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Περίληψη 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε ως στόχο την ταυτοποίηση και την 

λειτουργική ανάλυση νέων γονιδίων στόχων του μεταγραφικού παράγοντα Ngn3. O Ngn3 

είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία 

διαφοροποίησης των πρόδρομων κυττάρων του παγκρέατος προς ινσουλινοπαραγωγά β-

κύτταρά. H ερευνητική μας ομάδας, στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει κατευθυνόμενη 

διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστοκυττάρων προς β-κύτταρα, με επαγωγή του Νgn3. 

Πειράματα μικροσυστοιχιών γονιδιακής έκφρασης στα κύτταρα αυτά, έδειξαν ισχυρή 

επαγωγή της έκφρασης του γονίδιου Aldh1b1, μετά από επαγωγή του Ngn3.  

 Το Aldh1b1 ανήκει στην οικογένεια των δεϋδρογονασών των αλδεϋδών, μέλη της 

οποίας έχουν βρεθεί να εκφράζονται σε πρόδρομα/ αδιαφοροποίητα κύτταρα αλλά ο 

ρόλος τους στην διατήρηση της πολυδυναμίας των κυττάρων αυτών δεν έχει 

αποσαφηνιστεί. Χρησιμοποιώντας μεθόδους επιτόπιου υβριδισμού RNA και 

ανοσοφθορισμού με αντίσωμα ειδικό για το ALDH1B1, δείξαμε ότι το Aldh1b1 εκφράζεται 

από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παγκρέατος στα πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα 

(9.5 dpc) καθώς επίσης ότι η έκφραση του εξαρτάται από αυτή του Pdx1. Επιπροσθέτως 

δείξαμε ότι στο στάδιο της δευτερογενούς ανάπτυξης, το ALDH1B1 εκφράζεται στα 

πολυδύναμα πρόδρομα κύτταρα στις κορυφές του επιθηλίου και σε ένα πληθυσμό 

κυττάρων στον αυλό του επιθηλίου. Η έκφραση  του  στα κύτταρα του αυλού δείχτηκε ότι 

εξαρτάται από αυτή του Ngn3. Σε μεταγενέστερα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης δείξαμε 

ότι η έκφραση του ALDH1B1 περιορίζεται αποκλειστικά στα εξωκρινή κύτταρα στις κορυφές 

του επιθηλίου και ότι η έκφραση του μειώνεται σταδιακά καθώς τα κύτταρα ωριμάζουν. 

Εν συνεχεία στο ενήλικό πάγκρεας παρατηρήσαμε την ύπαρξη σπανίων ALDH1B1+ 

κεντροκυψελιδικών κυττάρων, τα οποία αυξάνονται δραματικά μετά από επαγωγή 

παγκρεατίτιδας με ενδοφλέβια χορήγηση  σερουλεϊνης και στρεπτοζοτοκίνης. 

Παράλληλα καταστολή της ALDH ενζυμικής δραστηριότητας σε 11.5dpc παγκρέατα 

τα οποία καλλιεργήθηκαν παρουσία του γενικού αναστολέα DEAB, οδήγησε σε μείωση του 

μεγέθους τους και σε πρόωρη, αυξημένη διαφοροποίηση κυρίως των ενδοκρινών 

κυττάρων. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ένα σημαντικό ρόλο για την ALDH 

ενζυμική δραστηριότητα στη διατήρηση της βλαστικότητας και τον πολλαπλασιασμό των 

πρόδρομων κυττάρων του παγκρέατος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis was the identification and functional analysis of novel genes, 

targets of Ngn3, implicated in endocrine pancreas development. In a screen conducted for 

downstream Ngn3 target genes using ES derived pancreas progenitors we identified 

Aldh1b1, encoding a mitochondrial enzyme, as one of the genes strongly upregulated in 

response to Ngn3 expression.  

Aldehydedehydrogenase (ALDH) genes are increasingly associated with 

stem/progenitor cell status but their role in the maintenance of pluripotency remains 

uncertain. We found both by in situ hybridization and immunofluorescence using a specific 

antibody that ALDH1B1 is exclusively expressed in the emerging pancreatic buds of the early 

embryo (9.5dpc) in a Pdx1 dependent manner. Around the time of secondary transition, 

ALDH1B1expression was restricted in the tiptripotent progenitors of the branching 

epithelium and in a subset of the trunk epithelium. Expression in the latter was Ngn3 

dependent. Subsequently, ALDH1B1expression persisted only in the tip cells that become 

restricted to the exocrine lineage and declined rapidly as these cells mature.   

In the adult pancreas we identified rare ALDH1B1+ cells that become abundant 

following pancreas injury in  mice injected with cerulein (for acinar cell destruction) or 

streptozotocin (for beta cell destruction).  

Moreover blocking ALDH catalytic activity in embryonic pancreas explants in culture 

resulted in reduced size of the explants and accelerated differentiation suggesting for the 

first time that ALDH activity may be necessary in the developing pancreas for the 

maintenance and expansion of progenitor pools. 
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Συντομογραφίες - Επεξηγήσεις 

 

 

Πίνακας γονιδίων 

 

Actn1 Actinin alpha1 

Aldh1a1 
Aldehyde dehydrogenase1family, subfamily A1  

Aldh1a2 
Αldehyde dehydrogenase 1 family, subfamily A2 

Aldh1a3 
Aldehyde dehydrogenase 1 family, subfamily A3 

Aldh1a7 
Αldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A7 

Aldh1b1 
Aldehyde dehydrogenase 1 family,  subfamily B1 

Aldh2 
Αldehyde dehydrogenase 2 family 

Aldh8a1 
Αldehyde dehydrogenase 8 family,  subfamily A1 

Atoh8 
Αtonal homolog 8 

Bhlhb2 Βasic helix-loop-helix domain containing, class B2 

Bhlhb5 Βasic helix-loop-helix domain containing, class B5 

Ck19 Cytokeratin-19 

Chn1 Chimerin 1 

Cpa1 Carboxypeptidase A1 

Ctgf Connective tissue growth factor 

 Dcx Doublecortin 

Ebf1 Early B-cell factor 1 

Ebf2 Early B-cell factor 2 

Ebf3 Early B-cell factor 3 

Ecad E-cadherin 

Elavl2 ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 2 (Hu antigen B) 

Elavl4 ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D) 

Fgd4 FYVE, RhoGEF and PH domain containing 4 
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Fgd6 FYVE, RhoGEF and PH domain containing 6 

Glu Glucagon 

Id2 Inhibitor of DNA binding 2 

Id4 Inhibitor of DNA binding 4 

Ins Insulin 

Ngn3 Neurogenin 3 

Nkx2.2 Homeobox protein Nkx-2.2 

Nkx6.1 Homeobox protein Nkx-6.1 

Pdx1 Pancreatic and duodenal homeobox 1 

Ptf1a Pancreas transcription factor 1 subunit alpha 

Smpa Similar to mesoderm posterior a 

Spon1 Spondin1(f-spondin) extracellular matrix protein 

Try Trypsin 

Vldlr Very low density lipoprotein receptor 

Wisp1 WNT1 inducible  signaling pathway protein 1 

 

 

 

Πίνακας Λεκτινών 

 

PNA  Peanut agglutinin  

DBA Dolichos biflorus agglutinin 

 

 

Συντομογραφίες 

 

BrdU Βρωμοδεοξυουριδίνη 
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BSA Βόεια αλβουμίνη ορού 

ddH2O Διπλά αποσταγμένο νερό 

cDNA Συμπληρωματικό δεοξυ-ριβονουκλεϊκό οξύ 

DNA Δεοξυ-ριβονουκλεϊκό οξύ 

dNTPs Τριφωσφορικά δεοξυ-νουκλεοτίδια 

EDTA Αιθενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 

FBS Ορός βοΐου εμβρύου 

hpf  Ώρες μετά τη γονιμοποίηση 

mut. Μεταλλαγμένο 

RA Ρετινοϊκό οξύ 

RNA Ριβονουκλεϊκό οξύ 

rRNA Ριβοσωμικό Ριβονουκλεϊκό οξύ 

RT-PCR Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης - αντίστροφης μεταγραφάσης 

SDS Θειικό δωδεκυλικό νάτριο 

STZ Στρεπτοζοτοκίνη 

Tm Σημείο τήξης ή θερμοκρασία τήξης 

w.t. Φυσικού τύπου 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1  Πάγκρεας 

 

 Το πάγκρεας είναι ένας ευμεγέθης, μικτός αδένας με ενδοκρινή και εξωκρινή μοίρα, ο 

οποίος βρίσκεται στην καμπή του δωδεκαδακτύλου και εξυπηρετεί κυρίως τη ρύθμιση της 

γλυκόζης στο αίμα. Περιβάλλεται από μια πολύ λεπτή κάψα συνδετικού ιστού, ο οποίος 

στέλνει διαφράγματα μέσα στο παρέγχυμα και το χωρίζει σε λόβια. Το λόβιο περιέχει 

αρκετές ζυμογόνες αδενοκυψέλες από ορογόνα,  κύτταρα. Κάθε κυψέλη περιβάλλεται από 

βασική μεμβράνη και εκβάλλει το έκκριμά της με παρεμβόλιμους αγωγούς. Διάσπαρτα 

ανάμεσα στις αδενοκυψέλες βρίσκονται συσσωματώματα ενδοκρινών κυττάρων 

ενδοδερμικής προέλευσης, οι νησίδες του Langerhans. Οι νησίδες χωρίζονται από τις 

ζυμογόνες κυψέλες με μια λεπτή κάψα από δικτυωτές ίνες, και περιτριγυρίζονται από 

πολυάριθμα διάτρητα τριχοειδή (Slack, 1995) (εικόνα 1.1).   

 Αποτελείται από 3 διαφορετικούς τύπους κυττάρων τα εξωκρινή, τα ενδοκρινή και τα 

αγωγά. Τα εξωκρινή κύτταρα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του οργάνου και παράγουν 

πεπτικά ένζυμα, τα οποία εκκρίνουν μέσω των αγωγών κυττάρων στο δωδεκαδάκτυλο. Το 

εξωκρινές πάγκρεας συνθέτει πληθώρα προενζύμων και ενζύμων, όπως τρυψινογόνο, 

χυμοτριψινογόνο, ελαστάση, αμυλάση, καρβοξυπεπτιδάσες, δεοξυριβονουκλεάσες και 

λιπάσες, τα οποία εμπλέκονται στην αποικοδόμηση των υδατανθράκων, των νουκλεϊκών 

οξέων, των πρωτεϊνών και των λιπαρών οξέων (Jorgensen et al., 2007; Slack, 1995). Η 

λειτουργία του παγκρέατος ρυθμίζεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα 

(πνευμονογαστρικό νεύρο)  και από τις ορμόνες του δωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου, 

σεκρετίνη και χολοκυστοκινίνη. Η σεκρετίνη επάγει την έκκριση μεγάλης ποσότητας υγρών 

πλούσιων σε δικαρβονικά ιόντα, ώστε να εξουδετερώνονται τα οξέα του στομάχου και να 

δρούν τα παγρεατικά ένζυμα σε βέλτιστο p.H. Η χολοκυστοκινίνη επάγει την έκκριση μικρής 

ποσότητας υγρών με υψηλή συγκέντρωση σε ένζυμα. 

 Τα ενδοκρινή κύτταρα αποτελούν στο σύνολο τους ένα μικρό ποσοστό του οργάνου (1-

2%), και χωρίζονται σε 5 διαφορετικούς τύπους κυττάρων: α) Κύτταρα α: βρίσκονται στην 

περιφέρεια των νησίδων, αποτελούν περίπου το 20% του συνολικού αριθμού των κυττάρων 

και παράγουν τη γλυκαγόνη, β) Κύτταρα β: βρίσκονται στο κέντρο των νησίδων, είναι 

πολυάριθμα (60-80%) και παράγουν ινσουλίνη και αμυλίνη, γ) Κυτταρα δ: εκκρίνουν τη 

σωματοστατίνη, δ) Κύτταρα PP: παράγουν το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο, το οποίο 

αναστέλλει την έκκριση παγκρεατικών ενζύμων και υγρών καθώς και χολής και ε) Κύτταρα 

ε: παράγουν γκρελίνη. 

Επιπροσθέτως  οι ορμόνες των επιμέρους κυττάρων των νησίδων του Langerhans 

έχουν ανασταλτική δράση στη λειτουργία των άλλων κυττάρων, ώστε να εμφανίζεται ένα 
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πολύπλοκο σύστημα αλληλεπιδράσεων (παρακρινής δράση), το οποίο διατηρεί ευαίσθητες 

ισορροπίες. 

 

Εικόνα1.1: Το πάγκρεας είναι ένας μικτός αδένας με ενδοκρινή και εξωκρινή μοίρα. Τα εξωκρινή 

κύτταρα παράγουν πεπτικά ένζυμα, τα οποία εκκρίνουν μέσω των αγωγών κυττάρων στο 

δωδεκαδάκτυλο. Τα ενδοκρίνη κύτταρα παράγουν σημαντικές ορμόνες τις οποίες εκκρίνουν στο 

αίμα με κυριότερο ρόλο της ρύθμισης της γλυκόζης. ( anatomytopics.wordpress.com) 

 

1.2  Σχηματισμός και καθορισμός του ενδοδερμικού επιθηλίου κατά τα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παγκρέατος. 

 

Στο αναπτυσσόμενο έμβρυο, στο στάδιο της γαστριδίωσης 6-7.5dpc από τα 

πολυδύναμα κύτταρα της επιβλάστης, προκύπτει η δημιουργία των τριών βλαστικών 

στιβάδων του εξωδέρματος, του ενδοδέρματος και του μεσοδέρματος. Τα ενδοδερμικά 

κύτταρα από την αρχέγονη γραμμή η οποία αντιστοιχεί στο οπίσθιο τμήμα του εμβρύου 

μεταναστεύουν προς το πρόσθιο τμήμα. Από το ενδόδερμα δημιουργείται το επιθήλιο του 

αρχέγονου γαστρεντερικού σωλήνα και στη συνέχεια όλα τα ενδοδερμικής προέλευσης 

όργανα συμπεριλαμβανομένου του θυρεοειδούς, του θύμου, των πνευμόνων και όλων των 

οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος (Wells and Melton, 2000).  



