζουν αρκετά ακόµα 
και σε πολυ αποµακρυνσµένα είδη, άλλα οσο προχωράει η ανάπτυξη τα έµβρυα 
ακολουθούν διαφορετικές πορείες. 
    Το γονιδίωµα παίζει πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την διαφοροποίηση και πολλά από τα 
γονίδια που βρίσκονται σε αυτό είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχηµένη 
ολοκλήρωσή της. Εντυπωσιακό ωστόσο είναι το γεγονός πως τα “εργαλεία” δεν φαίνεται 
να έχουν αλλάξει τόσο κατα την διάρκεια της εξέλιξης όσο ο τρόπος µε τον οποίο αυτα 
χρησιµοποιούνται. Η µελέτη προτύπων έκφρασης και λειτουργίας διαφόρων 
αναπτυξιακών γονιδίων, κυρίως των οµοιωτικών, ενισχύει αυτή την διαπίστωση. Από 
την άλλη, κάποια άλλα γονίδια απέκτησαν νέες λειτουργίες και νέοι αναπτυξιακοί 
µηχανισµοί εµφανίστηκαν (πχ η εµφάνιση του γονιδίου bicoid στα ανώτερα δίπτερα). 
    Τα αρθρόποδα ειναι το πολυπληθέστερο φύλο των µεταζώων. Η ποικιλότητα των 
σωµατοδοµών και πολύ περισσότερο των άκρων είναι εντυπωσιακή. Η µύγα του ξιδιού 
Drosophila melanogaster, που ανήκει στα ανώτερα δίπτερα, είναι ίσως ο οργανισµός για 
την ανάπτυξη του οποίου γνωρίζουµε τα περισσότερα από κάθε άλλο είδος. 
    Ωστόσο, η επιλογή του ως αντιπρόσωπο του φύλου των αρθροπόδων κάθε άλλο παρα 
επιτυχηµένη είναι καθώς πολλοι µηχανισµοί που παρατηρούνται κατα την ανάπτυξη του 
δεν εµφανίζονται σε  άλλους οργανισµούς, φαινόµενο συχνό στους οργανισµούς 
µοντέλα. Ταυτόχρονα οι συγκριτικές µελέτες βασίζονται σε οµόλογα, γνωστά για τον 
αναπτυξιακό τους ρόλο, γονίδια απο µελέτες στη δροσόφιλα. Πολύ λιγότερο 
αναζητούνται και αναγνωρίζονται νέα γονίδια και διαφορετικοί µηχανισµοί σε άλλα είδη. 
    Η µελέτη εποµένως και άλλων ειδών αντιπροσωπευτικών για άλλες οµάδες µέσα στα 
αρθρόποδα ειναι απαραίτητη για να δώσει καλύτερη πληροφορία για την εξέλιξη της 
ανάπτυξης τους που οδήγησε στην ποικιλοµορφία των τριών εκατοµυρίων ειδών. 
 
 
 
 
 
 



Α Μέρος 
 
Ανάπτυξη συστήµατος ειδικού ανασυνδυασµού στο αµφίποδο 
καρκινοειδές Parhyale hawaiensis 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Το αµφίποδο καρκινοειδές Parhyale hawaiensis 
 

Τα αµφίποδα κατέχουν σηµαντική θέση µεσα στο φυλογενετικό δέντρο των 
αρθροπόδων (σχήµα 1) καθώς είναι µια από τις πολυπληθέστερες οµάδες µέσα στα 
καρκινοειδή. Τα τελευταία χρόνια το είδος Parhyale hawaiensis έχει επιλεχθεί για την 
διεξαγωγή συγκριτικών αναπτυξιακών µελετών. Μέχρι τώρα όµως οι µελέτες αυτές 
περιορίζονταν στη σύγκριση προτύπων έκφρασης γονιδίων των οποίων τα οµόλογα 
έχουν µελετηθεί και χαρακτηριστεί σε οργανισµούς-µοντέλα (Patel et al., unpublished), 
καθώς και σε περιγραφικές µελέτες της εµβρυογένεσής του (Browne et al 2005). 
 Ο πρόσφατος µετασχηµατισµός του Parhyale (Pavlopoulos and Averof 2005), σε 
συνδυασµό µε τη χρήση της τεχνολογίας του RNAi (Copf et al 2003, 2004, 2006), δίνει 
την δυνατότητα για την διεξαγωγή λειτουργικών πειραµάτων, για πρώτη φορά στα 
καρκινοειδή. 
 

 
 



ΣΚΟΠΟΣ 
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για διεξαγωγή λειτουργικών µελετών στο αµφίποδο 
Parhyale hawaiensis, είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων εκτοπικής 
έκφρασης ή/και υπερέκφρασης γονιδίων σε αυτο τον οργανισµό.  Απαραίτητη 
προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλων ρυθµιστικών στοιχείων που θα 
επάγουν την υπερέκφραση/εκτοπική έκφραση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την 
αποµόνωση και τον χαρακτηρισµό cis-ρυθµιστικών στοιχείων ή την παγίδευση 
ενδογενών στοιχείων µε την ένθεση διαγονιδίων. 

Με φορέα το µεταθετό στοιχείο Minos, που ανήκει στην οικογένεια Tc1-mariner 
(Franz and Savakis 1991), έχει ήδη επιτευχθεί η παγίδευση ρυθµιστικών στοιχείων στον 
Parhyale (Pavlopoulos, unpublished). Η τρανσποζάση του Minos χρειάζεται το 
δινουκλεοτίδιο ΤΑ για να το εισάγει στο γένωµα. Έτσι, πιθανή θέση ένθεσης σε ενα 
γονιδίωµα υπάρχει θεωρητικά κατα µέσο όρο µια κάθε 16 βάσεις. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, ακόµα και για ένα µέτριου µεγέθους γονιδίωµα, όπως το γονιδίωµα των 12 
µεγαβάσεων του σακχαροµύκητα (Saccharomyces cerevisiae) κάθε ένθεση αποτελεί 
τυχαίο (σχεδόν) φαινόµενο ανάµεσα σε 750.000 (12x106 / 16) πιθανά αποτελέσµατα. 
Αυτό το γεγονός κάνει κάθε ένθεση και παγίδευση ενισχυτών/ρυθµιστικών στοιχείων 
µοναδική αφού δεν µπορεί να αναπαραχθεί (µε ευθείες µεθόδους). Για την αξιοποίηση 
αυτών των ενθέσεων είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα της αντικατάστασης του 
γονιδίου µάρτυρα (πχ DsRed, EGFP) που συνήθως χρησηµοποιείται για την παγίδευση 
ενισχυτών µε γονίδιο του ενδιαφέροντός µας και εποµένως έκφραση του τελευταίου στα 
πρότυπα που ορίζουν οι ενισχυτές αυτοί.  

Παράλληλα, κάποιες φορές είναι επιθυµητή η ένθεση του διαγονιδίου σε περιοχή 
ελεύθερη από την δράση ενδογενών ενισχυτών, για τον έλεγχο cis-ρυθµιστικών 
αλληλουχιών. Σε αυτή τη περίπτωση είναι βολικό να ενθέσουµε την κατασκευή µας 
(βασικό υποκκινητή και γονίδιο µάρτυρα) χωρίς την αλληλουχία προς µελέτη ώστε να 
επιλέξουµε ενθέσεις που δεν επηρρεάζονται από παρακείµενες ρυθµιστικές αλληλουχίες 
και να εισάγουµε σε επόµενο βήµα τα cis-ρυθµιστικά στοιχεία που µας ενδιαφέρουν. 

Στη δρόσόφιλα, τον οργανισµό µε την πιο ανεπτυγµένη ίσως τεχνολογία για 
λειτουργικές µελέτες, έχουν χρησηµοποιηθεί µε επιτυχία συστήµατα ειδικού 
ανασυνδυασµού για αυτόν και για άλλους σκοπούς (δηµιουργία κλώνων, ιστοειδική-
χρονοειδική έκφραση) (Siegal and Hartl 1996, 2000). Στόχος αυτής της εργασίας 
αποτελεί η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος στο αµφίποδο Parhyale hawaiensis. 
 
 
Συστήµατα ειδικού ανασυνδυασµού 
 
 Όπως ειναι γνωστό οι φάγοι κατα την λυσιγονία ενθέτουν το γονιδίωµα τους στο 
γονιδίωµα του ξενιστή τους. Για την ένθεση αυτή έχουν αναπτύξει συστήµατα ειδικού 
ανασυνδυασµού. Ετσι εκφράζουν ενα ειδικό ένζυµο που αναγνωρίζει δυο (διαφορετικές 
συνήθως) περιοχές, µια στο γονιδίωµα του φάγου και µια σε αυτό του ξενιστή και τις 
ανασυνδυάζει. Το ένζυµο αυτο καλείται ρεκοµπινάση και οι δυο περιοχές attP και attB, 
από το Phage attachment point και Bacterium attachment point αντίστοιχα (σχήµα 2) 
(Groth et al 2004a). 