Εισαγωγή 

Διδακτορική διατριβή, Μαρίλια Κ. Ιωάννου   10 

 

Την εμβρυϊκή μέρα 7.5dpc το ενδόδερμα αποτελείται από 500-1000 κύτταρα περίπου, 

και περιβάλλει το μεσόδερμα και το εξώδερμα από τα οποία δέχεται σημαντικά μηνύματα 

καθοριστικής σημασίας για την επαγωγή και τη δημιουργία των διαφόρων ενδοδερμικών 

οργάνων κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα συμμετρίας (anterior-posterior A axis) όσο και 

κατά τον ραχιαίο-κοιλιαίο άξονα συμμετρίας (Dorso-Ventral axis). Η θέση των κυττάρων του 

ενδοδέρματος μέσα στην αρχέγονη γραμμή, στην οποία εκφράζονται σημαντικοί 

μορφογενετικοί παράγοντες όπως Nodal, FGFs, WNTs και BMPs, είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που καθορίζει την τύχη των κυττάρων αυτών σε ότι αφορά τον πρόσθιο-

οπισθιο χαρακτήρα που θα αποκτήσουν (McCracken and Wells, 2012). 

Μέχρι το τέλος της γαστριδίωσης τα κύτταρα του ενδοδέρματος έχουν ήδη αποκτήσει 

την πρόσθιο-οπισθια ταυτότητα τους, η οποία καθορίζεται ανάλογα από την έκφραση των 

αντίστοιχων γονιδίων.  Για παράδειγμα τα κύτταρα του πρόσθιου ενδοδέρματος εκφράζουν 

γονίδια όπως το Hhex και το  Dkk1,  ενώ τα κύτταρα του οπίσθιου ενδοδέρματος εκφράζουν 

γονίδια μάρτυρες όπως το Cdc2. 

Μετά το τέλος της γαστριδίωσης και αφού έχει καθιερωθεί ο πρόσθιο-οπίσθιος άξονας 

συμμετρίας πολλοί μορφογενετικοί παράγοντες καθορίζουν και τον ραχιαίο-κοιλιαίο άξονα 

συμμετρίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία του τρισδιάστατου αρχέγονου γαστρεντερικού 

σωλήνα. Στη συνέχεια ο τελευταίος υποδιαιρείται σε πρόσθιο, μεσαίο και οπίσθιο 

γαστρεντερικό σωλήνα, περιοχές οι οποίες επίσης καθορίζονται από τη έκφραση 

συγκεκριμένων γονιδίων. Tο Sox2 για παράδειγμα εκφράζεται στο πρόσθιο τμήμα, το Pdx1 

στο πρόσθιο και μεσαίο τμήμα, ενώ το Cdx2 στο μεσαίο και οπίσθιο τμήμα του 

γαστρεντερικού σωλήνα. Καθώς συνεχίζεται η ανάπτυξη, οι επιμέρους περιοχές 

υποδιαιρούνται σε ακόμα μικρότερες από τις οποίες θα σχηματιστούν στη συνέχεια τα 

αντίστοιχα όργανα. Η δημιουργία των οργάνων του γαστρεντερικού σωλήνα είναι 

αποτέλεσμα αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων με το προσκείμενο μεσόδερμα, καθώς επίσης 

και των διαφόρων σηματοδοτικών μονοπατιών, οι παράγοντες των οποίων θα καθορίσουν 

τις ακριβείς υποπεριοχές στις οποίες αυτά θα διαμορφωθούν (McCracken and Wells, 2012). 

Μεταξύ της εμβρυϊκής ημέρας 8.5-9dpc, το έμβρυο του ποντικού εγκαταλείπει την 

λορδωτική στάση, συστρέφεται και υιοθετεί την εμβρυϊκή στάση τοποθετώντας εσωτερικά 

την στιβάδα του ενδοδέρματος (Mastracci and Sussel, 2012). Από το πρόσθιο γαστρεντερικό 

σωλήνα με τα κατάλληλα ερεθίσματα που προέρχονται από παρακείμενους ιστούς (αορτή, 

νωτοχορδή, μεσόδερμα, μεσέγχυμα), θα ξεκινήσει η οντογένεση του παγκρέατος, μετά την 

επαγωγή των πρόδρομων παγκρεατικών κυττάρων και θα προκύψει η εμφάνιση των δυο 

παγκρεατικών βλαστημάτων από το ενδοδερμικό επιθήλιο (εικόνα 1.2). 
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Εικόνα 1.2: Τα πρώτα στάδια της οντογένεσης του παγκρέατος. Η μελλοντική περιοχή (πράσινο) 

όπου θα σχηματιστούν τα δυο εκβλαστήματα του αναπτυσσόμενου παγκρέατος έχει καθοριστεί ήδη 

από το στάδιο των 10 σωμιτών. Κατάλληλα ερεθίσματα από νωτοχορδή (μπλέ), αορτή (κόκκινο), 

μεσέγχυμα (κίτρινο), καθορίζουν την δημιουργία του οργάνου στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του. 

Τα στάδια 10 σωμιτών και 28 σωμιτών αντιστοιχούν στο 8 dpc και 10 dpc. D: ραχιαίο, V: κοιλιαίο 

(Edlund, 2002). 

 

1.3  Πρωτογενής και δευτερογενής μετάβαση κατά τη διάρκεια της 

εμβρυϊκής ανάπτυξης του παγκρέατος. 

 

Κατά τη διάρκεια της οντογένεσης του παγκρέατος συμβαίνουν δύο καθοριστικής 

σημασίας ρυθμιστικές μεταβάσεις, η πρωτογενής και η δευτερογενής (Pictet et al., 1972). Η 

πρωτογενής μετάβαση αφορά τη δημιουργία των παγκρεατικών βλαστημάτων και τον 

πολλαπλασιασμό των προδρόμων παγκρεατικών κυττάρων, ενώ η δευτερογενής μετάβαση 

αφορά τη δημιουργία και τη διαφοροποίηση των διαφορετικών κυτταρικών τύπων του 

οργάνου. 

Τα πρώτα σημάδια για τη δημιουργία του παγκρέατος παρατηρούνται περίπου την 

εμβρυϊκή ημέρα 9.5 dpc, όπου επιθηλιακά κύτταρα προβάλλουν στο παρακείμενο 

μεσέγχυμα και πολλαπλασιάζονται, ώστε να δημιουργήσουν το ραχιαίο και το κοιλιαίο 

βλάστημα. Ο όρος πρωτογενής μετάβαση αναφέρεται στο αναπτυξιακό διάστημα από το 

στάδιο 9.5 dpc έως 12.5 dpc κατά το οποίο συμβαίνουν τρία καθοριστικά γεγονότα. 

Πολλαπλασιάζονται τα πρωτογενή πολυδύναμα παγκρεατικά κύτταρα, εμφανίζονται τα 

πρώτα α κύτταρα, και επανακαθορίζεται  η πολικότητα των κυττάρων στον κατακόρυφο 

άξονα συμμετρίας (Rieck et al., 2012) (εικόνα 1.3).  
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Εικόνα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν κατά την πρωτογενή 

μετάβαση. Τα επιθηλιακά κύτταρα προβάλλουν μέσα από το μεσέγχυμα και αναπτύσσονται 

προκειμένου να σχηματίσουν τις διακλαδώσεις. Τα κύτταρα που δεν βρίσκονται σε επαφή με το 

μεσέγχυμα, στον αυλό του επιθηλίου (ένθετο) είναι τα πρόδρομα ενδοκρινή κύτταρα (Gittes, 2009). 

 Στη συνέχεια από το αναπτυξιακό στάδιο 13.5 dpc ξεκινάει η δευτερογενής 

μετάβαση, η οποία κορυφώνεται στο στάδιο 14.5 dpc και διαρκεί έως και το 15.5 dpc. Στο 

αναπτυξιακό αυτό διάστημα καθορίζεται η μοίρα των διαφορετικών κυτταρικών τύπων που 

αποτελούν το πάγκρεας και πραγματοποιείται η διαφοροποίηση τους. Τα πρώτα β-κύτταρα 

εμφανίζονται παράλληλα με τα εξωκρινή και στη συνέχεια τα αγωγά. Μετά το πέρας και 

της δευτερογενούς μετάβασης ελάχιστα είναι τα εναπομείναντα αδιαφοροποίητα 

πρόδρομα κύτταρα. Επιπροσθέτως το κοιλιαίο βλάστημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί 

κοντά στον ηπατικό μίσχο, κινείται προς την ραχιαία πλευρά καθώς το στομάχι και ο 

δωδεκαδάκτυλος περιστρέφονται και συνενώνεται με το ραχιαίο παγκρεατικό βλάστημα, 

το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί στο μέσο του δωδεκαδακτύλου, προκειμένου να σχηματιστεί 

ένα ενιαίο όργανο (εικόνα 1.4). 
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Εικόνα 1.4: Σχηματική αναπαράσταση του αναπτυσσόμενου παγκρέατος στο ποντίκι. Στο στάδιο 9.5 

dpc περίπου πρωτοεμφανίζονται τα δυο παγκρεατικά εκβλαστήματα και πραγματοποιείται η 

μορφογένεση του επιθηλίου (πρωτογενής μετάβαση). Στη συνέχεια και μέχρι το στάδιο 15.5 dpc 

πραγματοποιείται η ένωση των δυο εκβλαστημάτων και η διαφοροποίηση των τριών διαφορετικών 

κυτταρικών τύπων (δευτερογενής μετάβαση). Στα τελευταία αναπτυξιακά στάδια μέχρι το στάδιο 

του νεογνού, επιτελείται η ωρίμανση των διαφόρων κυτταρικών τύπων και τη δημιουργία του 

ώριμου οργάνου (τριτογενής μετάβαση)  (Habener et al., 2005). 

 

1.4  Σηματοδοτικά μονοπάτια τα οποία εμπλέκονται στην οντογένεση 

του παγκρέατος κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. 

 

Τα κύτταρα τα οποία θα δημιουργήσουν τα όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα 

καθορίζονται από τη θέση την οποία έχουν κατά μήκος των δύο αξόνων, του πρόσθιου-

οπίσθιου και του ραχιαίου-κοιλιαίου. Ο καθορισμός αυτός επιτυγχάνεται από σημαντικά 

μηνύματα που δέχονται τα κύτταρα αυτά από το περιβάλλον τους. Μια πλειάδα 

σηματοδοτικών μονοπατιών και μορφογενετικών παραγόντων από τους παρακείμενους 

ιστούς διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες και καθοδηγεί τη διαφοροποίηση και την 

ανάπτυξη του παγκρέατος από τα πρώτα στάδια, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων 

αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω. 

 

Το μεσέγχυμα ελέγχει τη δημιουργία του παγκρέατος: 

Η πρώτη απόδειξη για τη σημασία του μεσεγχύματος στο αναπτυσσόμενο πάγκρεας 

έγινε από τους Golosow και Grobstein (Golosow and Grobstein, 1962), οι οποίοι 
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διαπίστωσαν ότι απομονωμένο επιθήλιο από παγκρεατικά εκβλαστήματα στο στάδιο 11.5 

dpc αποτύγχανε να μεγαλώσει και να διαφοροποιηθεί σε καλλιέργεια, σε αντίθεση με τα 

αντίστοιχα, άθικτα εκβλαστήματα από το ίδιο αναπτυξιακό στάδιο. Από τότε μέχρι και 

σήμερα πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι αλληλεπιδράσεις του 

επιθηλίου με το μεσέγχυμα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκρέατος, 

αποκαλύπτοντας τα σήματα που προέρχονται από αυτό, τα οποία ελέγχουν την 

διαφοροποίηση τόσο των ενδοκρινών κυττάρων όσο και των εξωκρινών. 

FGF (Fibroblast growth factors)   

Είναι γνωστό ότι πολλά μέλη της οικογένειας των αυξητικών παραγόντων  

ινοβλαστών  διαδραματίζουν σημαντικό ρολό σε ποικίλες αναπτυξιακές διαδικασίες, 

ρυθμίζοντας την επικοινωνία επιθηλίου–μεσεγχύματος. Στο πάγκρεας για παράδειγμα, 

είναι γνωστό ότι οι FGF 1, 7, και 10, εκφράζονται στο μεσέγχυμα ενώ  αντίστοιχα ο 

υποδοχέας τους FGFR2b εκφράζεται στο παγκρεατικό επιθήλιο (Gittes, 2009). Ο FGF10 

εκφράζεται από τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια μέχρι και το στάδιο 11.5dpc, οπότε η 

έκφραση του αρχίζει να φθίνει. Ο FGF10 μέσω του υποδοχέα του FGFR2b προάγει τον 

πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων in vitro και in vivo (Serup, 2012).  

Επιπροσθέτως στα Fgf10-/- ποντίκια παρατηρήθηκε δραματική μείωση στον 

πολλαπλασιασμό των PDX1+ πρόδρομων κυττάρων και κατά συνέπεια των ενδοκρινών 

κυττάρων. Επίσης παρατηρήθηκε μειωμένη ανάπτυξη, διαφοροποίηση και  διακλάδωση 

του παγκρεατικού επιθηλίου (Bhushan et al., 2001). Η δράση του FGF10 έχει  αποδειχθεί ότι 

συμβάλει στην διατήρηση της έκφρασης του Ptf1a στο ραχιαίο βλάστημα, μέσω του οποίου 

εδραιώνεται το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch και παράλληλα με το μεταγραφικό 

παράγοντα HNF6, προάγουν την έκφραση του Pdx1 (Jacquemin et al., 2006).  

Ο FGF4 έχει επίσης αποδειχθεί, ότι δρα σα μορφογόνο του ενδοδέρματος. Υψηλή 

συγκέντρωσή του κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη προάγει το σχηματισμό του οπίσθιου 

γαστρεντερικού σωλήνα, και αναστέλλει την έκφραση των γονιδίων που προάγουν το 

σχηματισμού του πρόσθιου και ενδιάμεσου γαστρεντερικού σωλήνα. Εκτοπική του 

έκφραση στο παγκρεατικό επιθήλιο είχε αρνητικές επιπτώσεις στην διαφοροποίηση και των 

τριών διαφορετικών κυτταρικών τύπων του παγκρέατος, αλλά κυρίως της ενδοκρινούς 

μοίρας. Ομοίως πειράματα εκτοπικής έκφρασης του FGF10 σε όλα τα PDX1+ κύτταρα 

οδήγησε σε αυξημένο πολλαπλασιασμό αδιαφοροποίητων, προδρόμων, παγκρεατικών 

κυττάρων και σε αναστολή της διαφοροποίησης των ενδοκρινών κυττάρων (Hart et al., 

2003). 

EGF  (Epidermal growth factor) 

Μια ακόμα οικογένεια της οποίας πολλά μέλη έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του παγκρέατος είναι αυτή των επιδερμικών αυξητικών παραγόντων (EGFs). Η 

οικογένεια αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία προσδένονται σε 4 διαφορετικούς 

υποδοχείς. Όπως και οι FGF προσδένονται σε υποδοχείς με ενεργότητα κινάσης τυροσίνης, 

με τους οποίους από κοινού διεγείρουν την ανάπτυξη και μορφογένεση του παγκρέατος 

(Edlund, 2002) (εικόνα 1.5). Ένα από τα μέλη της οικογένειας που θεωρείται ότι επάγει τη 
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δημιουργία των β-κυττάρων είναι το Btc, μέσω του υποδοχέα του ErbB1. Σε απομονωμένα 

παγκρέατα από το στάδιο των 11.5 dpc η δράση του είχε ως αποτέλεσμα τον αυξημένο 

πολλαπλασιασμό των μεσεγχυματικών κυττάρων, την αύξηση των PDX1+ επιθηλιακών 

κυττάρων και την αυξημένη παραγωγή β-κυττάρων. Αντιθέτως το Btc αναστέλλει την 

παραγωγή  των α-κυττάρων τα οποία παράγουν γλυκαγόνη και των εξωκρινών, θετικών για 

αμυλάση κυττάρων (Thowfeequ et al., 2007). Επιπλέον προσθήκη εξωγενούς EGF, εντείνει 

τον πολλαπλασιασμό των προδρόμων αδιαφοροποίητων κυττάρων του επιθηλίου και 

οδηγεί σε διπλασιασμό του μεγέθους τους, μετά από επτά ημέρες σε καλλιέργεια, σε 

σύγκριση με αυτά που μεγάλωσαν χωρίς την προσθήκη EGF. Καλλιέργεια εκ νέου για επτά 

ημέρες, των αυξημένων, αδιαφοροποίητων αυτών κυττάρων, απουσία EGF, έχει ως 

αποτέλεσμα την διπλάσια παραγωγή β κυττάρων, σε σύγκριση με τους μάρτυρες των 

οποίων η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε για 14 ημέρες χωρίς καθόλου προσθήκη EGF 

(Cras-Meneur et al., 2001) 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους υποδοχείς των EGF, διαγονιδιακά ποντίκια στα οποία ο 

ErbB1 είχε απενεργοποιηθεί σε όλα τα  PDX1+ κύτταρα, καταφέρνουν και επιβιώνουν, αλλά 

παρουσιάζουν διαβήτη λόγω απώλειας της ικανότητας των β-κυττάρων να 

πολλαπλασιαστούν κατά στο νεογνικό στάδιο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ένα πιθανό 

ενδογενή ρόλο των EGF υποδοχέων όχι μόνο κατά την εμβρυϊκή αλλά και κατά τη 

μεταγεννητική ανάπτυξη των β-κυττάρων (Miettinen et al., 2006). 

Επιπλέον ένα ακόμα μέλος των EGFs υποδοχέων, ο ErbB4 έχει αποδειχθεί ότι  

εκφράζεται στο παγκρεατικό επιθήλιο από το στάδιο 12.5 dpc, και έπειτα από το στάδιο 

16.5 dpc, περιορίζεται η έκφραση του στα αγωγά κύτταρα.. Ο ErbB4 έχει αποδειχθεί ότι 

είναι απαραίτητος για την δημιουργία των δ-κυττάρων (Huotari et al., 2002; Kritzik et al., 

2000). 
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Εικόνα 1.5: Οι FGFs και EGFs προάγουν τον πολλαπλασιασμό των πρόδρομων παγκρεατικών 

κυττάρων. (ΝIC: Notch intracellular domain) (Edlund, 2002). 

 

TGFβ (Transforming growth factor-β): 

Οι ισομορφές των TGFβ  (TGF-β1, -β2, και -β3) εκφράζονται στο εμβρυϊκό 

παγκρεατικό επιθήλιο τουλάχιστον από το στάδιο 12.5 dpc. Οι ισομορφές των TGFβ  είναι 

σημαντικοί ρυθμιστές των μεταλλοπρωτεασών του εξωκυττάριου στρώματος μέσω των 

οποίων ρυθμίζουν την μετανάστευση των ενδοκρινών κυττάρων και κατ’ επέκταση την 

συνένωση τους για τη δημιουργία των νησιδίων (Gittes, 2009; Miralles et al., 1998). 

 Ο πιο σημαντικός υποδοχέας των παραπάνω συνδετών (ligands) είναι ο υποδοχέας 

τύπου ΙΙ των TGF-β (TBR-II), ο οποίος στα πρώτα στάδια της ανάπτυξη (11.5 dpc) εκφράζεται 

στο μεσέγχυμα και στο επιθήλιο, ενώ αργότερα περιορίζεται στα αγωγά κύτταρα. Ο 

τελευταίος σε συνεργασία με τον υποδοχέα τύπου Ι των TGF-β (TBR-I/Alk5), ο οποίος 

παρουσιάζει παρόμοιο πρότυπο έκφρασης, μεταβιβάζουν στο επιθήλιο τα μηνύματα των 

ισομορφών του TGFβ. Έρευνες στις οποίες παρεμποδίστηκε η δράση  του TGFβ 

σηματοδοτικού μονοπατιού στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του παγκρέατος, τόσο στο 

επιθήλιο όσο και στο μεσέγχυμα, έδειξαν ότι είχε ως αποτέλεσμα την κατευθυνόμενη 

διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων προς κύτταρα της ενδοκρινούς μοίρας 

(Tulachan et al., 2007). 

Activins και BMP (Bone morphogenetic proteins): 

Δυο ακόμα πολύ σημαντικά μέλη της υπεροικογένειας των TGFβ είναι οι Ακτιβίνες 

(Activins) και οι BMP. Από πειράματα που έχουν γίνει σε πολλά διαφορετικά ζωικά μοντέλα 
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έχει αποδειχθεί ότι απαιτείται καταστολή του BMP μονοπατιού στο κοιλιαίο τμήμα του 

πρόσθιου εντερικού σωλήνα, προκειμένου να καθοριστεί η παγκρεατική ταυτότητα των 

κύτταρων σε εκείνο το σημείο.  

Η ActivinβB (ActB) η οποία εκκρίνεται από τη νωτοχορδή, καταστέλλει το  Shh και 

επάγει την έκφραση του Pdx1 στο ραχιαίο βλάστημα. Οι ActΑ και ActΒ εκφράζονται στα 

ενδοκρινή επιθηλιακά κύτταρα τα οποία παράγουν γλυκαγόνη. Παράλληλα η FST 

(Follistatin), η οποία εκφράζεται στα πρώιμα στάδια στο μεσέγχυμα, είναι γνωστός 

αναστολέας των Act του επιθηλίου, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αναπόσπαστη 

ανάπτυξη των εξωκρινών κυττάρων, καταστέλλοντας την διαφοροποίηση των ενδοκρινών 

κυττάρων. Στα επόμενα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης καθώς το μεσέγχυμα μικραίνει  σε 

αναλογία με το αναπτυσσόμενο επιθήλιο, και τα επίπεδα της FST πέφτουν, η επιθηλιακή 

Act προάγει τη διαφοροποίηση των ενδοκρινών κυττάρων ώστε να σχηματίσουν τα ώριμα 

νησίδια (Maldonado et al., 2000). Προσθήκη εξωγενώς Act σε απομονωμένα παγκρέατα σε 

καλλιέργεια είχε ως αποτέλεσμα την μειωμένη διακλάδωση του επιθηλίου, διαδικασία που 

σχετίζεται με τη διαφοροποίηση των εξωκρινών και των αγωγών κυττάρων (Ritvos et al., 

1995). 

Στο παγκεατικό εκβλαστημα εκφράζονται υποδοχείς των ακτιβινών τύπου ΙΙ, όπως οι 

ACTRIIA, ACTRIIB (activin-receptor type IIA, activin receptor type IIB). Πειράματα 

καταστολής τους έχουν αποδείξει ότι ανεξαρτήτως του συνδέτη που τους ενεργοποιεί, η 

λειτουργία τους είναι σημαντική για την μορφογένεση του διακλαδιζόμενου επιθηλίου, και 

ιδίως για τη δημιουργία των ενδοκρινών κυττάρων και των νησιδίων του παγκρέατος 

(Gittes, 2009).   

Notch: 

Ο Notch είναι ένας μεμβρανικός υποδοχέας, πρόσδεση του οποίου με τους συνδέτες 

του, έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των κυττάρων στην αδιαφοροποίητη κατάσταση. Ο 

μεταγραφικός παράγοντας Hes1, ο οποίος επάγεται από το Notch,  καταστέλλει την 

έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα Ngn3, ο οποίος είναι καθοριστικός για τη 

διαφοροποίηση των ενδοκρινών κυττάρων. Ο Hes1 καταστέλλει επίσης και το μεταγραφικό 

παράγοντα Ptf1a, έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα των προδρόμων επιθηλιακών 

παγκρεατικών κυττάρων και αργότερα των εξωκρινών. Το σηματοδοτικό αυτό μονοπάτι 

έχει αποδειχτεί ότι παίζει θετικό ρόλο στη δημιουργία των αγωγών κυττάρων (Gittes, 2009; 

Murtaugh, 2007). Τέλος το σηματοδοτικό μονοπάτι του Notch είναι ενεργό και στα  

κεντροκυψελιδικά κύτταρα στον ενήλικο ιστό.  Έχει αποδειχθεί ότι ένας υποπληθυσμός 

κεντροκυψελιδικών κύτταρων εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα του Hes1 (Kopinke et al., 

2011), ενώ ένας άλλος υποπληθυσμός κεντροκυψελιδικών κύτταρων, τα οποία 

παρουσιάζουν υψηλή ALDH ενζυμική δραστηριότητα, εκφράζουν τους μεταγραφικούς 

παράγοντες Hey1 και Hey2 (Rovira et al., 2010).  

Hedgehog: 

Στα πρώιμα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης το Sonic hedgehog (Shh) εκφράζεται σε 

όλο το επιθήλιο του εντέρου. Για την επαγωγή του ραχιαίου παγκρεατικού εκβλαστήματος, 
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η  καταστολή του μονοπατιού Shh από τη νωτοχορδή, επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με την 

επίδραση του FGF2, και της ActΒ (εικόνα 1.6). 

Η καταστολή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή της έκφρασης του Pdx1, στο 

παρακείμενο παγκρεατικό ενδόδερμα και τον καθορισμό της περιοχής όπου θα 

δημιουργηθεί το ραχιαίο παγκρεατικό εκβλάστημα. Αντιθέτως για την επαγωγή του 

κοιλιακού παγκρεατικού εκβλαστήματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το καρδιακό 

μεσέγχυμα μέσω των FGF, οι οποίοι καταστέλλουν την έκφραση του Shh.  

 

Εικόνα 1.6: Τα σηματοδοτικά μονοπάτια που καθορίζουν την δημιουργία του παγκρέατος στο 

πρόσθιο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Στο ραχιαίο τμήμα του πρόσθιου γαστρεντερικού 

σωλήνα η επίδραση του RA και η  καταστολή του μονοπατιού Sonic Hedgehog (Shh) από την ActB, 

μέλος της οικογένειας TGF και τον FGF2, έχουν ως αποτέλεσμα τον καθορισμό του παγκρεατικού 

ενδοδέρματος και  την επαγωγή της έκφρασης του Pdx1. Αντίθετα στο κοιλιαίο τμήμα του πρόσθιου 

γαστρεντερικού σωλήνα τα σηματοδοτικά μονοπάτια των BMP και FGF προάγουν την δημιουργία 

του ήπατος και αναστέλλουν τη δημιουργία του παγκρέατος (McCracken and Wells, 2012). 