Οι ρεκοµπινάσες χωρίζονται σε δύο βασικές οικογένειες, τις ρεκοµπινάσες 
τυροσίνης και τις ρεκοµπινάσες σερίνης, µε βάση το κατάλοιπο που χρησηµοποιούν για 
την υδρόλυση του φωσφωδιεστερικού δεσµού του DNA κατα τον ανασυνδυασµό. Η 
διαφορά τους δεν περιορίζεται όµως µόνο εκεί, αλλα επεκτείνεται σε όλο το µήκος της 
πρωτεΐνης ενισχύοντας την άποψη οτι αποτελούν φυλογενετικά διαφορετικές οικογένειες 
ρεκοµπινασών. Ωστόσο, δεν έχουν καµία εξελικτική σχέση µε τις ιντεγκράσες των 
ρετροϊών, οι οποίες γενικά εµφανίζουν λίγη εως καθόλου ειδικότητα στην αντίδραση 
ανασυνδυασµού (Groth et al 2004a).  

Οι ρεκοµπινάσες τυροσίνης µε γνωστότερους αντιπροσώπους αυτες του φάγου λ, 
του φάγου Ρ1 (Cre recombinase) (Austin el al 1981) και την FLP του Saccharomyces 
cerevisiae (Broach et al 1982) αναγνωρίζουν γενικότερα µεγαλύτερες περιοχές και 
χρειάζονται συνήθως συµπαράγοντες για τον ανασυνδυασµό. Στην περίπτωση των 
φαγικών ενζύµων (λ, Cre) οι επιπλέον αυτοι παράγοντες µπορεί να κωδικοποιούνται είτε 
απο τον ίδιο τον φάγο είτε από τον ξένιστη.  

Από την αλλη οι ρεκοµπινάσες σερίνης αναγνωρίζουν µικρότερες περιοχές, δεν 
χρειάζονται την παρουσία συµπαραγώντων για τον ανασυνδυασµό, αλλα είναι γενικά 
µεγαλύτερες από αυτές της οικογένειας των τυροσινών. Στην οικογένεια των 
ρεκοµπινασών σερίνης ανήκουν η Gin και οι ιντεγκράσες των φάγων R4, φC31 και 
TP901-1 (Kuhstoss et al 1991, Matsuura et al 1996, Kahmann et al 1984, Breuner et al 
2001). 
 
 
Η ιντεγκράση του φάγου φC31 
 

Όπως ειναι φυσικό η οικογένεια των ρεκοµπινασών σερίνης, εµφανίζουν µεγάλο 
βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον καθότι δεν χρειάζονται συµπαράγοντες κατα τον 
ανασυνδυασµό και έτσι η πιθανότητα να είναι λειτουργικές σε οργανισµούς περαν των 
ξενιστών των φάγων τους ειναι αυξηµένη. 

Μάλιστα πολλές απο αυτές µετα τον ανασυνδυασµό των attP και attB 
σχηµατίζουν δυο χηµαιρικές αλληλουχίες που ονοµάζονται attL και attR (από το Left 
attachment point και Right attatchment point αντίστοιχα) που δεν αποτελούν υπόστρωµα 
για την ρεκοµπινάση (εικόνα 2). 

Αντίθετα, η FLP και Cre ρεκοµπινάση, που έχουν χρησιµοποιηθεί σε πολλές 
εφαρµογές στη Drosophila melanogaster και στο Mus musculus και αναγνωρίζουν δύο 
πανοµοιότυπες περιοχές, αφήνουν δυο ίδιες µε τις αρχικές περιοχες που αποτελούν 
απευθείας υπόστρωµα για νέο κύκλο ανασυνδυασµού. Το γεγονός αυτό έχει σηµαντική 
επίπτωση στην απόδοση µιας αντίδρασης ένθεσης. Γενικά δύο θέσεις που βρίσκονται cis 
πάνω στο γονιδίωµα είναι πιθανότερο να “συναντηθούν” και να αντιδράσουν παρά οταν 
βρίσκονται trans. Έτσι, στην περίπτωση των FLP και Cre, η αντίδραση της απόσχισης 
(διάταξη cis) ευνοείται θερµοδυναµικά εναντι αυτής της ένθεσης (διάταξη trans). 
Αντίθετα για τις ιντεγκράσες όπως ειναι αυτή του φαγου φC31 η αντίδραση 
ανασυνδυασµού ειναι πρακτικά µονόδροµη (σχηµα 2). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
Εκκινητές 
 

Τα χαρακτηριστικά των εκκινητών που χρησηµοποιήθηκαν φαίνονται στο 
παρακάτω πίνακα. 
 

ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 5'-3' ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 5' ΧΡΗΣΗ 

attP-Eco cggaattcccaggtcagaagcggttt EcoRI attP-a 
attP-ATG ccgccatggttgtgtcatgtcggcgacccta NcoI attP-a 
hsp70aEco ccggaattcagaacataagaaacgtcgt EcoRI hsp70a 
pSLR tttatgcttccggctcgtat none sequencing 
pTAF aggaagggaagaaagcgaaa none iplasmid 
hsp70F ccaatttctatcttagcccaacc none iplasmid 
DsRedR gggtgcttcacgtacacctt none iplasmid 

 
Κατασκευές 
 
(α) Κατασκευή Τ1 
 Με την χρήση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης πάνω στο πλασµίδιο 
pMinos{3xP3-DsRed; hsp70a-DsRed-SV40} αποµονώσαµε ενα κοµµάτι µεγέθους 
περίπου 3 κιλοβάσεων το οποίο και κλωνοποιήσαµε σε πλασµίδιο pGEM T-easy 
(PROMEGA) (ΣΧΗΜΑ 3α). Στο τµήµα αυτό, που ορίζεται από τους εκκινητές 
hsp70aEco και M13Rev, περιέχεται ο υποκινητής Ph-hsp70a, η κασέτα 3xP3DsRedSV40 



καθώς και πλασµιδιακό  DNA 5’ ως προς αυτά. 
Ένας κλώνος που έφερε το τµήµα σε κατάλληλο προσανατολισµό (ΣΧΗΜΑ 3β) 

υπέστη πέψη µε SpeI και κυκλοποίηση µετά από διαχωρισµό σε πήκτη αγαρόζης για την 
αφαίρεση του τµήµατος SpeI-SpeI. Κατόπιν, µε πέψη µε EcoRI αποµονώσαµε κοµµάτι 
µεγέθους περίπου 1200 βάσεων (hsp70a) (ΣΧΗΜΑ 6). 

Το attP αποµονώθηκε από το πλασµίδιο pTAattP (ref) µε αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυµεράσης, χρησιµοποιώντας τους υποκινητές attP-Eco και attP-ATG (τµήµα attP-a) 
(ΣΧΗΜΑ 4). 

Το attP-a κλωνοποιήθηκε αρχικά στο πλασµίδιο pSL-Dmhsp70-DsRed-SV40 
κοµµένο µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI και NcoI µε αποτέλεσµα να αντικατασταθεί ο 
Dmhsp70 από το attP-a. 
 Ο hsp70a κλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο pSL-attP-DsRed-SV40 µε χρήση της 
περιοριστικής θέσης EcoRI και επίδραση αλκαλικής φωσφατάσης στο φορέα. Η 
κατασκευή hsp70a-attP-DsRed-SV40 υποκλωνοποιήθηκε στη συνέχεια στη θέση AscI 
του φορέα του πλασµιδίου pMinos{3xP3-DsRed-SV40}, σχηµατίζοντας το πλασµίδιο Τ1 
(ΣΧΗΜΑ 5). 
 

 
(β) Κατασκευή Τ2 
 

Με χρήση των δύο θέσεων SpeI κλωνοποιήσαµε το attP-b (ΣΧΗΜΑ 4) στο 
πλασµίδιο pSL-hsp70a-DsRed-SV40 κοµµένο µε SpeI και αποφοσφορυλιωµένο, και 
ελέγξαµε τη κατεύθυνση µε κατάλληλες δοκιµαστικές πέψεις. Ο κλώνος που 
αποµονώσαµε τελικά φέρει το στοιχείο attP-b µε προσανατολισµό αντίθετο από αυτον 
που σηµειώνεται στο ΣΧΗΜΑ 4.  Η κατασκευή attP-hsp70a-DsRed-SV40 



υποκλωνοποιήθηκε στη συνέχεια στη θέση AscI του πλασµιδίου pMinos{3xP3-DsRed-
SV40}, σχηµατίζοντας το πλασµίδιο Τ2 (ΣΧΗΜΑ 5). 
 
Προετοιµασία DNA 
 
 Τα προς ένεση πλασµίδια αποµονώθηκαν από 50ml καλλιέργειας µοναδικής 
αποικίας (QIAGEN Plasmid Midi kit) και µετά από φωτοµέτρηση υπέστησαν 
δοκιµαστικές πέψεις µε κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα. Κατόπιν µοιράστηκαν ανα 5ug 
σε eppendorfs (RNase free) και κρατήθηκαν στους -20ο.  