Σε ότι αφορά το Indian Hedgehog (Ihh), η αποσιώπηση του σε διαγονιδιακά ποντίκια 

έχει επιπτώσεις στη μορφογένεση του κοιλιακού εκβλαστήματος του παγκρέατος. Επίσης 

στο πάγκρεας εκφράζεται ο Patched 1 (Ptc1),  υποδοχέας και των τριών συνδετών (Sonic, 

Desert, Indian) του σηματοδοτικού μονοπατιού Hedgehog.  Τα Ptc1-/- ποντίκια στο στάδιο 

9.5 dpc χαρακτηρίζονται από απουσία PDX1+ και GLU+ κυττάρων, σε αντίθεση με ότι 

συμβαίνει στα φυσικού τύπου ποντίκια. Τα ετερόζυγα για το Ptc1+/- ποντίκια επιβιώνουν 

μέχρι την ενηλικίωση τους αλλά παρουσιάζουν  προβλήματα στη ρύθμιση της γλυκόζης στο 

αίμα τους (Hebrok et al., 2000) 
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Ρετινοϊκό οξύ (RA): 

 Το ρετινοϊκό οξύ (RA) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της περιοχής 

του ραχιαίου εκβλαστήματος και την επαγωγή του Pdx1. Το ρετινοϊκό οξύ δρα μέσω των 

υποδοχέων του RAR, οι οποίοι εκφράζονται τόσο στο επιθήλιο όσο και στο μεσέγχυμα. Τα 

κυριότερα γονίδια τα οποία ευθύνονται για τη σύνθεση του ρετινοϊκού οξέως είναι τα 

Aldh1a2 και Aldh1a1.  

Το Aldh1a2 εκφράζεται στο μεσέγχυμα, από τα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής 

ανάπτυξης του παγκρέατος. Λίγο αργότερα εκφράζεται στο επιθήλιο και το  Aldh1a1 

(Ostrom et al., 2008). Έρευνες σε zebrafish έχουν δείξει, ότι το ρετινοϊκό οξύ από το 

παρακείμενο μεσόδερμα στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα στο ενδόδερμα προκειμένου να 

επάγει τη δημιουργία του παγκρέατος. Επιπλέον πειράματα προσθήκης εξωγενούς 

ρετινοϊκού οξέος, είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία εκτοπικών νησιδίων (Stafford and 

Prince, 2002).  Επιπροσθέτως προσθήκης εξωγενούς ρετινοϊκού οξέος σε καλλιέργεια 

απομονωμένων εκβλαστημάτων οδήγησε σε επαγωγή της διαφοροποίησης των ενδοκρινών 

και των αγωγών κυττάρων (Tulachan et al., 2003). 

 Επίσης τα ποντίκια, τα οποία στερούνται της έκφρασης του Aldh1a2 (Aldh1a2-/-), δε 

σχηματίζουν το ραχιαίο παγκρεατικό εκβλάστημα. Σε αντιδιαστολή με τα Aldh1a2-/- 

ποντίκια, τα έμβρυα που στερούνται την έκφραση του  Aldh1a1, ζουν κανονικά, είναι 

γόνιμα και δεν παρουσιάζουν κανένα προφανή φαινότυπο διαταραχής του παγκρέατος 

(Fan et al., 2003; Matt et al., 2005). Φαίνεται λοιπόν πως η παρουσία του ρετινοϊκού στα 

πρώτα στάδια δημιουργίας του οργάνου είναι αναντικατάστατη, ενώ ο ρόλος του στα 

επόμενα στάδια της ανάπτυξης δεν είναι ζωτικής σημασίας. Επίσης είναι γνωστό ότι 

περίσσια συγκέντρωση ρετινοϊκού οξέως σε καλλιέργεια απομονωμένων εκβλαστημάτων, 

έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 3 φορές περισσότερων ενδοκρινών κυττάρων (Ostrom 

et al., 2008).  

 

1.5  Ιεραρχία των σημαντικότερων μεταγραφικών παραγόντων κατά την 

εμβρυϊκή ανάπτυξη του παγκρέατος. 

 

Οι σημαντικότεροι μεταγραφικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην δημιουργία και την 

ανάπτυξη του παγκρέατος (εικόνα 1.7) ανήκουν σε τρείς κυρίως οικογένειες δομικών 

μοτίβων: α) μoτίβου ελικάς-θηλείας-έλικας (bHLH), β) μοτίβου ομοιοτικής περιοχή που 

αποτελούν μια ειδική τάξη της δομής ελικας-στροφής-έλικας (Homodomain proteins) και γ) 

μοτίβου φτερωτής έλικας (winged helix) (Schwitzgebel, 2001). 

 HNF3b/ FOXA2 

Ο HNF3β ονομάζεται και Foxa2, ανήκει στην οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων 

με φτερωτή έλικα (winged helix)  και εκφράζεται στο πρόσθιο τμήμα της αρχέγονης 

γραμμής στο στάδιο 5.5-6.5 dpc και έπειτα στο ενδόδερμα (Monaghan et al., 1993). Έχει 
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αποδειχθεί ότι ο Foxa2, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των α κυττάρων τα 

οποία παράγουν την γλυκαγόνη (Lee et al., 2005). 

 HNF3a/FOXA1 

Ανήκει στην ίδια οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων με τον HNF3β. Η έκφραση 

του στο ενδόδερμα αρχίζει στο 7.5 dpc. Ομοίως και αυτός παίζει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία των α κυττάρων τα οποία παράγουν την γλυκαγόνη. Συγκεκριμένα τα Hnf3α-/- 

είναι υπογλυκαιμικά και παρουσιάζουν 70% μείωση του mRNA της γλυκαγόνης  (Kaestner 

et al., 1999). 

HLXB9 

Ο Hlxb9 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που εκφράζεται στο ραχιαίο 

εκβλάστημα πριν τον Pdx1. Η έκφρασή του ανιχνεύεται περίπου στο στάδιο 8 dpc στη 

νωτοχορδή και στο ενδόδερμα του έντερου. Στο στάδιο 13.5 dpc εκφράζεται και στα δυο 

παγκρεατικά εκβλαστήματα, ενώ από το 17.5 dpc εκφράζεται μόνο στα β-κύτταρα. 

Αποσιώπησή του στο πάγκρεας έχει ως συνέπεια την αδυναμία δημιουργίας του ραχιαίου 

εκβλαστήματος, ενώ προκαλεί διατάραξη της διαφοροποίηση των β-κυττάρων στο κοιλιακό 

εκβλάστημα (Li et al., 1999). 

PDX1/ IPF1 

Ο PDX1 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας με ΗΟΧ-ομοιοτική περιοχή, ο οποίος 

συμμετέχει σε πολλά αναπτυξιακά στάδια. Στα πρώιμα στάδια απαιτείται για την ανάπτυξη 

του οργάνου,  καθώς στα Pdx1-/- ποντίκια δεν δημιουργείται το πάγκρεας (Ahlgren et al., 

1996). Επιπλέον πειράματα ελεγχόμενης αποσιώπησής του μετά το σχηματισμό των 

παγκρεατικών εκβλαστημάτων έδειξαν ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

τόσο των ενδοκρινών όσο και των εξωκρινών κυττάρων (Holland et al., 2002). Η έκφρασή 

του ξεκινά περίπου στο στάδιο των 10 σωμιτών (8.5 dpc). Στη συνέχεια, μετά τη 

δευτερογενή μετάβαση η έκφρασή του πέφτει στα διαφοροποιημένα εξωκρινή και αγωγά 

κύτταρα, ενώ αυξάνεται στα ενδοκρινή β-κύτταρα. Το Pdx1 ενεργοποιεί μια πλειάδα 

σημαντικών γονιδίων για τη δημιουργία του παγκρέατος όπως της ινσουλίνης, της 

γλυκαγόνης, της σωματοστατίνης , και του μεταφορέα της γλυκόζης  Glut2.  

PTF1a 

Ανήκει στην οικογένεια των bHLH μεταγραφικών παραγόντων. Εκφράζεται μαζί με το 

Pdx1 από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας του παγκρέατος σε όλα τα πρόδρομα 

πολυδύναμα επιθηλιακά κύτταρα ενώ, μετά τη δευτερογενή μετάβαση η έκφραση του 

περιορίζεται μόνο στον πληθυσμό των εξωκρινών κυττάρων (Kopp et al., 2011a). Στα Ptf1a-/- 

ποντίκια τα κύτταρα της εξωκρινούς μοίρας δεν αναπτύσσονται και τα σχηματιζόμενα 

ενδοκρινή κύτταρα μεταναστεύουν στην σπλήνα. Σε αυτά τα νεογνά δεν σχηματίζεται το 

πάγκρεας και πεθαίνουν λίγο μετά τη γέννηση τους  (Krapp et al., 1998).  
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NKX2.2 και NKX6.1 

Είναι και τα δύο μέλη της οικογένειας των μεταγραφικών παραγόντων με ΝΚ 

ομοιοτική περιοχή και η έκφραση τους αρχίζει στο στάδιο 9.5 dpc και 10.5 dpc αντίστοιχα.  

Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης εκφράζονται και τα δύο στα πολυδύναμα κύτταρα του 

παγκρεατικού επιθηλίου, ενώ τη συνέχεια περιορίζονται στα ενδοκρινή κύτταρα. 

Συγκεκριμένα το Nkx2.2 εκφράζεται σε όλα τα ενδοκρινή εκτός των δ κυττάρων. Τα Nkx2.2-/- 

ποντίκια δεν σχηματίζουν καθόλου β κύτταρα, έχουν 80% μείωση των α κυττάρων ενώ δεν 

επηρεάζεται ο πληθυσμός των δ κυττάρων (Sussel et al., 1998).  

  Η έκφραση του Nkx6.1 περιορίζεται στα β-κύτταρα μετά τη δευτερογενή μετάβαση 

και η έκφραση του συνεχίζεται και στα ώριμα β κύτταρα στο ενήλικο πάγκρεας. Στα Nkx6.1-

/- ποντίκια παρεμποδίζεται η νεογένεση των β-κυττάρων ιδίως κατά την δευτερογενή 

μετάβαση και δεν αναπτύσσονται ώριμα β κύτταρα (Sander et al., 2000). Έχει αποδειχθεί 

επίσης ότι η έκφρασή του Nkx6.1 στα πρόδρομα ενδοκρινή κύτταρα πριν από τη Ngn3 είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία των β κυττάρων (Nelson et al., 2007).  

 

NGN3 

Ανήκει στην οικογένεια των bHLH μεταγραφικών παραγόντων και αποτελεί ένα από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για τον καθορισμό και την δημιουργία των ενδοκρινών 

κυττάρων του παγκρέατος. Τα Ngn3-/- ποντίκια δεν σχηματίζουν ενδοκρινή κύτταρα, 

αναπτύσσουν διαβήτη και δεν επιβιώνουν μετά τη γέννηση τους (Gradwohl et al., 2000). Η 

Ngn3 εκφράζεται στην περιοχή του αναπτυσσόμενου παγκρέατος στο στάδιο 8.25dpc για 

πρώτη φορά και η έκφραση αυτή διαρκεί έως και το 10.5 dpc.  Στη συνέχεια, στο στάδιο 

12.5 dpc η έκφρασή της αρχίζει πάλι να αυξάνεται με αποκορύφωμα το 15.5dpc, ενώ 

μειώνεται δραματικά μετά το 16.5 dpc (Villasenor et al., 2008). 

 

NEUROD/ΒΕΤΑ2 

Ανήκει στην οικογένεια των bHLH μεταγραφικών παραγόντων και η έκφραση του 

εξαρτάται από αυτή της Ngn3, της οποίας αποτελεί άμεσο στόχο. Εκφράζεται και αυτός σε 

όλα τα πρόδρομα ενδοκρινή κύτταρα και η αποσιώπηση του σε ποντίκια οδηγεί σε 

μειωμένη δημιουργία των ενδοκρινών κυττάρων και αδυναμία σχηματισμού ώριμων 

νησιδίων. Τα NeuroD-/- ποντίκια γεννιούνται υπεργλυκαιμικά και πεθαίνουν λίγο μετά τη 

γέννηση τους (Naya et al., 1997). 

 

PAX4  και PAX6  

Και οι δύο μεταγραφικοί παράγοντες έχει αποδειχθεί ότι εκφράζονται στα πρόδρομα 

ενδοκρινή κύτταρα στο αναπτυσσόμενο πάγκρεας. Αποσιώπηση του PAX4 σε ποντίκια έχει 

ως αποτέλεσμα την απουσία β και δ κυττάρων από τα παγκρέατα των νεογέννητων. 
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Αντιθέτως η έκφραση του PAX6 δεν είναι τόσο καθοριστική για την δημιουργία των 

ενδοκρινών κυττάρων με αποτέλεσμα τα Pax6-/- ποντίκια να σχηματίζουν ενδοκρινή 

κύτταρα αλλά σε μειωμένο αριθμό (Gittes, 2009).   

 

Εικόνα 1.7: Απεικόνιση των  μορφολογικών (Α) και σηματοδοτικών (Β) γεγονότων τα οποία 

καθορίζουν την δημιουργία του παγκρέατος και την διαφοροποίηση των τριών κυτταρικών τύπων 

κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη (Murtaugh, 2007).  
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1.6  Τα πολυδύναμα κύτταρα στο εμβρυϊκό και στο ενήλικο πάγκρεας. 

Με τον όρο βλαστικά κύτταρα χαρακτηρίζονται τα κύτταρα που έχουν την ικανότητα 

τόσο της αυτό-ανανέωσης,  να διαιρούνται δηλαδή  για απροσδιόριστες χρονικές 

περιόδους και να παραμένουν στην αδιαφοροποίητη κατάσταση, όσο και της 

πολυδυναμίας, της ικανότητας δηλαδή, να παράγουν θυγατρικά κύτταρα, τα οποία με τη 

σειρά τους κάτω από κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να διαφοροποιηθούν για να 

σχηματίσουν όλους τους κυτταρικούς τύπους που συναντώνται στους ώριμους ιστούς.  

Τα ενήλικα ιστο-ειδικά βλαστικά κύτταρα βρίσκονται στους ενήλικους ιστούς, έχουν 

μικρότερη ικανότητα αυτό-ανανέωσης και η ικανότητα  διαφοροποίησής τους περιορίζεται 

στους κυτταρικούς τύπους κάθε ιστού. Σε αντίθεση με όσα ισχύουν κατά την εμβρυϊκή 

ανάπτυξη, οι ενήλικοι ιστοί δεν έχουν όλοι την ίδια ικανότητα αναδημιουργίας και έτσι ο 

πληθυσμός των ενήλικων βλαστοκυττάρων ποικίλει ανάμεσα στα διαφορετικά όργανα. 

Κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη του παγκρέατος, στα πρώιμα στάδια 8.5 dpc με 12.5dpc,  

τα κύτταρα του επιθηλίου χαρακτηρίζονται ως πολυδύναμα πρόδρομα κύτταρα και έχουν 

τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε όλους τους κυτταρικούς τύπους του παγκρέατος. 

Τα κύτταρα αυτά πολλαπλασιάζονται με έντονους ρυθμούς και χαρακτηρίζονται από την 

έκφραση των Pdx1, Ptf1a, Hnf1b, Hes1, Sox9 και Nkx6.1 μεταγραφικών παραγόντων (Kopp 

et al., 2011a). Το αναπτυσσόμενο επιθήλιο σχηματίζει διακλαδώσεις, οι οποίες χωρίζονται 

επιμέρους σε κορυφές και αυλούς. Στις κορυφές του επιθηλίου μέχρι το στάδιο 12.5dpc 

έχει αποδειχθεί ότι βρίσκονται τα πολυδύναμα  πρόδρομα κύτταρα. Στα κύτταρα αυτά 

εκφράζεται και η καρβοξυπεπτιδάση Α (CPA1) (Zhou et al., 2007). Καθώς συνεχίζεται η 

ανάπτυξη, όσο πλησιάζει η δευτερογενής μετάβαση, τα κύτταρα τα οποία καθορίζονται και 

διαφοροποιούνται προς ενδοκρινή και αγωγά μεταναστεύουν προς τον αυλό του 

επιθηλίου, ενώ στις κορυφές θα παραμείνουν μόνο τα κύτταρα της εξωκρινούς μοίρας. 

Επιπλέον η έκφραση των διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων περιορίζεται σε 

συγκεκριμένους κυτταρικούς υποπληθυσμούς. Συγκεκριμένα η έκφραση των Ptf1a και  

Cpa1 περιορίζεται στα εξωκρινή κύτταρα, ενώ η έκφραση των Hnf1b, Sox9 και Nkx6.1 

περιορίζεται στα κύτταρα του αυλού του επιθηλίου από τα οποία θα προκύψουν τα 

ενδοκρινή και αγωγά κύτταρα (Εικόνες 1.8, 1.9).  
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Εικόνα 1.8: Σχηματική απεικόνιση της ταυτότητας των επιθηλιακών κυττάρων του παγκρέατος κατά 

την πορεία τους από την πολυδυναμία προς τη διαφοροποίηση και την ωρίμανση (Kopp et al., 

2011a). 

 

Στη συνέχεια η έκφραση του Ngn3 καθορίζει όλα τα πρόδρομα ενδοκρινή κύτταρα, 

τα οποία ανάλογα τους διαφορετικούς μεταγραφικούς παράγοντες, που θα εκφράσουν, θα 

διαφοροποιηθούν προς τους πέντε διαφορετικούς κυτταρικούς υποπληθυσμούς  (α, β, δ, ε 

και PP) (Εικόνα 1.9). 
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Εικόνα 1.9: Σχηματική απεικόνιση των διαφορετικών μεταγραφικών παραγόντων οι οποίοι 

εκφράζονται στα πρόδρομα επιθηλιακά κύτταρα του παγκρέατος, προκειμένου να επιτευχθεί η 

διαφοροποίηση τους στους διαφορετικούς κυτταρικούς υποπληθυσμούς (Mastracci and Sussel, 

2012). 

 

Σε ότι αφορά το ενήλικο πάγκρεας του ποντικού, είναι γνωστό ότι έχει τη δυνατότητα 

αναδημιουργίας μετά από πρόκληση γενετικής, χειρουργικής ή φαρμακολογικής βλάβης. 

Επιπροσθέτως είναι γνωστή η ύπαρξη ενός σπάνιου τύπου επιμηκυμένων κυττάρων στη 

συμβολή των εξωκρινών και των αγωγών κυττάρων τα οποία ονομάζονται 

κεντροκυψελιδικά (centroacionar), τα οποία πιστεύεται ότι αποτελούν πηγή πρόδρομων 

πολυδύναμων παγκρεατικών κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά εκφράζουν τους μεταγραφικούς 

παράγοντες  Sox9 Hes1 και Ptf1a, καθώς επίσης παρουσιάζουν και ALDH ενζυμική 

δραστηριότητα. (Kopp et al., 2011a; Rovira et al., 2010; Slack, 1995). 
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1.7  Δεϋδρογονάσες των αλδεϋδών (Aldhs) 

 Οι δεϋδρογονάσες των αλδεϋδών είναι μια μεγάλη οικογένεια ενζύμων που οξειδώνουν 

ένα υπόστρωμα μεταφέροντας υδρογόνο σε έναν δέκτη που είναι είτε το  NAD+/NADP+, 

είτε ένα ένζυμο φλαβίνης. Από τις διαφορετικές οικογένειες των Aldhs, δύο είναι οι πιο 

μελετημένες για τα θηλαστικά, αυτή της τάξης Ι, η οποία  αποτελείται από ένζυμα κυρίως 

του κυτοσολίου, και αυτή της τάξης ΙΙ που είναι μιτοχονδριακά. Τα Aldhs είναι τα κύρια 

ενζυμα που μεταβολίζουν την αιθανόλη. Στο πρώτο βήμα η αιθανόλη οξειδώνεται σε 

ακεταλδεύδη κυρίως από τις  ισοεμορφές τάξης Ι  (ADH1A, ADH1B και ADH1C). Έπειτα η 

ακεταλδεύδη οξειδώνεται σε οξικό οξύ βήμα που καταλύεται κυρίως από τα τάξης ΙΙ 

μιτοχονδριακά  Aldhs (ALDH2). Από τα πιο γνωστά ένζυμα των παραπάνω οικογενειών είναι 

το ALDH1A1 και το ALDH1Α2, τα οποία συμμετέχουν στη βιοσύνθεση του ρετινοϊκού οξέος, 

καθώς επίσης στο μεταβολισμό της ακεταλδεύδης και στο οξειδωτικό μονοπάτι του 

μεταβολισμού της αλκοόλης, όπως άλλωστε και πολλά άλλα μέλη των ALDH.  

 Επίσης το ALDH1A1 εκφράζεται σε πολλούς τύπους καρκινικών κυττάρων και 

βλαστοκυττάρων. Το ένζυμο αυτό δεν είναι το μόνο που έχει βρεθεί να εκφράζεται σε 

πολυδύναμα αδιαφοροποίητα κύτταρα. Πρόσφατα έχει αποδειχθεί σε εμβρυϊκά αλλά και 

σε ενήλικα παγκρέατα, η ύπαρξη κάποιων ALDH1 θετικών κυττάρων που ονομάζονται  

κεντροκυψελιδικά (centroacinar), τα οποία πιστεύεται ότι αποτελούν πηγή προδρόμων 

πολυδύναμων παγκρεατικών κυττάρων (Rovira et al., 2010). Η λειτουργία όμως των ΑLDH 

στα κύτταρα αυτά δεν είναι γνωστή.  

 Aldh1b1 

 Το Aldh1b1, γνωστό και ως Ldhx ή Aldh5, είναι ένα μιτοχονδριακό Aldh. Είναι 

γονίδιο χωρίς εσώνια στην κωδική του περιοχή και έχει 65% και 75% αντίστοιχα ομολογία 

με τα ALDH1A1 και ALDH2. Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι εκφράζεται στο ενήλικο 

πάγκρεας, καθώς και σε πολλούς άλλους ιστούς όπως ήπαρ, έντερο,  πνεύμονες, όρχεις και 

θύμος (Stagos et al. 2010). Μέχρι σήμερα ελάχιστα είναι γνωστά για τη λειτουργιά του 

γονιδίου αυτού. Πρόσφατες μελέτες το εμπλέκουν και αυτό στο μεταβολισμό της 

αιθανόλης. 

 

1.8  Διαβήτης 

 Τα β κύτταρα των νησίδων του παγκρέατος έχουν τη μοναδική ικανότητα να παράγουν 

και να διοχετεύουν ινσουλίνη στην κυκλοφορία του αίματος ανάλογα με τα επίπεδα της 

γλυκόζης. Έτσι τα κύτταρα αυτά συνεχώς παρακολουθούν τα επίπεδα της γλυκόζης και όταν 

η τελευταία αυξάνεται στο αίμα μετά από κατανάλωση τροφής, αμέσως παρατηρείται και 

αύξηση της απελευθέρωση της ινσουλίνης, και κατά συνέπεια αυξάνεται και η λήψη 

γλυκόζης από τους περιφερειακούς ιστούς. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα μεταβολικό νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από 

υψηλές τιμές γλυκόζης στο αίμα. Ο διαβήτης αναπτύσσεται όταν ο οργανισμός δεν παράγει 
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ή δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ινσουλίνη, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση του 

πλεονάσματος της  γλυκόζης από το αίμα.  

Διαβήτης τύπου 1  

Στον διαβήτης τύπου I, ο οποίος είναι αυτoάνοσο νόσημα, επιτελείται καταστροφή των 

β κυττάρων του παγκρέατος, με αποτέλεσμα την αδυναμία παραγωγής ινσουλίνης. 

Πρόκειται για τον σπανιότερο από τους 2 τύπους (5-10% διαβητικών) και συνήθως 

εμφανίζεται στην παιδική ηλικία.  

Διαβήτης τύπου 2  

 Ο διαβήτης τύπου 2, είναι μια πολυπαραγοντική ασθένεια, εμφανίζεται κυρίως σε 

ενήλικες, είναι πιο συνήθης από το διαβήτη τύπου 1, και αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 

90-95% όλων των περιστατικών που διαγιγνώσκονται. Στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 

τα β κύτταρα παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα παραγωγής ινσουλίνης. Ο διαβήτης τύπου 

2 έχει διαφορετικά αίτια και συχνά περνά απαρατήρητος για πολλά χρόνια σε ανθρώπους 

που διατρέχουν κίνδυνο. Είναι δυνατό να παρέλθουν δεκαετίες πριν αρχίσουν να 

εμφανίζονται συμπτώματα, και γι' αυτό το λόγο η πρώτη του διάγνωση γίνεται στους 

μεσήλικες ή στους ηλικιωμένους, πολύ αργότερα από τη στιγμή που έχει ήδη ξεκινήσει η 

βλάβη στον οργανισμό. 

  MODY 

 Οφείλεται σε γονιδιακές μεταλλαγές μεταγραφικών παραγόντων σημαντικών για τη 

δημιουργία του παγκρέατος και χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία των β κύτταρων. Συχνά 

συγχέεται με τον διαβήτη τύπου ΙΙ λόγω της εμφάνισης του σε νεαρή ηλικία.  

 

1.9  Το Danio rerio (zebrafish) ως μοντέλο για τη μελέτη του  παγκρέατος. 

Η ανάπτυξη του  παγκρέατος του zebrafish  παρουσιάζει τόσο μορφολογικές όσο και 

φυσιολογικές ομοιότητες με αυτό των θηλαστικών. Στο στάδιο της γαστριδίωσης, περίπου 

στις 5 ώρες μετά τη γονιμοποίηση, τα πρόδρομα ενδοδερμικά κύτταρα βρίσκονται στο 

περιθώριο του βλαστοδέρματος. Τα πρόδρομα κύτταρα, τα οποία θα σχηματίσουν το 

πάγκρεας, βρίσκονται κοντά στον ραχιαίο οργανωτή, περιοχή με χαμηλά επίπεδα Bmp.Ο 

οργανωτής εκκρίνει επίσης και συνδέτες του Shh, οι οποίοι απαιτούνται για το καθορισμό 

της περιοχής, στην οποία θα δημιουργηθεί το πάγκρεας. Στο τέλος της γαστριδίωσης, το 

ρετινοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από το παραξονικό μεσόδερμα, καθορίζει επίσης την 

περιοχή στην οποία θα δημιουργηθεί το πάγκρεας. Η έκφραση του pdx1 ξεκινά στις 14 

ώρες μετά τη γονιμοποίηση. Τα κύτταρα με υψηλή έκφραση του  pdx1, θα 

διαφοροποιηθούν σε ενδοκρινή κύτταρα του παγκρέατος, ενώ τα κύτταρα με χαμηλότερη 

έκφραση του pdx1, θα διαφοροποιηθούν προς εξωκρινή κύτταρα του παγκρέατος και 

κύτταρα του εντέρου.  
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Η δημιουργία του παγκρέατος ξεκινά με το σχηματισμό 2 εκβλαστημάτων του ραχιαίου 

και του κοιλιαίου. Όμως σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στα θλαστικά, το ραχιαίο 

εκβλάστημα παράγει μόνο τα ενδοκρινή α, β, δ και ε κύτταρα, ενώ από το κοιλιαίο 

εκβλάστημα προκύπτουν τα εξωκρινή κύτταρα και λίγα ενδοκρινή. Η έκφραση του γονιδίου 

της ινσουλίνης αρχίζει στις 15 ώρες μετά τη γονιμοποίηση και μέχρι τις 24 ώρες έχει 

διαμορφωθεί το ραχιαίο νησίδιο. Στις 32 ώρες εμφανίζεται και το κοιλιαίο εκβλάστημα το 

οποίο χαρακτηρίζεται από την έκφραση του ptf1a. Τα δύο εκβλαστήματα ενώνονται στις 50 

ώρες περίπου και στο στάδιο των 72 ωρών το εξωκρινές πάγκρεας αρχίζει και εκκρίνει 

πεπτικά ένζυμα όπως την καρβοξυπεπτιδάση Cpa2 (εικόνα 1.10) (Tehrani and Lin, 2011). 