 
Προετοιµασία mRNA 
 

In vitro σύνθεση του mRNA της ιντεγκράσης του φάγου φC31 έγινε µε πέψη 5ug 
του πλασµιδίου pET11φC31poly(A) µε το ένζυµο BamHI και µεταγραφή 
χρησιµοποιώντας την T7 RNA πολυµεράση (AMBION Megascript). Αντίστοιχα, για το 
mRNA της τρανσποζάσης του Minos έκοψα 5ug του πλασµιδίου pBlueSKMimRNA µε 
το ένζυµο NotI και χρησηµοποίησα την Τ7 RNA  πολυµεράση. 
 
Ενέσεις 
 

Έµβρυα αποµονώθηκαν από θηλυκά άτοµα και ενέθηκαν στο στάδιο του ενός και 
των δύο κυττάρων (στο µικρό βλαστοµερίδιο που δίνει την γαµετική κυτταρική σειρά). 
Όλες οι ενέσεις έγιναν σε χρησιµοποιώντας µικροχειριστήριο Narishige ΜWS-1A και 
microinjector Harvard Apparatus PLI-100. 



Τα πλασµίδια ενέθηκαν σε τελική συγκέντρωση 500ng/ul το καθένα ενώ για το 
mRNA της ιντεγκράσης του φC31 και mRNA της τρανσποζάσης του Minos 
χρησηµοποιήθηκαν 144ng/ul και 100ng/ul αντίστοιχα.  

Για την προετοιµασία των µειγµάτων προς ένεση χρησηµοποιήθηκε RNase free 
ddH2O και η κόκκινη χρωστική phenol Red. 

 

 
 
Διαπλασµιδιακός έλεγχος ενεργότητας 
 
 Τα επιζώντα ενεµένα έµβρυα καταψήθχηκαν ακαριαία σε λουτρό ξηρού πάγου 24 
ώρες µετά τις ενέσεις. Τα ολικά νουκλεϊκά οξέα αποµονώθηκαν µε τη µέθοδο Holmes-
Bonner. Για τον έλεγχο του ανασυνδυασµού µεταξύ των πλασµιδίων Τ1 και D 
σχεδιάσαµε τους τρείς εκκινητές hsp70F, pTAF και DsRedR (βλ. ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ) και  
εφαρµόσαµε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6 
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ&ΣΥΖΗΤΗΣΗ).  
 
 

iPLASMID PCR 

  Volume (ul) 
H2O 19   
DNA 1 Annealing Temp 53° 
pTAF 0.5   
hsp70F 0.5 Extention Time 1min 
DsRedR 0.5   
Taq2000 0.125 28 cycles 
10x Buffer 2.5 
dNTPs 1 
TOTAL 25     



ΜΕΘΟΔΟΣ Holmes-Bonner   
 

• Προσθέτουµε 100ml ΗΒ και οµογενοποιούµε για 1’ 
• Προσθέτουµε 100ml ΗΒ και 200ml φαινόλη-χλωροφόρµιο και ανακινούµε 
ελαφρά για 10’ 

• Φυγοκεντρούµε για 5’ στις 13Κ rpm RT 
• Μαζεύουµε υπερκείµενο σε καθαρό epp 
• Επανάληψη 3φορές  Phenol/CHCl3 και 2 CHCl3 
• Κατακρήµνιση µε  absolut EtOH 
• Πλύσιµο 2φορές µε 70% EtOH και στέγνωµα πελλέτας στον αέρα 
• Επαναδυάλιση σε 20ul ddH2O 

 
 
HB buffer 
 

• 100mM Tris HCl pH7.5 
• 10mM EDTA 
• 300mM NaCl 
• 2% SDS (add last) 
• 7M UREA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
Διαπλασµιδιακός έλεγχος 
 

Για να ελέγξουµε την δράση του συστήµατος ειδικού ανασυνδυασµού σε άτοµα 
που φέρουν την θέση attP στο γονιδίωµά τους πρέπει να αποκτήσουµε πρώτα τέτοια 
διαγονιδιακά άτοµα. Κατόπιν µπορούµε να ενέσουµε στους απογόνους κατασκευή που 
φέρει την περιοχή attB µαζί µε mRNA ιντεγκράσης και να ελέγξουµε για εισαγωγή της 
νέας αληλουχίας στο γονιδίωµα. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα καθώς 
χρειάζονται περιπου 3 γενιές για να φτάσει να δεί κανείς το τελικό αποτέλεσµα. Είναι 
εποµένως δόκιµο να χρησηµοποιήσουµε ένα απλουστευµένο σύστηµα για να 
αποκτήσουµε µια πρώτη εικόνα για την αντίδραση του ανασυνδυασµού µέσα στο είδος 
Parhyale hawaiensis. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαµε να εφαρµόσουµε ενα 
διαπλασµιδιακό έλεγχο in vivo.  

Ενύοντας τα πλασµίδια D και T1 (µε θέσεις attB και attP αντίστοιχα) σε αγρίου 
τύπου έµβρυα µαζί µε το mRNA της ιντεγκράσης και ανιχνέυοντας τον ανασυνδυασµό 
µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης, αποκτάµε εικόνα του ανασυνδυασµού σε µολις 
µερικές µέρες. Στο σχήµα 7 σηµειώνεται το σηµείο ανασυνδυασµού µεταξύ των δύο 
πλασµιδίων καθώς και οι θέσεις των εκκινητών για την ανίχνευση αυτού. 

 
Στην ΕΙΚΟΝΑ1 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα του διαπλασµιδιακού 

πειράµατος. Ώς θετικό και αρνητικό έλεγχο χρησηµοποίησα αντίδραση µε και χωρίς 
DNA (Τ1 πλασµίδιο) αντίστοιχα, για τον έλεγχο της αντίδρασης (PCR). Ταυτόχρονα, 
χρησηµοποίησα ως υπόστρωµα ολικά νουκλεϊκά οξέα από έµβρυα ενεµένα i) µονο µε  



buffer, ii) µονο µε το πλασµίδιο Τ1, iii) µε τα πλασµίδια Τ1 και D και τέλος iv) µε τα Τ1, 
D και το mRNA της ιντεγκράσης. Στην πρώτη περίπτωση ελέγχουµε για πιθανά πρότυπα 
που µπορεί να δίνει το γενωµικό DNA του αµφιπόδου στην τελική µας εικόνα για τον 
ανασυνδυασµό. Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση έχουµε ουσιαστικά ενα θετικό control 
για την παρουσία των ενεµένων πλασµιδίων. Επίσης στην τρίτη περίπτωση ελέγχουµε 
και για ανασυνδυασµό χωρίς την παρουσία την ιντεγκράσης. Η παρουσία της ζώνης στα 
700bp στο τελευταίο δείγµα υποδεικνύει τον ειδικό ανασυνδυασµό µεταξύ των δύο 
πλασµιδίων Τ1 και D µόνο παρουσία του mRNA της ιντεγκράσης. 

 Καθότι το ζεύγος των εκκινητών hsp70F-DsRedR ανιχνεύει την παρουσία του Τ1 
και το ζεύγος  pTAF-DsRedR ανιχνεύει το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο περιµένει κανείς 
ότι η σχέση µεταξύ των δυο ζωνών θα αντανακλά το ποσοστό του Τ1 που έχει 
ανασυνδυαστεί. Η αχνή παρουσία της ζώνης για το µη ανασυνδυασµένο πλασµίδιο Τ1 
υποδηλώνει την µεγάλη απόδοση του ανασυνδυασµού. Ωστόσο δεν µπορούµε να 
εκλάβουµε το συγκεκριµένο αποτέλεσµα ως καθαρά ποσοτικό καθότι η παρουσία κοινού 
εκκινητή DsRedR σε συνδυασµό µε το ελαφρώς µεγαλύτερο µέγεθος του προϊόντος του 
Τ1 πλασµιδίου δίνουν πλεονέκτηµα στην παραγωγή της ειδικής για τον ανασυνδυασµό 
ζώνης.  

Η αποµόνωση και αλληλούχιση της ζώνης των 700 βάσεων χρησηµοποιώντας 
τους εκκινητές pTAF και DsRedR επιβεβαίωσε την ύπαρξη ειδικού ανασυνδυασµού 
αφού η ζώνη αντιστοιχεί στο ανασυνδυασµένο προϊόν attR. 



 
Σηµασία αποτελεσµάτων και προοπτικές 
 

Τα αποτελέσµατα του διαπλασµιδιακού πειράµατος υποδεικνύουν πως η 
ιντεγκράση του φάγου φC31 είναι λειτουργική στο αµφίποδο Parhyale hawaiensis. 
Ωστόσο κατα το συγκεκριµένο πείραµα ανιχνεύουµε τον ειδικό ανασυνδυασµό µεταξύ 
δυο πλασµιδίων. Αυτό δεν αποδεικνύει τη δυνατότητα ειδικού ανασυνδυασµού µεταξύ 
ενος εξωγενούς πλασµιδίου και µιας αλληλουχίας στόχου που βρίσκεται µέσα στο 
γονιδίωµα. Αποτελεί όµως µια πρώτη ένδειξη για την αξία της µελέτης του συστήµατος 
της ιντεγκράσης στο αµφίποδο.  

Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται ο έλεγχος την δραστικότητας του συστήµατος σε 
διαγονιδιακά άτοµα. Διαγονιδιακές σειρές που φέρουν ένθεση του Τ1 ή Τ2 έχουν ήδη 
ανακτηθεί και ωριµάζουν ώστε να διασταυρωθούν και να αποκτήσουµε µεγάλους 
οµόζυγους πληθυσµούς. Από τα άτοµα αυτά στη συνέχεια θα συλλεχθούν έµβρυα στο 
στάδιο του ενός κυττάρου και θα γίνει ένεση του D πλασµιδίου µαζί µε mRNA 
ιντεγκράσης. Πάλι µε χρήση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης θα ελεγχθεί το 
φαινόµενο του ειδικού ανασυνδυασµού. 

Με τον σχεδιασµό ενός D πλασµιδίου που θα φέρει γονίδιο αναφοράς (πχ ωστε 
να αντικαθίσταται η DsRed µε GFP µετα τον ανασυνδυασµό) θα µπορέσουµε πλεον να 
επιλέξουµε άτοµα που φέρουν ανασυνδυασµένη ένθεση στο γονιδίωµα, ώστε να 
αποδείξουµε την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου και να ελέγξουµε την απόδοσή της.  
    Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µελέτες που έχουν γίνει µέχρι στιγµής µε το σύστηµα 
της ιντεγκράσης στην δροσόφιλα, το ποντίκι αλλα και σε ανθρώπινα κύτταρα. Σε κάθε 
περίπτωση έχουν αναφερθεί περιοχές µεσα στο γονιδίωµα που να οµοιάζουν µε το 
στοιχείο attP (pseudo-attPs) οι οποίες έχουν την ικανότητα να αντιδρούν µε το attB 
παρουσία ιντεγκράσης. Ωστόσο όταν έχει ήδη προστεθεί µια “αγρίου τύπου” περιοχή 
attP η προτίµηση του attB προς αυτή είναι 100%. [Groth et al 2004b] 

Παρόλα ταυτα, οι ενδογενείς ψευδο-περιοχές θα µπορούσαν ενδεχοµένως, 
αναλογα µε την θέση τους και την απόδοση που εµφανίζουν στον ανασυνδυασµό να 
φανούν χρήσηµες για εισαγωγή αλληλoυχιών σε αγρίου τύπου άτοµα. 

Είναι και αυτό ένα στοιχείο του συστήµατος της ιντεγκράσης του  φC31 που 
µένει να µελετηθεί προσεκτικά. 
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Β Μέρος 
 
Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου hunchback στο βραχιόποδο 
καρκινοειδές Artemia franciscana 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Οι µελέτες της πρώιµης εµβρυϊκής ανάπτυξης στη µύγα του ξιδιού Drosophila 
melanogaster έχουν αποκαλύψει πολλά στοιχεία για την µεταµεριδίωσή της που φαίνεται 
να είναι συντηρηµένα και σε άλλους οργανισµούς. 

Ωστόσο τα γεγονότα που προηγούνται αυτής δε φαίνεται να είναι εξίσου καλά 
συντηρηµένα στο φύλο τον αρθροπόδων.  Για παράδειγµα η ακολουθία των γεγονότων 
που συντελεί στην εδραίωση της µεταµεριδίωσης στη Drosophila melanogaster γίνεται 
σε ενα συγκυττιακό περιβάλλον, όµοιο του οποίου δεν παρατηρείται σε όλα τα έντοµα ή 
αρθρόποδα γενικότερα.  

Τα γονίδια χάσµατος (gap genes) πήραν το όνοµά τους από τους φαινοτύπους των 
µεταλλαγών τους, δηλαδή ελλείψεις περιοχών στο σώµα της προνύµφης, που 
αντιστοιχούν στις περιοχές έκφρασης των γονιδίων αυτών στο αναπτυσσόµενο έµβρυο. 

Κωδικοποιούν για µεταγραφικούς παράγοντες που διαχέονται µέσα στο 
συγκύττιο και σχηµατίζουν διακριτές περιοχές έκφρασης, µε µικρή αλληλεπικάλυψη. 

Η περιγραφή των µεταλλαγών του hunchback (όπως και άλλων γονιδίων 
χάσµατος) στη δροσόφιλα (Lehmann and Nusslein-Volhard 1987; Tautz et al. 1987) και 
η κατανόηση του ρόλου του κατα την ανάπτυξή συνδέονται άµεσα µε τη συγκυττιακή 
φύση της ανάπτυξης σε αυτόν τον οργανισµό. Επειδή όµως αυτό το συγκυττιακό 
περιβάλλον απουσιάζει στα περισσότερα αρθρόποδα, είναι φανερό οτι η λειτουργία των 
γονίδια χάσµατος σε αυτα τα αρθρόποδα χρείζει επανεξέτασης. 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
 

Καθ’ότι τίποτα δεν είναι γνωστό για τον ρόλο των γονιδίων χάσµατος στις 
περισσότερες οµάδες των αρθροπόδων (πέρα µερικών οµάδων µέσα στα έντοµα), 
αποφασίσαµε να ελέχξουµε τα πρότυπα έκφρασης του οµόλογου του γονιδίου hunchback 
στο καρκινοειδές Artemia fransiscana. 
 
 
Το καρκινοειδές Artemia fransiscana 
 

Το είδος Artemia franciscana ανήκει στα βραχιόποδα καρκινοειδή. Η 
εµβρυογένεσή του γίνεται είτε άµεσα, µε τη γέννηση λαρβών/ναυπλίων, είτε διακόπτεται 
λίγο µετά το στάδιο της γαστριδίωσης, οπότε το θηλυκό εναποθέτει κύστεις σε διάπαυση. 

Αντίθετα µε άλλα αρθρόποδα, στα οποία η µεταµεριδίωση ολοκληρώνεται κατα 
την εµβρυογένεση, ο ναύπλιος της Artemia εκκολάπτεται µε τρία µόνο κεφαλικά 
µεταµερίδια, µία περιοχή που ονοµάζεται ζώνη αύξησης και το τέλσον. Τα υπόλοιπα 



µεταµερή προστίθενται διαδοχικά από εµπρός προς τα πίσω µέσα σε µια µετα-εµβρυϊκή 
περίοδο διάρκειας περίπου δύο (2) εβδοµάδων. Η ζώνη αύξησης είναι υπεύθυνη για αυτή 
τη διαδικασία. Μέσα σ’αυτή υπάρχουν (σε αδιευκρίνιστη σειρά-διάταξη) 2000 περίπου 
αδιαφοροποίητα κύτταρα (Manzanares et al 1993). 

Μετά το τέλος των νυµφικών σταδίων, έχει πλέον σχηµατιστεί το ενήλικο άτοµο 
που φέρει έξι κεφαλικά, έντεκα θωρακικά, δύο γεννητικά και έξι µεταγεννητικά 
µεταµερή. 
 
Το γονίδιο hunchback στην Drosophila melanogaster 
 

Κατα την εµβρυογένεση στη Δροσόφιλα, διακρίνουµε τρείς µηχανισµούς-
συστήµατα, που καθορίζουν τελικά το σχηµατισµό των βασικών αξόνων του σώµατος 
της προνύµφης: i) το προσοπίσθιο, ii) το ραχιοκοιλιακό και iii) το τελικό σύστηµα. 
Ένας απο τους βασικούς παίχτες του προσοπισθίου συστήµατος (ΑΡ) είναι ο 
µεταγραφικός παράγοντας HUNCHBACK. Το mRNA του  hunchback εναποτίθεται 
κατα την ωογένεση οµοιόµορφα µέσα στο σχηµατιζόµενο αυγό. Μετα την γονιµοποίηση 
οι πρωτεΐνες NANOS και BICOID που έχουν προηγουµένως σχηµατίσει βαθµίδωση 
συγκέντρωσης από πίσω προς τα εµπρός και απο εµπρός προς τα πίσω αντίστοιχα, 
ρυθµίζουν την τύχη του hunchback. Το µεν NANOS προσδένται µε την βοήθεια της 
πρωτεΐνης PUMILIO στο NRE (nanos response element) του 3’UTR στο mRNA του 
hunchback επάγοντας την απαδενυλίωσή του (και εποµένως το degradation). Το δε 
BICOID ενεργοποιώντας µεταξύ άλλων και το hunchback επάγει την µεταγραφή του 
(ζυγωτικό hb). 