 

 

Εικόνα1.10: Τα σημαντικότερα στάδια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παγκρέατος στο zebrafish 

(Tehrani and Lin, 2011). 

Η ύπαρξη καταλλήλων διαγονιδιακών εμβρύων zebrafish σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα για πειράματα υπερέκφρασης και καταστολής έκφρασης γονιδίων, αλλά και 

για φαρμακολογικές μελέτες, που γίνονται ταχύτερα από ότι στο ποντίκι, είχε ως 

αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια τη χρησιμοποίησή τους, για την αναπτυξιακή μελέτη του 

παγκρέατος. 
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2 Σκοπός 

  

 Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην ταυτοποίηση και στην λειτουργική 

ανάλυση νέων γονιδίων στόχων του Ngn3. Από προηγούμενη δουλειά της ομάδας μας, 

στην οποία πραγματοποιήθηκε κατευθυνόμενη διαφοροποίηση εμβρυονικών 

βλαστοκυττάρων προς β-κύτταρα, με επαγωγή του Νgn3, προέκυψε μια λίστα γονιδίων 

μετά από κατάλληλη επεξεργασία των αποτελεσμάτων μικροσυστοιχιών γονιδιακής 

έκφρασης που πραγματοποιήθηκαν από 3 διαφορετικά χρονικά σημεία μετά την επαγωγή 

(Serafimidis et al., 2008). Από τα γονίδια αυτά επιλέξαμε να μελετήσουμε περαιτέρω σε 

zebrafish και ποντίκια εκείνα που παρουσίαζαν ισχυρότερη επαγωγή ή καταστολή, και 

επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε γονίδια που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες 

και μόρια σηματοδότησης, τα οποία  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1): 

 

Gene Symbol 

 

Description  Fold 
Change 

 

 

Transcription Factors  12h 24h 48h 

Bhlhb5 basic helix-loop-helix domain 
containing, class B5 

1.903 1.813 15.32 

Bhlhb2 basic helix-loop-helix domain 
containing, class B2 

1.599 3.079 4.347 

Ebf1 early B-cell factor 1 1.028 1.516 10.13 

Ebf2 early B-cell factor 2 1.643 1.273 5.377 

Ebf3 early B-cell factor 3 1.599 3.079 4.347 

Id2 inhibitor of DNA binding 2 1.886 3.211 2.097 

Id4 inhibitor of DNA binding 4 7.017 5.118 7.058 

Small GTP-binding 
proteins and regulators 

    

Fgd4 FYVE, RhoGEF and PH domain 
containing 4 

2.495    3.433   3.682  

Fgd6 FYVE, RhoGEF and PH domain 
containing 6 

1.528    1.56   2.321 
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RNA binding/processing     

Elavl2 ELAV (embryonic lethal, abnormal 
vision, Drosophila)-like 2 (Hu 
antigen B) 

1.581    2.834    9.401  

Elavl4 ELAV (embryonic lethal, abnormal 
vision, Drosophila)-like 4 (Hu 
antigen D) 

1.136    1.21   6.425 

Cytoskeletal/membrane 
changes 

    

Dcx doublecortin 1.333   2.26      9.185 

Growth Factors     

Wisp1 WNT1 inducible  signaling pathway 

protein 1 

0.739   0.771   0.289 

Integrin – mediated 
signalling pathway 

    

Actn1 Actinin alpha1 0.862   0.763  0.462 

Ctgf Connective tissue growth factor 0.582   0.535   0.268 

Vcl Vinculin 0.817   0.660     0.49 

Miscellaneous     

Aldh1b1 Aldehyde dehydrogenase 1b1 3.341  2.272   18.25 

Chn1 Chimerin 1 1.518    2.37    4.397 

Spon1 Spondin1(f-spondin) extracellular 
matrix protein 

1.216   1.877   2.543 

Vldlr Very low density lipoprotein 
receptor 

1.973     2.171     11.1 

 

Πίνακας 2.1: Στον πίνακα αυτό αναφέρονται όλα τα γονίδια που μελετήθηκαν, οι κατηγορίες στις 

οποίες ανήκουν, καθώς και τα επίπεδα επαγωγής ή καταστολής τους όπως προέκυψαν από τα 

αποτελέσματα των μικροσυστοιχιών. 
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3 Υλικά και Μέθοδοι 

 

3.1  Πειραματόζωα 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικά μοντέλα 

οργανισμών, ποντίκι και zebrafish. Σε ό,τι αφορά τα zebrafish  χρησιμοποιήθηκαν, εκτός 

από φυσικού τύπου, και τα διαγονιδιακά Insulin – dsRED  τα οποία μας δόθηκαν από το 

εργαστήριο του Δρ. Δημήτρη Μπέη. Τα αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν ήταν από 16 

έως 72 ώρες. 

Σε ότι αφορά τα ποντίκια χρησιμοποιήθηκαν, CD1 φυσικού τύπου. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν ετερόζυγα για το ανενεργό αλλήλιο Ngn3(+/-), τα οποία διασταυρώθηκαν 

ώστε να προκύψουν έμβρυα ομοζυγωτά για το ανενεργό αλλήλιο Ngn3(-/-) (Gradwohl et al., 

2000). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και έμβρυα ομοζυγωτά για το ανενεργό αλλήλιο Pdx1(-/-) 

(Holland et al., 2002). Η ημέρα της σύλληψης θεωρείται εμβρυϊκή ημέρα 0,5. Οι έγκυες 

θανατώθηκαν στα κατάλληλα αναπτυξιακά στάδια από  9.5 dpc μέχρι  18.5 dpc και στη 

συνέχεια τα έμβρυα συλλέχθηκαν σε PBS. Για τον προσδιορισμό του γονοτύπου των 

εμβρύων, πραγματοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) 

χρησιμοποιώντας  DNA που είχε απομονωθεί από το λεκιθικό σάκο (yolk sac) ή από κομμάτι 

της ουράς.    

Βακτηριακές σειρές  

 Για την κλωνοποίηση και την κατασκευή ανασυνδυασμένων μορίων DNA 

χρησιμοποιήθηκαν τα βακτηριακά στελέχη DH5a του βακτηρίου E.Coli.  

 

3.2  Μικρής κλίμακας απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA 

(mini preps). 

Η μέθοδος αυτή στηρίχθηκε στην αρχή της αλκαλικής λύσης. Η προετοιμασία για τα 

mini preps απαίτησε τα εξής : 

Σε θρεπτικό LB προσθέσαμε αμπικιλίνη με τελική συγκέντρωση 100μg/ml και 

αναμιγνύουμε. Έπειτα σε αποστειρωμένα σωληνάρια τοποθετούμε 2 ml από το θρεπτικό LB 

με την αμπικιλίνη στο καθένα. Τέλος, με ένα αποστειρωμένο κώνο πήραμε από το τρυβλίο, 

στο οποίο είχε γίνει η επιλογή για ανθεκτικότητα στην αμπικιλίνη μετά τη συγκόληση, από 

μία αποικία και την τοποθετήσαμε σε κάθε σωλήνα. 
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Μετά από ολονύκτια επώαση, από κάθε σωληνάριο βακτηριακής καλλιέργειας που 

προέκυψε μεταφέραμε σε ένα eppendorf 1,5 ml από αυτή και φυγοκεντρήσαμε για 15΄΄. 

Έπειτα πετάξαμε το υπερκείμενο και προσθέσαμε 100 μl διαλύματος Ε1 ανακινώντας 

έντονα για να επαναδιαλυθούν τα κύτταρα (κάνουμε vortex).  

Στη συνέχεια προσθέσαμε 100 μl διαλύματος Ε2 το οποίο περιείχε SDS και ΝaΟΗ. Το 

SDS διαλύει την δυλιπιδική στοιβάδα και τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα της κυτταρικής 

μεμβράνης, αφήνοντας το εσωτερικό του κυττάρου να απελευθερωθεί στο διάλυμα. Το 

ΝaΟΗ αποδιατάσει το χρωμοσωμικό και το πλασμιδιακό DNA καθώς και τις πρωτεΐνες, 

αφού αυξάνει το pH. Αφού ανακινήσαμε τα eppendorf ελαφρά, προσθέσαμε 100 μl 

διαλύματος Ε3 το οποίο επαναφέρει το pH σε ουδέτερο εφόσον περιέχει οξικό κάλιο. 

Ανακινήσαμε πάλι ελαφρά και κατόπιν φυγοκεντρήσαμε στους 25οC σε υψηλή ταχύτητα 

(14000 rpm/min) και πήραμε το υπερκείμενο υγρό στο οποίο υπήρχαν τα πλασμίδια και το 

μεταφέραμε σε νέα eppendorf. (Το πλασμιδιακό DNA μαζί με τις αποδιατεταγμένες 

πρωτεΐνες και τα λιπίδια πέφτει ως σύμπλοκο. Το SDS κατακρημνίζεται επίσης λόγω του ότι  

αυξάνεται η συγκέντρωση του αλατιού μετά την εξουδετέρωση.)  

Στη συνέχεια προσθέσαμε 2,5 όγκους 100% αιθανόλης για να κατακρημνιστεί το DNA 

και  φυγοκεντρήσαμε ξανά στους 4οC για 20΄. Τέλος πετάξαμε το υπερκείμενο και 

ξεπλύναμε με 200 μl 70% αιθανόλης,  βάλαμε 50 μl νερό και ήμαστε έτοιμοι να 

συνεχίσουμε με πέψεις αν χρειαζόταν, πριν τα τρέξουμε σε πήκτωμα αγαρόζης για να 

δούμε τα αποτελέσματά μας. 

 

3.3  Ηλεκτροφόρηση γονιδιωματικού DNA σε πήκτωμα αγαρόζης και 

εξαγωγή DNA από πήκτωμα αγαρόζης (Gel extraction).  

Μετά την απομόνωση και τον καθαρισμό του DNA, ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε 

πήκτωμα αγαρόζης, ώστε να ταυτοποιηθεί η ποιότητα και η ποσότητά του. Όταν ηλεκτρικό 

πεδίο εφαρμόζεται στα άκρα του πηκτώματος, το DNA, που είναι αρνητικά φορτισμένο σε 

ουδέτερο pH, κινείται προς την άνοδο με ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη του λογάριθμου 

του μοριακού του βάρους. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα του DNA εξαρτάται επίσης και 

από τη συγκέντρωση της αγαρόζης στο πήκτωμα. To DNA γίνεται ορατό σε υπεριώδες φως, 

με τη βοήθεια βρωμιούχου αιθιδίου, το οποίο δεσμεύεται στη διπλή έλικα του DNA.  Η 

ποσοτικοποίηση βασίζεται στην εκτίμηση του φθορισμού που εκπέμπεται από τα μόρια του 

βρωμιούχου αιθιδίου κάτω από υπεριώδες φως. Το βρωμιούχο αιθίδιο ενσωματώνεται στο 

DNA σε ποσότητα ανάλογη με τη συγκέντρωση του DNA. Η σύγκριση του φθορισμού που 

εκπέμπεται από το προς ανάλυση DNA με το φθορισμό γνωστής ποσότητας DNA, μας 

παρέχει την εκτίμηση της ποσότητας του προς ανάλυση DNA. Το κομμάτι της πηκτής 

αγαρόζης που περιείχε το κομμάτι του DNA που μας ενδιέφερε κόπηκε με μια λεπίδα και εν 

συνεχεία χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο του NucoleSpin 
® 

Extract II της εταιρίας  

Macherey-Nagel .  
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3.4  Πέψη και συγκόλληση τμημάτων DNA (Digestion, Ligation) 

Για την δημιουργία ανασυνδυασμένου πλασμιδίου, χρησιμοποιήθηκε ένας 

πλασμιδιακός φορέας και το τμήμα DNA-ένθεμα που επρόκειτο να εισαχθεί στο πλασμίδιο,  

οι αλληλουχίες των οποίων ήταν γνωστές. Ο φορέας ήταν απαραίτητο να διαθέτει αρχή, 

(origin, δηλαδή σημείο έναρξης της μεταγραφής του), ένα γονίδιο-μάρτυρα ανθεκτικότητας 

σε κάποιο αντιβιοτικό και έναν πολυσυνδέτη (polylinker), δηλαδή ένα τμήμα στην 

αλληλουχία του το οποίο αντιστοιχεί σε μοναδικές θέσεις περιοριστικών ενζύμων. 

Τα περιοριστικά ένζυμα αναγνωρίζουν συγκεκριμένες παλίνδρομες αλληλουχίες στο 

δίκλωνο μόριο του (DNA) 4-6 νουκλεοτιδίων βάσεων και τις κόβουν αφήνοντας είτε 

προεξέχοντα (cohesive), είτε τυφλά (blunt) άκρα. Τα ένζυμα αυτά για να δράσουν απαιτούν 

συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, pH, συγκέντρωσης αλάτων και άλλων συστατικών 

και η καλύτερη διάρκεια κάθε πέψης θεωρείται  1,5 ώρα. Γι’ αυτό τα ένζυμα συνοδεύονται 

πάντα από το κατάλληλο για την ενεργότητά τους διάλυμα. Η ενεργότητα των 

περιοριστικών ενζύμων μετριέται σε μονάδες (units) όπου: 1 unit είναι η απαιτούμενη 

ποσότητα ένζυμου για την πέψη 1μg DNA από τον φάγο λ σε μία ώρα. 

H συγκόλληση πραγματοποιείται με την βοήθεια της δράσης του ενζύμου λιγάσης (T4 

DNA ligase), που ενώνει τα δίκλωνα μόρια DNA με κατανάλωση ATP, για την δημιουργία 

των φωσφοδιεστερικών δεσμών. Η ποσότητα της λιγάσης που χρησιμοποιείται για κάθε 

τέτοια αντίδραση είναι 10 units/ml. Για να είναι επιτυχημένη η συγκόλληση, τα μόρια του 

ενθέματος στο διάλυμα πρέπει να είναι 10 ή και 20 φορές περισσότερα από αυτά του 

φορέα που χρησιμοποιούμε.  