Τα δύο αυτά γεγονότα σε συνδυασµό οδηγούν στην εδραίωση ενός κλινούς 
συγκέντρωσης απο εµπρός προς τα πίσω για το µεταγραφικό παράγοντα HUNCHBACK. 

Με την σειρά του το HUNCHBACK ενεργοποιεί γονίδια υπεύθυνα για τον 
σχηµατισµό πρόσθιων δοµών και καταστέλλει γονίδια ειδικά για το καθορισµό οπίσθιων 
περιοχών του σώµατος της προνύµφης.  

Αργότερα κατα την ανάπτυξη, το HUNCHBACK εντοπίζεται στο σχηµατιζόµενο 
νευρικό σύστηµα και µαζί µε άλλους παράγοντες συµµετέχει στην διαφοροποίηση και 
καθορισµό των νευροβλαστών (Urban et al 2006, Kambadur et al 1998, Brody and 
Odenwald 2000, Isshiki T et al 2001). 

Το γονίδιο hunchback κωδικοποιεί την παραγωγή µία πρωτεΐνης (758 αµινοξέων 
στην Drosophila melanogaster) που ανήκει στους µεταγραφικούς παράγοντες τύπου 
δακτυλίου ψευδαργύρου. Κάθε δακτύλιος σχηµατίζεται απο περίπου 30 αµινοξέα και 
δεσµεύει ένα ιόν Zn. Στη δροσόφιλα υπάρχουν έξι δάκτυλοι ψευδαργύρου, 4 στο κέντρο 
περίπου της πρωτεΐνης και 2 στο καρβοξυτελικό της άκρο.  

 
 

Το γονίδιο hunchback σε άλλους οργανισµούς 
 

Έχουν ήδη κλωνοποιηθεί και µελετηθεί ορθόλογα του hunchback σε αρκετά 
έντοµα (δίπτερα, ορθόπτερα, λεπιδόπτερα) καθώς και στον νηµατώδη C.elegans και τον 
δακτυλιοσκώληκα H.triserialis, άλλα σε κανένα αρθρόποδο πέραν της οµάδας των 
εντόµων. 



Καθότι γενετικά εργαλεία λείπουν από πολλούς από αυτούς τους οργανισµούς οι 
περισσότερες µελέτες περιορίζονται σε περιγραφές προτύπων έκφρασης µε εξαίρεση 
πειράµατα παρεµπόδισης RNA (RNAi).  

Σε δίπτερα όπως είναι η Musca domestica και Megaselia τα πρότυπα έκφρασης 
του hunchback είναι ίδια µε αυτά στη δροσόφιλα. Επιπλέον τα πειράµατα RNAi έδειξαν 
παρόµοιους φαινοτύπους (Stauber et al 2000). 

Το κολεόπτερο Tribolium castaneum, παρότι ανήκει στα short germ έντοµα, 
εµφανίζει παρόµοια πρότυπα έκφρασης µε την δροσόφιλα (Wolff C et al 1995, 1998).  

Στα είδη Locusta migratoria και Schistocerca americana το hunchback φαίνεται 
να παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του προσοπίσθιου άξονα, όπως και στα 
δίπτερα. Ωστόσο τα ορθόπτερα ανήκουν στα short germ έντοµα, που σηµαίνει πως δεν 
σχηµατίζουν τα µεταµερίδια τους ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά. Επίσης το συγκυττιακό 
περιβάλλον απουσίαζει εδώ και έτσι η παρουσία κλινούς συγκέντρωσης είναι ασαφής. 
Φαίνεται µάλιστα πως η προσφορά της µητέρας στο αυγό σε hb γίνεται σε µορφή 
πρωτεΐνης παρά σε  RNA (Patel et al 2001). 

Σε όλα τα έντοµα που έχουν µελετηθεί παρατηρείται έκφραση του hb µετέπειτα 
στο κέντρικό νευρικό σύστηµα γεγονός που µάλλον σχετίζεται µε την ωρίµανση και 
διαφοροποίηση των νευροβλαστών. 

Πέραν των αρθροπόδων δεν υπάρχουν αναφορές για λειτουργία του hb στον 
καθορισµό προσοπισθίου άξονα. Ωστόσο η έκφραση του αργότερα κατα την ανάπτυξη  
(κεντρικό νευρικό σύστηµα) εµφανίζεται και στον νηµατώδη C.elegans και τον 
δακτυλιοσκώληκα H.triserialis (Fay et al 1999, Savage et al 1996, Iwasa et al 2000) 
υποδεικνύοντας µια πιθανή πρώιµη λειτουργία του πριν τον διαχωρισµό των 
αρθροπόδων από άλλα φύλα και εποµένως πρωτού στρατολογηθεί στα έντοµα (ή τα 
αρθρόποδα γενικότερα) στον καθορισµό του προσοµίσθιου άξονα και της αρχής της 
µεταµεριδίωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
Παραγωγή αντισωµάτων 

 
Τρία ποντίκια (BalbC) και ένα κουνέλι ανοσοποιήθηκαν µε την καθαρισµένη σε 

κολώνα νικελίου πρωτεϊνη HUNCHBACK για την παραγωγή και αποµόνωση 
πολυκλωνικού αντισώµατος. 

Σε κάθε ποντίκι και στο κουνέλι ενέθηκαν 50γ και 150γ της πρωτεΐνης 
αντίστοιχα, σε µείγµα 200λ µε complete FREUND’S adjuvant. Ο ορός αποµονώθηκε 
µετά απο τρείς µε πέντε υπενθυµιστικές ανοσοποιήσεις µε incomplete FREUND’S 
adjuvant και χρησηµοποιήθηκε για ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις σε συγκέντρωση 1:500 µε 
1:1000 συµφωνα µε το πρωτόκολλο Copf et al 2004. 

 
 

Ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις 
 

Στις διπλές χρώσεις χρησηµοποιήθηκαν το 4F11 µονοκλώνικό αντίσωµα για την 
πρωτεΐνη engrailed και ένα πολυκλωνικό κουνελιού για τον µεταγραφικό παράγοντα 
caudal. 

Για την χρώση της ακτίνης και του DNA προστέθηκε phalloidin-fluorescein 
isothiocyanate (SIGMA) και TO-PRO-3 (Molecular Probes) αντίστοιχα, µαζί µε το 
δευτερεύον αντίσωµα. 

 
 

Μικροσκοπία 
 

Για την ανάλυση του φαινοτύπου έκφρασης χρησηµοποιήθηκε µικροσκόπιο Leitz 
Diaplan καθώς και µικροσκόπιο Zeiss Axioskop µε το συνεστιακό σύστηµα της Bio-Rad 
Radiance 2100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
Το γονίδιο hunchback στην Artemia fransiscana 

 
Το hunchback κωδικοποιεί για έναν µεταγραφικό παράγοντα που φέρει (στην 

δροσόφιλα) 6 δακτυλίους ψευδαργύρου, τέσσερις περίπου στο κέντρο της πρωτεΐνης και 
δύο στο καρβοξυτελικό της άκρο. 

Το µεγέθους 1.1kb περίπου τµήµα του γονιδίου hunchback που κλωνοποιήσαµε 
αντιστοιχεί στην περιοχή µεταξύ του δεύτερου µεσαίου και του πρώτου καρβοξυτελικού 
δακτυλίου. 

Όπως θα περίµενε κανείς το hunchback της Artemia εµφανίζει υψηλή συντήρηση 
στις περιοχές που κωδικοποιούν για τους δακτυλίους ψευδαργύρου µε τις αντίστοιχες 
περιοχές των οµόλογων γονιδίων των εντόµων, καθώς και του C.elegans και της βδέλλας 
(ΕΙΚΟΝΑ 1).  

Πέραν αυτών εµφανίζονται άλλα δυο συντηρηµένα τµήµατα στην περιοχή 
ανάµεσα στους µεσαίους και καρβοξυτελικούς δακτυλίους, γνωστά ως “C box” και 
“Basic box” (ΕΙΚΟΝΑ 1). Το δεύτερο, όπως υποδηλώνει και το όνοµα του είναι πλούσιο 
σε βασικά αµινοξέα. 

Επιπλέον στο Artemia hunchback εντοπίσαµε και ένα ακόµα δυνητικό δακτύλιο 
ψευδαργύρου (ExF) µεταξύ των αλληλουχιών “C box” και “Basic box”. Ενώ παρόµοια 
δοµή βρίσκουµε στον C.elegans και τη βδέλλα (Fay et al 1999, Savage et al 1996, Iwasa 
et al 2000), αυτη δεν υπάρχει σε κανένα από τα οµόλογα εντόµων που ελέγξαµε, 
µαρτυρώντας για την απώλεια της στο κλάδο των εντόµων µετά τον διαχωρισµό τους 
απο τα καρκινοειδή. 
 
 
Πρότυπο έκφρασης 
 

Για χάρην ευκολίας θα διακρίνουµε στη περιγραφή µας το πρότυπο έκφρασης του 
µεταγραφικού παράγοντα hunchback κατα µήκος του προσοπισθίου άξονα από αυτό στο 
νευρικό σύστηµα.  

Από πολύ νωρίς κιόλας, το hunchback εκφράζεται στην περιοχή που αντιστοιχεί 
στο πρώτο θωρακικό µεταµερίδιο και αργότερα εµφανίζεται σε κάθε σχηµατιζόµενο 
µεταµερίδιο (θωρακικό, γεννητικο, µετα-γεννητικο) καθώς αυτό διαχωρίζεται απο την 
ζώνη ανάπτυξης (ΕΙΚΟΝΑ 2).  

Διπλή χρώση µε αντίσωµα για engrailed δείχνει πως το hunchback εµφανίζεται 
ταυτόχρονα µε το πρώτο σε κάθε µεταµερίδιο και πρίν απο κάθε µορφολογική 
διαφοροποίηση (DATA NOT SHOWN). 

Προσεκτική παρατήρηση όµως στο οπτικό µικροσκόπια υπέδειξε µια σηµαντική 
διαφορά ανάµεσα σε αυτους τους δύο µεταγραφικούς παράγοντες. Ενώ το engrailed 
εκφράζεται στα κυτταρα που αποτελούν το εκτόδερµα, το hunchback εκφράζεται σε 
κύτταρα του µεσοδέρµατος, που βρίσκονται σε επαφή, ακριβώς κάτω απο την 
µονοστιβάδα των εκτοδερµικών κυττάρων (ΕΙΚΟΝΑ 2 h). Μάλιστα φαίνεται πως όλα τα 
κύτταρα του µεσοδέρµατος  στην περιοχή εκφράζουν hunchback. Καθώς τα µεταµερίδια 
ωριµάζουν, η έκφραση του φθίνει και περιορίζεται σε δύο µόνο κύτταρα ανα µεταµερές 



(εκατέρωθεν του προσοπίσθιου άξονα) που αντιστοιχούν πιθανότατα σε νευροβλάστες 
(DATA NOT SHOWN). 

Ταυτόχρονα το πρότυπο έκφρασης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα γίνεται πιο 
σύνθετο καθώς ωριµάζουν, διαφοροποιούνται και πολλαπλασιάζονται. 
 
 
Συµπεράσµατα 
 

Το πρότυπο έκφρασης του hunchback στην Artemia δεν φαίνεται να συµµετέχει 
στον καθορισµό ολόκληρων περιοχών στο σώµα του καρκινοειδούς. Επιπροσθέτως, σε 
κανένα στάδιο δεν παρατηρήθηκε έκφρασή του στην ζώνη ανάπτυξης και γενικότερα στο 
εκτόδερµα. 

Τα δεδοµένα αυτά αποµακρύνουν την περίπτωση το hunchback να παίζει ρόλο 
στην µεταµεριδίωση στην Artemia. Ταυτόχρονα υποδεικνύουν έναν αρχέγονο ρόλο του, 
πρωτού αυτό κληθεί (στο κλάδο των εντόµων πιθανότατα) να αναλάβει χαρακτηριστικά 
γονιδίου χάσµατος. 

ΕΙΚΟΝΑ 1 
Σύγκριση αλληλουχιών ορθολόγων του Hunchback από  Drosophila melanogaster (Δίπτερα), M. 
sexta (λεπιδόπτερα), T. castaneum (κολεόπτερα), Ο. Fasciatus (ηµίπτερα), S. Americana 
(ορθόπτερα), A. franciscana (καρκινοειδή), C. elegans (νηµατώδη), Helobdella triserialis 
(βδέλλες). Δεν δείχνεται όλο το µήκος της πρωτεΐνης, αλλά οι δακτύλιοι ψευδαργύρου και οι 
δοµές C-box, ExF και Basic-box που εµφανίζουν υψηλή συντήριση.Οι οµοιότητες έχουν 
σηµειωθεί µε γκρί. Οι αριθµοί δείχνουν την θέση των αµινοξέων στην πρωτεΐνη.  



 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2 
Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου hunchback στο αναπτυσσόµενο καρκινοειδές Αρτέµια. 
a) Έκφραση πολύ νωρίς σε αναπτυσσόµενους νευρώνες (τα πρώτα µεταµερίδια είναι ήδη 
σχηµατισµένα. b, c, d, e) µεσοδερµική έκφραση στα σχηµατιζόµενα µεταµερίδια (θωρακικά, 
γεννητικά και µετα-γεννητικά), η έκφραση του γονιδίου caudal (πράσινο) υποδεικνύει το growth 
zone f, g, h) λεπτοµέρεια οπου φαίνεται η απουσία έκφρασης του hunchback στα εκτοδερµικά 
κύτταρα. στην  h το engrailed (µπλέ) µαρκάρει το οπίσθιο µέρος του κάθε µεταµεριδίου 
(εκτόδερµα) i, j) εικόνες συνεστιακού µικροσκοπίου. Είναι φανερή η έκφραση του hunchback 
(κόκκινο) από όλα τα  κύτταρα του κάθε µεταµεριδίου. Η φαλλοϊδίνη (πράσινο εδώ) 
χρησηµοποιήθηκε για να είναι ορατά όλα τα κύτταρα. 
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Abstract Comparative studies have shown that some as-
pects of segmentation are widely conserved among ar-
thropods. Yet, it is still unclear whether the molecular
prepatterns that are required for segmentation in Drosoph-
ila are likely to be similarly conserved in other arthropod
groups. Homologues of the Drosophila gap genes, like
hunchback, show regionally restricted expression patterns
during the early phases of segmentation in diverse insects,
but their expression patterns in other arthropod groups are
not yet known. Here, we report the cloning of a hunchback
orthologue from the crustacean Artemia franciscana and
its expression during the formation of trunk segments.
Artemia hunchback is expressed in a series of segmental
stripes that correspond to individual thoracic/trunk, genital,
and postgenital segments. However, this expression is not
associated with the segmenting ectoderm but is restricted to
mesodermal cells that associate with the ectoderm in a
regular metameric pattern. All cells in the early segmental
mesoderm appear to express hunchback. Later, mesoder-
mal expression fades, and a complex expression pattern
appears in the central nervous system (CNS), which is
comparable to hunchback expression in the CNS of insects.
No regionally restricted expression, reminiscent of gap
gene expression, is observed during trunk segmentation.
These patterns suggest that the expression patterns of
hunchback in the mesoderm and in the CNS are likely to be
ancient and conserved among crustaceans and insects. In
contrast, we find no evidence for a conserved role of
hunchback in axial patterning in the trunk ectoderm.

Keywords Hunchback . Gap genes . Crustaceans .
Segmented mesoderm . Evolution

Introduction

Comparative studies have shown that crucial aspects of
segmentation are likely to be homologous and widely
conserved among diverse arthropod groups. For example,
this is clearly reflected in the striking conservation of en-
grailed expression among insects, crustaceans, and spiders
(Patel et al. 1989b; Damen 2002). In spite of this con-
servation, however, it has been argued that earlier events
and gene expression patterns that precede segmentation are
likely to be less widely conserved. The conservation of gap
gene functions, in particular, has been questioned: these
functions depend on the formation of broad gradients by
diffusion through a syncytial environment in Drosophila
(Pankratz and Jackle 1993), but this environment appears
to be absent during the relevant stages of segmentation in
most other groups of insects or arthropods (Ho et al. 1997;
Davis and Patel 2002). Nevertheless, homologues of some
gap genes have been shown to have regionally restricted
expression patterns during segmentation in several insects
(Sommer and Tautz 1993; Kraft and Jackle 1994; Wolff
et al. 1995; Patel et al. 2001; Bucher and Klingler 2004;
Liu and Kaufman 2004a,b; Mito et al. 2005). These
patterns are consistent with a possible role of these genes
in segmental patterning and/or segmental specialization,
albeit in a cellularized environment that precludes the
formation of gradients by simple diffusion.

Here, we focus our attention on hunchback. In Drosoph-
ila, hunchback is expressed in an anterior domain that en-
compasses the prospective head, gnathal, and anterior
thoracic segments and plays an important role in the for-
mation of these segments (Lehmann and Nusslein-Volhard
1987; Tautz et al. 1987). In addition, a posterior domain of
hunchback expression is associated with patterning of
posterior abdominal segments (Lehmann and Nusslein-
Volhard 1987; Tautz et al. 1987), and important roles for
hunchback have been described in the central nervous
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system (CNS; Isshiki et al. 2001). hunchback homologues
have also been cloned and studied in several other insect
species, includingManduca sexta (Lepidoptera), Tribolium
castaneum (Coleoptera), Oncopeltus fasciatus (Hemip-
tera), Schistocerca americana, and Gryllus bimaculatus
(Orthoptera), where they are expressed in similar segmen-
tal domains and in the CNS (Kraft and Jackle 1994; Wolff
et al. 1995; Patel et al. 2001; Schroder 2003; Liu and
Kaufman 2004a; Mito et al. 2005). Although important
differences have been highlighted in the roles of hunchback
in segmentation (Liu and Kaufman 2004a; Mito et al.
2005), hunchback appears to play a role in segmental spe-
cialization in all insects studied to date. In contrast, data
from Caenorhabditis elegans and annelids suggest that
hunchback is unlikely to play any role in segmental/axial
patterning in these organisms (Fay et al. 1999; Savage and
Shankland 1996; Iwasa et al. 2000; Werbrock et al. 2001;
Shimizu and Savage 2002).