 Όλα τα ένζυμα και τα αντίστοιχα διαλύματά τους προέρχονταν από τις εταιρείες 

ΝΕBiolabs. 

Οι πλασμιδιακοί χάρτες των κατασκευών που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρατίθενται παρακάτω: 
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Εικόνα 3.1: Το κομμάτι του Aldh1b1  προέκυψε με PCR από cDNA εμβρυϊκού παγκρέατος ποντικού 

στο στάδιο 14.5 dpc.  Αντιστοιχεί στην αλληλουχία 985-1895 του mRΝΑ του γονιδίου και 

κλωνοποιήθηκε στον  pBS SK+ με κατεύθυνση 5’-3’ ως XbaI/BamHI  

 

 

 

 

 Aldh1b1 

5’ 3’ 
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Εικόνα 3.2: Το κομμάτι του HuB  προέκυψε με PCR από cDNA ενηλίκου εγκεφαλικού φλοιού. 

Αντιστοιχεί στην αλληλουχία 748-1435 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε στον  pBS SK+ με 

κατεύθυνση 5’-3’ ως SalI/Hind III  

 

 
HuB 

3’ 

5’ 
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Εικόνα 3.3: Το κομμάτι του HuD  προέκυψε με PCR από cDNA εμβρύου ποντικού στο στάδιο 10.5 

dpc. Αντιστοιχεί στην αλληλουχία 930-1445 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε στον  pBS 

SK+ με κατεύθυνση 5’-3’ ως EcoRI/EcoRV 
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Εικόνα 3.4: Το κομμάτι του Vldlr  προέκυψε με PCR από cDNA εμβρυϊκού παγκρέατος ποντικού στο 

στάδιο 14.5 dpc. Αντιστοιχεί στην αλληλουχία 1024-1881 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε 

στον  pBS SK+ με κατεύθυνση 5’-3’ ως EcoRI/BamHI. 

 

 Vldlr 

5’ 3’ 
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Εικόνα 3.5: Το κομμάτι του Fgd4  προέκυψε με PCR από cDNA εμβρυϊκού παγκρέατος ποντικού στο 

στάδιο 14.5 dpc. Αντιστοιχεί στην αλληλουχία 55-581 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε 

στον  pBS SK+ με κατεύθυνση 5’-3’ ως XbaI/XhoI. 
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Εικόνα 3.6: Το κομμάτι του   προέκυψε με PCR από cDNA εμβρύων zebrafish 48 ωρών. Αντιστοιχεί 

στην αλληλουχία  200-1029 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε στον  pBS SK - με 

κατεύθυνση 5’-3’ ως SpeI/EcoRI. 
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Εικόνα 3.7: Το κομμάτι του Atoh8 προέκυψε με PCR από cDNA εμβρύων zebrafish 48 ωρών. 

Αντιστοιχεί στην αλληλουχία  376-1408 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε στον pBS SK - με 

κατεύθυνση 5’-3’ ως XbaI/EcoRI. 
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Εικόνα 3.8: Το κομμάτι του Ebf1 προέκυψε με PCR από cDNA εμβρύων zebrafish 48 ωρών. 

Αντιστοιχεί στην αλληλουχία  315-1226 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε στον pBS SK - με 

κατεύθυνση 5’-3’ ως BamHI/EcoRV. 
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Εικόνα 3.9: Το κομμάτι του Wisp1 προέκυψε με PCR από cDNA εμβρύων zebrafish 48 ωρών. 

Αντιστοιχεί στην αλληλουχία  37- 806 του mRΝΑ του γονιδίου και κλωνοποιήθηκε στον pBS SK - με 

κατεύθυνση 5’-3’ ως BamHI/XbaI. 

 

3.5  Απομόνωση DNA από ουρά ποντικού για γονοτυπική ανάλυση 

 

Για την απομόνωση DNA από ουρά ποντικού απαιτείται η συλλογή ενός τμήματος με 

επιθυμητή διάσταση 50-75 mm σε σωληνάριο eppendorf 1.5 ml. Στο σημείο αυτό μπορούν 

να αποθηκευτούν στους -20οC. Στη συνέχεια προσθέσαμε σε κάθε ουρά 400 μl διάλυμα 

λύσης με πρωτεϊνάση Κ σε τελική συγκέντρωση 50μg/ml. Έπειτα επωάσαμε Ο/Ν στους 

55οC. Αφού διαλύθηκαν οι ουρές, κάναμε για 5΄απενεργοποίηση της πρωτεϊνάσης Κ στους 

95οC και προχωρήσαμε σε έντονη ανακίνηση του περιεχομένου του eppendorf. Στη 

 Wisp1 

5’ 3’ 
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συνέχεια προσθέσαμε 400 μl φαινόλη/χλωροφόρμιο/ισομυλική αλκοόλη (25:24:1). 

Ανακινήσαμε τα σωληνάρια επί 2΄ ώστε να αναμιχθούν καλά οι φάσεις και 

φυγοκεντρήσαμε για 5΄σε θερμοκρασία δωματίου στις 13200 rpm. Κατόπιν συλλέξαμε 

350μl από το υπερκείμενο, το οποίο περιείχε το DNA, με προσοχή ώστε να μην αναμιχθούν 

οι δυο φάσεις, και το μεταφέραμε σε νέο σωληνάριο το οποίο περιείχε 1 ml 100% 

αιθανόλη. Ανακινήσαμε καλά και τοποθετήσαμε στους -20οC για 20΄ για να κατακρημνιστεί 

το DNA.  

Στη συνέχεια φυγοκεντρήσαμε για 5΄στις 13200 rpm. Κατόπιν αφαιρέσαμε το 

υπερκείμενο και προσθέσαμε 1ml 70% αιθανόλη, και φυγοκεντρήσαμε ξανά για 5΄στην ίδια 

ταχύτητα. Έπειτα απορρίψαμε το διάλυμα της αιθανόλης, φυγοκεντρήσαμε ξανά επί ένα 

λεπτό για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε όλη την αιθανόλη και αφήσαμε το ίζημα να 

στεγνώσει για λίγα λεπτά. Τέλος διαλύσαμε εκ νέου σε διάλυμα ΤΕ (10mM Tris HCl pH 8, 

1mM EDTA pH 8). 

Διάλυμα Λύσης: 

200 mM NaCl 

100 mM Tris-HCl  (pH 8.5) 

5 mM EDTA 

0.2% SDS 

ddH2O 

Στη συνέχεια ακολουθεί αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

 

3.6  Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης. 

 

Η ποσότητα DNA που απαιτείται για μία αντίδραση κυμαίνεται μεταξύ 10 και 500 ng. 

Για κάθε αντίδραση PCR χρησιμοποιήθηκε 1-2 μl από κάθε δείγμα ανάλογα με τη 

συγκέντρωσή τους. Το μίγμα για 25 μl αντίδραση σε κάθε σωληνάριο περιείχε: 

2.5 μl10x PCR ρυθμιστικό διάλυμα (Invitrogen το οποίο περιέχει 200 mM Tris-HCl p.H. 8.4,                   

500 mM KCl και 25 mM MgCl2) 

2.5 μl10x BSA (τελική συγκέντρωση100μg/ml) 

0.5μl 10 mM dNTPs 

0.5 μl 10pmol/μl από κάθε εκκινητή (πρόσθιο και ανάστροφο) 

0.25μl Ταq DNA πολυμεράση 

ddH2O μέχρι τα 20μl. 
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Τα στάδια που ακολούθησαν σε  μια τέτοια αντίδραση είναι τα παρακάτω: 

Στο πρώτο στάδιο τα δείγματα επωάστηκαν για 2΄στους 94οC ώστε να αποδιαταχθούν 

τυχόν δευτεροταγείς δομές του DNA. Έπειτα στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος τα 

δείγματα επωάζονται   για 30΄΄ στους 94οC και στο τρίτο στάδιο για 1΄στους 55-65οC. Η 

θερμοκρασία στο βήμα αυτό εξαρτάται από τις Tm των εκκινητών που χρησιμοποιούνται 

και επιλέγεται εκείνη στην οποία αναμένεται ο βέλτιστος υβριδισμός μεταξύ του DNA  και 

των εκκινητών. Στη συνέχεια στο τέταρτο στάδιο τα δείγματα επωάζονται για 1΄στους 72οC 

και ακολουθεί επανάληψη των σταδίων 2-4 επί 25-35 φορές. Τέλος τα δείγματα 

επωάζονται για 7.5 λεπτά στους 72οC ώστε να συμπληρωθούν από την πολυμεράση ελλιπή 

τμήματα DNA. Στη συνέχεια τα δείγματα τοποθετήθηκαν στους 4οC μέχρι την ανάλυσή τους 

σε πήκτωμα αγαρόζης.  

 

3.7  Απομόνωση συνολικού RNA από παγκρέατα  και σχηματισμός cDNA 

με αντίστροφη μεταγραφή. 

 

Το πρώτο στάδιο μετά την απομόνωση του ιστού ήταν η ομογενοποίησή του σε RLT με 

1% μερκαπταιθανόλη. Στη συνέχεια η απομόνωση RNA από ολόκληρα έμβρυα και από 

παγκρέατα στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο της Qiagen και το RNeasy Mini Kit και η συγκέντρωσή του καθορίστηκε με 

φωτομέτρηση. 

Για κάθε αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής (RT), χρησιμοποιήθηκαν 2μg συνολικού 

RNA. Η αντίδραση έγινε σε τελικό όγκο 20 μl. Σε κάθε αντίδραση προσθέσαμε το RNA, H2O 

έως τελικό όγκο 12 μl, 1 μl εκκινητές (250 ng τυχαία εξαμερή ολιγονουκλεοτίδια) και 1 μl 

dNTPs  10 mM από το καθένα. Τα δείγματα θερμάνθηκαν για 5 λεπτά στους 65οC, για 

αποδιάταξη τυχόν δευτεροταγών δομών. Στη συνέχεια προσθέσαμε 4 μl ρυθμιστικού 

διαλύματος της αντίδρασης, 2 μl DTT και 1 μl RNasout (40 units/μl). Τέλος προσθέσαμε 1 μl 

από το ένζυμο Superscript (200units).  

Μετά το τέλος της αντίδρασης το δείγμα ήταν έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για  RT-PCR.  

Για τη δημιουργία του cDNA ακολούθησε επώαση στους 25ο C για 10΄, επώαση στους 42ο C 

για 50΄, και στους 70ο για 15΄. Στη συνέχεια το cDNA μπορεί να ενισχυθεί με αλυσιδωτή 

αντίδραση της πολυμεράσης. Για μια αντίδραση τελικού όγκου 25 μl χρησιμοποιήθηκαν: 

2μl cDNA από την παραπάνω αντίδραση 

2.5 μl 10x PCR ρυθμιστικό διάλυμα (Invitrogen το οποίο περιέχει 200 mM Tris-HCl p.H. 8.4,                   

500 mM KCl και 25 mM MgCl2) 

 0.5μl 10 mM dNTPs 

 1 μl 10pmol/ μl από κάθε εκκινητή (πρόσθιο και ανάστροφο) 
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0.25μl Ταq DNA πολυμεράση 

ddH2O μέχρι τα 25μl. 

 

 

Πίνακας εκκινητών για Genοtyping και για RT-PCR: 

 

Εκκινητές Αλληλουχία εκκινητη Μέγεθος Tm 

    

Ngn3 κοινός CGG CAG ATT TGA ATG AGG GC   

Ngn3 mut. GCA GCG CAT CGC CTT CTA TC 700 62 

Ngn3 w.t. TCT CGC CTC TTC TGG CTT TC 234 59 

Atoh8 F ACTACATCTTGTCCCTGGCACG 302 58 

Atoh8 R GCTGGTTCTAAGTGACCCTGAGAG   

BhlhB5F AGAGGGAGGTTTAGTGCGGATG 465 54 

BhlhB5R TTCTTTCAGCCACAGCCTGC   

Ebf1F AGTAGCTCCTCTGGCATCTTCTCC 381 55 

Ebf1R ACAACTTTAACCAACACCCTGCTC   

Ebf2F CCGTTCTCCTCTTCAGTTTTTCC 365 55 

Ebf2R TCTGCTCTTGTCTCCAAAAGGG   

Ebf3 F CCTGTTAAAGCAAGTGCGATCAG 423 52 

Ebf3 R AAGAAGGCAGGGAAAGCAATG   

HuB F TGAACTACATTGACCCCAAGGATG 347 56 

HuB R TACAGTGATTGGCTCTGTGGCACC   

HuD F CCGCTTTGATAAGAGGATTGAGG 344 58 

HuD R TGTGACCAGGGATGTTCATTCC   

Rgs4 F AGTCGGAATACAGCGAGGAGAAC 302 55 

Rgs4 R GGAAGGATTGGTCAGGTCAAGATAG   
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Ctgf F ACCCGAGTTACCAATGACAATACC 326 57 

Ctgf R TAATGGCAGGCACAGGTCTTG   

Chn1 F CGATGCCTACCCCAAGTTCATTG 272 58 

Chn1 R CCACCAGTCTCTGATAGCGTATGTC   

Spon1 F AAATGCCTTCGCAGCCCATCAG 340 58 

Spon1 R ACAAGCAAACAAACCACCCAAC   

Wisp1 F GGAGCAACGGTATGAGAACTGC 329 58 

Wisp1 R TGATGGTCTTGGACTTGTAGGGG   

Vldlr F CAGTATCAGAAGTCAGTGTTCCCCC 340 55 

Vldlr R GCTGGCTCTGTTACCATTCCAG   

Dcx F TTCTACCGCAATGGGGACCGTTAC 352 56 

Dcx R TGTTCTCTCTGGCTTGAGCACTG   

Vcl F TGCTGATGGCAGAGATGTCTCG 321 57 

Vcl R TCACAGACTGCATGAGGTTCTGG   

Scg3 F GCCAAGATGGAAAAGGAATACGG 282 54 

Scg3 R GCTGCTGTAGATGCGTTTGATG   

b-actin  F ATGGATGACGATATCGCTGCGC 559 60 

b-actin  R TCTGTCAGGTCCCGGCCA   

 