Data from intermediate lineages—most importantly
from other arthropod classes—would provide important
clues about the evolution of gap gene functions. But, so far,
there are no reports on the expression of gap gene homo-
logues in any arthropod species besides insects. To address
this problem, we have cloned and studied the expression of
hunchback in a crustacean, a group that probably repre-
sents the sister group of insects (Regier and Schultz 1997;
Boore et al. 1998; Mallatt et al. 2004).

Materials and methods

Cloning of Artemia hunchback fragment

Degenerate primers hbF1 (5′-cgggatccAARCAYCAYYTI
GARTAYCA-3′), hbR1 (5′-ggaattcCYRTGRTAICCCATR
TG-3′), and hbR2 (5′-ggaattcTGRCARTAYTTIGTIGCR
TA-3′) were designed to target sequences encoding con-
served regions of the Hunchback protein (see Fig. 1); these
primers contained inosine at sites of fourfold degeneracy. A
small fragment of Artemia hunchback (Af-hb) was am-
plified by a primary polymerase chain reaction (PCR)
using primers hbF1 and hbR1 on 100 ng of Artemia ge-
nomic DNA followed by a nested PCR using primers hbF1
and hbR2 on 1 μl of the primary PCR. This fragment was
cloned in pGEM-T-Easy (Promega) and sequenced, and a
specific forward primer, AfHbF1 (5′-cggatccAACAAG
TGCAGTTACTC-3′), was designed on the basis of its
sequence. Primer AfHbF1 was used with the degenerate
primer hbR1 (described above) on 100 ng of Artemia
genomic DNA to amplify a larger (1.1 kb) fragment of
Artemia hunchback, which was also cloned in pGEM-T-
Easy and sequenced. Finally, a specific reverse primer,
AfhbR3 (5′-ggaattcATTGTATACATGATGGCAT-3′), was
designed and used in combination with AfHbF1 (described
above) to amplify the 1.1-kb fragment of Artemia hunch-
back. This was cloned in pBluescript II KS+ (Stratagene)
and pET-23a (Novagen), using the EcoRI and BamHI sites
present at the 5′-ends of the primers (indicated with small
letters). Some of the sequenced clones contained a 4-bp

deletion (leading to frameshift and truncation of the in-
ferred AfHb protein) and may correspond to a related
pseudogene. The Artemia hunchback sequence has been
deposited in the European Molecular Biology Laboratory/
GenBank databases (sequence accession no. AM055593).

Antibodies and Artemia hunchback expression

As described above, the 1.1-kb fragment of Artemia
hunchback was cloned into the EcoRI and BamHI sites of
the pET-23a expression vector (Novagen), bringing the
Artemia hunchback coding sequence in frame with the 6×
His sequence of the pET-23a vector. The resulting con-
struct (pET-23a–AfHb) was introduced into Escherichia
coli BL21pLys cells, and expression was induced with
0.5 mM isopropylthiogalactoside. The His-tagged AfHb
protein fragment was purified on a Nickel–nitrilotriacetic
acid column (QIAGEN). Three mice and one rabbit were
repeatedly immunized with approximately 50- and 150-μg
doses (respectively) of the purified protein in Freund’s
adjuvant. Polyclonal sera were collected after 3–5 immu-
nizations and used for immunochemical stainings at 1:500
or 1:1,000 dilution. Whole mount immunochemical stain-
ings on Artemia larvae were carried out as described
previously (Copf et al. 2003). Consistent patterns were
obtained using the sera from all immunized animals (three
mice and one rabbit). Double immunostainings were car-
ried out with the 4F11 monoclonal antibody for Engrailed
(Patel et al. 1989a) or a rabbit polyclonal antibody for
Caudal (Copf et al. 2003). Costaining with fluorescent
markers for actin or DNAwas carried out by adding phal-
loidin–fluorescein isothiocyanate (Sigma) or TO-PRO-3
(Molecular Probes) together with the secondary antibody.
Brightfield/differential interference contrast images were
obtained on a Leitz Diaplan microscope and fluorescence
images were obtained on a Zeiss Axioskop with a Bio-Rad
Radiance 2100 confocal system.

Results and discussion

Cloning of an Artemia hunchback homologue

hunchback encodes a transcription factor with several con-
served zinc finger domains. We used PCR with degenerate
primers to clone a 1.1-kb fragment of hunchback from the
branchiopod crustacean Artemia franciscana (Anostraca),
spanning the region between the MF2 and CF1 zinc fingers
of hunchback (as defined by Patel et al. 2001). Sequence
comparisons with previously cloned hunchback sequences
from insects, C. elegans and leech (Fig. 1), show that the
Artemia Hunchback protein contains characteristic con-
served sequences corresponding to part of the MF2 and the
MF3, MF4 and CF1 zinc finger domains, a block of con-
served sequence immediately downstream of MF4 (known
as the “C box”) and a conserved stretch that is rich in basic
residues (the “Basic box”). In addition, the ArtemiaHunch-
back sequence contains an extra putative zinc finger
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domain (ExF), located between the C box and the Basic
box, which is not present in the insect Hunchback se-
quences. This domain shows some sequence similarity with
a putative zinc finger domain that is located in the same
region in the C. elegans and leech Hunchback proteins,
suggesting that the presence of this domain is an ancestral
feature that was secondarily lost in the insect lineage.

Expression of Artemia hunchback during trunk
segment formation

To study the expression of hunchback during Artemia de-
velopment, we raised polyclonal antisera against bacterially
expressed Artemia Hunchback protein. Using these sera,
we carried out immunochemical stainings in Artemia larvae
during the stages when the thoracic, genital, and postgenital
segments are forming. In Artemia, as in other short-germ
arthropods, these segments are generated sequentially from a
posteriorly located growth zone (Copf et al. 2003).

At hatching, the Artemia nauplius larva emerges with
three morphologically distinct anterior head segments (an-
tennal, antennular, and mandibular), and, during the first
larval stage, the maxillary and first two thoracic segments
are generated and begin to express the segmental marker
engrailed (Manzanares et al. 1993). At this stage, expres-

sion of Hunchback is detected in a characteristic pattern in
the head (possibly neuronal) and in a loosely defined band of
cells that corresponds to the first thoracic segment (Fig. 2a).
By the end of this stage, a second band corresponding to
the second thoracic segment is visible. During subsequent
stages, successive stripes of Hunchback expression appear
as new segments emerge from the posterior growth zone
(Fig. 2b,c)—one stripe corresponding to each thoracic,
genital, and postgenital segment. Double stainings with
Engrailed suggest that each stripe of Hunchback expression
appears at approximately the same time as Engrailed and
prior to overt morphological segmentation (Fig. 2h,i).
Unlike Engrailed, however, the Hunchback stripes do not
appear in the segmented ectoderm but are restricted to
mesodermal cells that lie immediately beneath the ecto-
derm of the newly forming segments (Fig. 2g–j). It appears
that all cells in the segmented somatic mesoderm express
Hunchback during the early phases of segment formation,
and we can see no unstained mesodermal cells in the
interstripe intervals (Fig. 2i,j). Thus, the striped appearance
of this pattern directly reflects the distribution of meso-
dermal cells underlying each forming segment. As seg-
ments mature, the mesodermal expression of Hunchback
fades, but a new and increasingly complex expression
pattern appears within the developing CNS (Fig. 2c–e).

  ----MF2----       ---------MF3---------       ----------MF4---------- 
        H   H       C  C            H   H       C  C            H     H 

Dm (Diptera)       KHHLEYHIRKHKNQKPFQCDKCSYTCVNKSMLNSHRKSHSSVYQYRCADCDYATKYCHSFKLHLRKYGHK 
Ms (Lepidoptera)         HMRNHLGSKPFQCSQCSYSCVNKSMLNSHLKSHSNVYQYRCADCNYATKYCHSLKLHLRKYQHN 
Tc (Coleoptera)    KHHLEYHLRNHAGSKPFQCNKCDYTCVNKSMLNSHMKSHSNVYRYSCRDCSYATKYCHSLKIHLRRYGHT 
Of (Hemiptera)     KHHLEYHLRNHFGSKPFKCDKCSYSCVNKSMLNSHLKSHSNVYQFRCADCTYATKYCHSLKLHLRKYGHN 
Sa (Orthoptera)    KHHLEYHLRNHSGWKPFHCDKCDYQCVNKSMLNSHLKSHSNIYQYRCADCTYATKYCHSLKLHLRKYHHT 
Af (crustacean)  MRNHFGSKPFKCNKCSYSCVNKSMLNSHMKSHSNIYQYRCADCTYATKYCHSLELHLRKYNHK 
Ce (nematode)      KHHLEYHYRNHIGSKPFQCKKCAYNCVNKSMLNSHMKSHTNHYQFRCMDCTYATKYCHSLKLHLKKYNHR 
Ht (leech)         KHHLEYHIRVHIGSKPFKCPKCNYSCVNKSMLNSHMKSHTNVYQFRCRDCNYATKYSHSLKLHLIKKKHL 

  -hbF1->    <-hbR2-

    --------------C-Box------------- 

Dm (Diptera)       --PGMVLDEDGTPNPS-----LVIDVYGTRRGPKSKNG
Ms (Lepidoptera)   --PAMVLNLDGTPNPL-----PIIDVYGTRRGPKQKPF
Tc (Coleoptera)    --PNVVLDEEGNPCPD-----IIIDVHGTRRGPKIKTQ
Of (Hemiptera)     --PAMVLNPDGSPNPL-----PIVDVYGTRRGPKQKPK ---------ExF--------- 
Sa (Orthoptera)    --PDVVLNPDGSPNPL-----PIIDVYGTRRGPKQRPR C  C            H   Hh 
Af (crustacean)    --PAMVLTNEGNPAPS------MIDLYSPRRGPRPMKK 50   LKCQLCGFSTFASNQFAEHILSHS  
Ce (nematode)      RVPEGIEMSGGDSSPPFTSDATITFSPLMKQEIKTETV   47   LKCSACDFVASSADEKMRHSMSHI 
Ht (leech)         --ADVVLNSDGSLPADGTGHFDSISRRGPPRGPRTMKK   94   FDCSFCIEKFTTPIELKCHVEETH 

         --Basic--           ---------CF1---------
  Box              C  C            H   H

Dm (Diptera)       200  ASRRKGRVLKLDT   112   CKYCDIFFKDAVLYTIHMGYHS 
Ms (Lepidoptera)   152  KNRRKGRAFKLQP    38   CQFCDITFGDLTMHTIHMGFHG 
Tc (Coleoptera)     71  KSRRKGPAFKVDP    45   CQYCNIAFGDAVLYTIHMGYHG 
Of (Hemiptera)      96  KNRRKGKAFKLDR    58   CTYCDISFKDIVMYTMHMGYHG 
Sa (Orthoptera)    211  KHRRKGKAYKLER    65   CEHCENTFRDVIMYSLHKGYHG 
Af (crustacean)  131  KNRRKGKAVKLER  35   CQFCDIAFKDAIMYTM     
Ce (nematode)       173   CDHCKIPFDTQQVLDSHMRFHT 
Ht (leech)          85  KRARKGRAFKIQT    61   CRHCEMAFADQMTHRLHMGYHG 

     <-hbR1 

Fig. 1 Comparison of Artemia Hunchback with homologues from
diverse insects, a nematode, and a leech. Amino acid sequence align-
ments are shown for regions with significant sequence conservation
among these diverse groups (sequence identity highlighted by grey
shading). The Artemia sequence is highlighted in bold. Previously
identified motifs, including zinc fingers MF2-4 and CF1, an extra
zinc finger (ExF), and a conserved C box and Basic box sequences are
marked above the alignment. The number of amino acid residues

separating noncontiguous domains is indicated; the positions targeted
by degenerate primers are marked below the alignment. Sequence
accession numbers: Dm (Drosophila melanogaster) NM_169233,
Ms (M. sexta) Z30281, Tc (T. castaneum) X91618, Of (O. fasciatus)
AY460341, Sa (S. americana) AY040606, Af (A. franciscana)
AM055593, Ce (C. elegans) AF097737, Ht (Helobdella triserialis)
X91395
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In the patterns described, staining was localized to cell
nuclei (as expected for a transcription factor), and con-
sistent patterns were obtained using antisera from three
mice and one rabbit. We are therefore confident that these
represent genuine patterns of Hunchback expression in
Artemia. During the course of larval development, no ex-
pression of Hunchback was detected in regionally restricted
segmental domains or in the growth zone (Fig. 2b).

Conserved and divergent aspects of hunchback
expression

The expression patterns described above provide no ev-
idence for a role of hunchback in region-specific segmental
patterning in Artemia. Unlike the expression patterns ob-
served in insects, we see no evidence for specific anterior
or posteriorly retricted domains of expression during lar-
val stages when body segments are forming. In particular,
we find no evidence of specific expression in the ectoderm
of maxillary and anterior thoracic segments or in posterior

thoracic and genital segments (which correspond to the
posterior abdominal segments of insects; Averof and Akam
1995; Copf et al. 2003), which are known to express hunch-
back in insects (Tautz et al. 1987; Wolff et al. 1995; Patel et
al. 2001; Liu and Kaufman 2004a; Mito et al. 2005). In
addition, unlike some short-germ insects where hunchback
is known to have a role in the posterior growth zone during
the formation of trunk segments (Liu and Kaufman 2004a;
Mito et al. 2005), in Artemia, we find no evidence of
hunchback expression in the growth zone. Thus, we can
find no evidence for a role of hunchback in segmental
patterning or segmental specialization in the ectoderm of
Artemia, consistent with the possibility that these functions
have evolved specifically in insects. In this study, however,
we were not able to examine hunchback expression during
the formation of anterior head segments, which occurs
during earlier (embryonic) stages in Artemia. Thus, we
cannot exclude a role of hunchback in the formation of
anterior head segments in the embryo.

The expression patterns of Artemia hunchback in the
segmented somatic mesoderm and in the CNS are rem-

Fig. 2 Hunchback expression during Artemia larval development.
a Hunchback staining in newly hatched nauplius larva, showing ex-
pression in the head, a mesodermal stripe corresponding to the emerg-
ing first thoracic segment, and posterior staining probably associated
with the hindgut (the hindgut staining is transient). b Somewhat
later larva stained for Hunchback (red), Caudal (green), and nuclei/
DNA using TO-PRO-3 (blue); stripes of Hunchback expression cor-
respond to newly formed thoracic segments emerging from the growth
zone (the last stripe corresponds to the fifth thoracic segment). The
growth zone is visualized by Caudal expression. c Hunchback ex-
pression in midlarval stage, showing a striped pattern in young
(posterior thoracic and genital) segments and CNS expression in
more mature (midthoracic) segments. d Hunchback staining in ma-
turing anterior thoracic segments, showing the fading of Hunchback

expression in the mesodermal stripes and successive phases of
expression in the CNS. e Similar view during later larval stage. f–i
Hunchback staining in four successive thoracic hemisegments of
decreasing maturity (top to bottom). f Surface view. g Optical section
through body wall, showing mesodermal localization of staining;
the ectoderm is unstained. h Similar optical section of double
staining for Hunchback (brown) and Engrailed (blue). i Confocal
optical section through body wall, stained with an antiserum for
Hunchback (red) and phalloidin (green); this particular antiserum
gives specific nuclear staining for Hunchback (in mesodermal cells)
and nonspecific cytoplasmic staining (which outlines the ectodermal
cells). j Confocal image of band of mesodermal cells, stained with a
specific antiserum for Hunchback (red) and phalloidin (green).
Anterior is up in all panels
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iniscent of similar expression patterns in these tissues in
insects, arguing that these patterns are likely to have been
inherited from the common ancestors of crustaceans and
insects. The role of hunchback in the specification of
neuroblast identity in the CNS has been studied extensively
in Drosophila (Isshiki et al. 2001), and corresponding ex-
pression patterns have been documented in all insects
studied to date (Kraft and Jackle 1994; Wolff et al. 1995;
Patel et al. 2001; Liu and Kaufman 2004a; Mito et al.
2005). In contrast, the mesodermal expression of Hunch-
back has been less well studied in insects: expression in
segmented mesodermal blocks has been well documented
only in Schistocerca (Patel et al. 2001), but similar ex-
pression may also occur in other insects (Sommer and Tautz
1991; Wolff et al. 1995; Liu and Kaufman 2004a). In both
Schistocerca and Artemia, the “striped” appearance of
Hunchback in the somatic mesoderm reflects the arrange-
ment of mesodermal cells in segmentally reiterated bands
during the early stages of segment formation. This striped
arrangement is very prominent in Artemia and has been
observed in at least one other crustacean (Gerberding et al.
2002). Strikingly, this precise segmental arrangement of
mesodermal cells appears prior to overt morphological
segmentation in the ectoderm (Fig. 2h,i), suggesting that it
occurs by an active patterning process and not simply by
physical constraints imposed by segmentation in the ectoderm.
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