 

3.8  Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Real 

Time-PCR) 

Η Real-Time PCR αποτελεί μια παραλλαγή της συμβατικής PCR και χρησιμοποιείται για 

τον πολλαπλασιασμό, την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση ενός συγκεκριμένου τμήματος 

DNA σε πραγματικό χρόνο. Συχνά αναφέρεται και ως  quantitative PCR (q-PCR). Η αρχή 

λειτουργίας της είναι παρόμοια με εκείνη της συμβατικής PCR, με την διαφορά ότι η 

ποσότητα του παραγομένου προϊόντος μετριέται σε κάθε κύκλο, ενώ στην συμβατική PCR η 

ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση της αλληλουχίας-στόχου λαμβάνει χώρα μετά την 

ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου. Η μέτρηση της ποσότητας  DNA που παράγεται μετά 

από κάθε κύκλο γίνεται μέσω σήμανσης των αντιγράφων με φθορίζοντα μόρια ή ιχνηθέτες 

(probes) που έχουν ενσωματωθεί στο τελικό προϊόν. Για την παραπάνω μέτρηση 
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χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές μέθοδοι. Μια μέθοδος βασίζεται στην χρήση  

χρωστικών, όπως είναι για παράδειγμα η SYBR Green,  οι οποίες παρεμβάλλονται ανάμεσα 

στα ζεύγη των βάσεων του δίκλωνου DNA ενώ άλλες στη χρήση ολιγονουκλεοτιδίων- 

ιχνηθετών. Συγκεκριμένα, η SYBR Green όταν παρεμβάλλεται σε δίκλωνο DNA τότε φθορίζει 

έντονα πράσινο χρώμα, ενώ όταν βρίσκεται ελεύθερη μέσα στο διάλυμα εμφανίζει σχετικά 

χαμηλό φθορισμό. Η ένταση του φθορισμού αυξάνεται ανάλογα με τη συγκέντρωση του 

δίκλωνου DNA στο διάλυμα και τον αριθμό των παραγομένων αντιγράφων σε κάθε κύκλο 

της αντίδρασης.  Το σημαντικότερο μειονέκτημα της SYBR Green  είναι ότι μπορεί να δεθεί 

µε ένα οποιοδήποτε τμήμα δίκλωνου DNA για αυτό και συνήθως χρησιμοποιείται σε 

αντιδράσεις που δεν απαιτείται ειδικότητα ως προς το προϊόν της αντίδρασης. 

Αντιθέτως  η μέθοδος των ολιγονουκλεοτιδίων-ιχνηθετών (molecural-probes)  

παρουσιάζει μεγαλύτερη εξειδίκευση σε σχέση µε την μέθοδο της SYBR Green. Ο ιχνηθέτης  

έχει συνδεδεμένη στο ένα άκρο του µια φθορίζουσα  χρωστική (fluorophore) και στο άλλο 

άκρο έχει συνδεδεμένο ένα µόριο-αποσβέστη  του φθορισµού (quencher). Σχεδιάζεται µε 

βάση τη νουκλεοτιδική αλληλουχία του DNA-στόχου έτσι ώστε να υβριδοποιείται µόνο αν 

εντοπίσει την επιθυμητή αλληλουχία μέσα στο μίγμα της αντίδρασης. Η μέθοδος βασίζεται 

στο γεγονός ότι όσο παραμένουν ενωμένοι η φθορίζουσα χρωστική και ο αποσβέστης 

φθορισµού πάνω στον ιχνηθέτη δεν υπάρχει εκπομπή φθορίζοντος σήματος, διότι ο 

φθορισμός της φθορίζουσας χρωστικής απορροφάται από το µόριο-αποσβέστη. Το 

πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η δυνατότητα της σήμανσης ιχνηθετών µε 

διαφορετικές χρωστικές, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η ανίχνευση περισσότερων από 

µία αλληλουχίες σε µία µόνο αντίδραση. Υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων ιχνηθετών, εκ 

των οποίων πιο συχνά χρησιμοποιούνται οι υδρολυόμενοι ιχνηθέτες (Taq Man) και οι 

ιχνηθέτες με δευτεροταγή δομή. Ο μηχανισμός των τελευταίων δεν  στηρίζεται στην 3΄ προς 

5΄ δράση εξωνουκλεάσης της Taq πολυµεράσης προκειμένου να ελευθερωθεί η 

φθορίζουσα χρωστική στο διάλυμα, αλλά στις υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούνται 

κατά την διάρκεια της αντίδρασης. Σε υψηλές θερμοκρασίες ο ιχνηθέτης συνδέεται µε την 

αλληλουχία-στόχο και τότε η θηλιά ανοίγει, τα δυο άκρα της απομακρύνονται και 

εμφανίζεται το σήμα φθορισμού (http://www.eurogentec.com q-PCR guide). 

Α Β. Γ.  

Εικόνα 3.10: Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας της q-PCR με  Α) SYBR Green, Β)  Taq Man και            Γ) 

ιχνηθέτη με δευτεροταγή δομή (http://www.ekmed.gr, http://www.bio.davidson.edu, Mhlanga and 

Tyagi, 2006). 

http://www.eurogentec.com/
http://www.ekmed.gr/
http://www.bio.davidson.edu/
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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε q-PCR με Syber Greener. 

Αρχικά προετοιμάσαμε τα διαλύματα της αντίδρασης, τα οποία  ήταν δύο για κάθε δείγμα. 

Στο πρώτο προσθέσαμε  10μl Syber Greener και από 0,5μl από κάθε εκκινητή (F και R). Στο 

δεύτερο προσθέσαμε 1μl cDNA και 8 μl Η2Ο. Στη συνέχεια  τα παραπάνω ενώθηκαν έτσι 

ώστε για κάθε δείγμα ο συνολικός όγκος της αντίδρασης να είναι 20 μl, και 

φυγοκεντρήσαμε στις 2000 στροφές για 3 λεπτά.  

Για την πραγματοποίηση της Real Time-PCR χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα ABI 

Prism 7000 SDS v1.1. Για κάθε δείγμα στο τέλος της αντίδρασης προέκυψε ένα διάγραμμα 

στο οποίο στον yy’ άξονα  αντιστοιχεί  ο φθορισμός σε λογαριθμική κλίμακα  και στον xx΄ 

άξονα οι κύκλοι της αντίδρασης. Το γράφημα που προκύπτει  είναι της μορφής της εικόνας 

3.11  

 

Εικόνα 3.11: Απεικόνιση της γραφικής παράστασης που προκύπτει από μια Real time-PCR. 

  

Σε ένα διάγραμμα q-PCR, η γραμμή Threshold (Threshold line) πρέπει να διέρχεται 

από το μέσο του γραμμικού τμήματος της καμπύλης, ενώ ο κύκλος που αντιστοιχεί σε αυτό 

το σημείο λέγεται  Threshold cycle ή  Ct. Όσο μεγαλύτερη είναι η αρχική ποσότητα της 

προεπιλεγμένης αλληλουχίας DNA σε ένα δείγμα, τόσο πιο νωρίς θα εμφανιστεί στο 

διάγραμμα η τιμή  Ct που αντιστοιχεί στο δείγμα αυτό (μικρότερη τιμή Ct).   

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για τα δείγματα κάθε αντίδρασης 

γίνεται πάντα με ένα γονίδιο αναφοράς (housekeeping gene), το οποίο στα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την διατριβή ήταν η ακτίνη. Ο υπολογισμός της σχετικής 

ποσότητας των δειγμάτων σε σύγκριση με το γονίδιο μάρτυρα δίνεται από τον τύπο 

ΔCT = CT του υπό εξέταση γονιδίου – CT αναφοράς. 
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Η αλλαγή στο επίπεδο έκφρασης των γονιδίων δίνεται από τον τύπο Fold Change = 2-ΔCt 

Προκειμένου να είναι απόλυτα συγκρίσιμα τα αποτελέσματα για τα διαφορετικά 

γονίδια απαιτείται η αποδοτικότητα των διαφορετικών εκκινητών να είναι ίδια. 

Προκειμένου να βεβαιωθούμε για την αποδοτικότητα των εκκινητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή, προχωρήσαμε στην δημιουργία και στην χρήση 

μιας πρότυπης καμπύλης αναφοράς  (Standard curve), με την οποία συγκρίθηκε το 

φθορίζον σήμα που εκπέμφθηκε κατά την  διάρκεια της αντίδρασης. Για την δημιουργία 

αυτής της καμπύλης, επιλέχθηκε μια  γνωστή συγκέντρωση του γονιδίου-στόχου που στη 

συνέχεια υπέστη διαδοχικές αραιώσεις. Απαιτήθηκαν τουλάχιστον 4 σημεία (γνωστές 

συγκεντρώσεις) που  να καλύπτουν το εύρος των συγκεντρώσεων των υπό μελέτη 

δειγμάτων. Μετά το τέλος της αντίδρασης, η καμπύλη αναφοράς εμφανίστηκε σε γράφημα 

ως μια ευθεία γραμμή που εκφράζει, για κάθε αραίωση, τον αριθμό των αντιγράφων του 

γνωστής συγκέντρωσης γονιδίου συναρτήσει των τιμών  Ct (εικόνα 3.12) 

 

Εικόνα 3.12: Διάγραμμα καμπύλης αναφοράς (http://www.springerimages.com)  

 

Ο συντελεστής συσχέτισης (Correlation coefficient, R2) αποτελεί ένα μέτρο για το 

πόσο  καλά ταιριάζουν κάθε φορά τα δεδομένα στην καμπύλη αναφοράς. Επί της ουσίας, η 

τιμή του R2 εκφράζει την γραμμικότητα της καμπύλης και στην ιδανική περίπτωση είναι R2 

=1, ενώ στην πραγματικότητα η μέγιστη τιμή του είναι 0,999. 

Η αποτελεσματικότητα (Efficiency, E) της Real-time PCR πρέπει να είναι όσο πιο 

κοντά  γίνεται στο 100%, για την εξασφάλιση αξιόπιστων και αναπαραγωγίμων 

αποτελεσμάτων.  Η ιδανική τιμή  E=100% δείχνει ότι το γονίδιο-στόχος διπλασιάζεται μετά 

από κάθε κύκλο, κατά τη διάρκεια της εκθετικής φάσης της αντίδρασης Αυτό επιτυγχάνεται, 

όταν η τιμή της κλίσης (slope) της πρότυπης καμπύλης είναι -3,32,  σύμφωνα με την 

εξίσωση: 

Efficiency=10 (-1/slope) -1 
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Πίνακας εκκινητών για :Q-PCR 

 

Εκκινητές Αλληλουχία εκκινητή 

  

Actin F TGGCTCCTAGCACCATGA 

Actin R CCACCGATCCACACAGAG 

Aldh1b1 F AGCCTCTGTTCAAGTTCAAG 

Aldh1b1 R CCTTAAAGCCTCCGAATGG 

Aldh2 F GTAGACAAGGCAGTGAAG 

Aldh2 R GGTACGAGATGACATAAGG 

Aldh1a1 F TATATGATGTTGTCAGCCCAGTG 

Aldh1a1 R ATGTTCACCCAGTTCTCTTCC 

Aldh1a2 F  TGGAAATGGGAGAGAAATGG 

Aldh1a2 R GGCAAGAGTGGTGAATGG 

Aldh1a3 F CCAGTGTGAGGTAGAGAATGTG 

Aldh1a3 R GTGTTGAGGGAGGAAAGAAGG 

Aldh1a7 F TTAGCAGCAGGAGTCTTCAC 

Aldh1a7 R ACAGGGACAGCCAAATAGC 

Aldh8a1 F ATTCCTCGGTCTGTTCTG 

Aldh8a1 R TGGCTATCACGGTATTCC 

Ins I F AGTTATCTCTGTCTTTGTCTTACC 

Ins I R TTCCTGTTGCTGTGACTCC 

Ins II F CCCTGCTGGCCCTGCTCTT  

Ins II R AGGTCTGAAGGTCACCTGCT 

Glu F CATTCACAGGGCACATTCACC 

Glu R ACCAGCCAAGCAATGAATTCCTT 

Sst F GACGAGATGAGGCTGGAG 
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Sst R AGGAGTTAAGGAAGAGATATGG 

PP F GAGAGCCGAGGAGGAGAAC 

PP R CAGAGCAGGGAATCAAGCC 

Ghr F CAGAAAGCCCAGCAGAGAAAG 

Ghr R GAGCCAAGCCTTCCAGAGC 

 

 

3.9  Κυτταρομετρία ροής διαλογής κυττάρων (FACS) 

Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο στην οποία επιτυγχάνεται η 

ταυτόχρονη ανάλυση ποικίλων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών ενός κυτταρικού 

πληθυσμού. Τα υπό μελέτη κύτταρα βρίσκονται σε εναιώρημα και συνήθως παρουσιάζουν 

ενδογενή φθορισμό ή έχουν σημανθεί με αντισώματα τα οποία είναι συζευγμένα με 

φθορίζουσα χρωστική. Καθώς τα κύτταρα ρέουν στην στήλη του μηχανήματος διεγείρονται 

από ακτίνα λέιζερ, με αποτέλεσμα να εκπέμπουν φθορίζουσα ακτινοβολία ποικίλης 

έντασης η οποία προσλαμβάνεται από ειδικά φίλτρα, ενισχύεται και αναλύεται σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα κάθε σωματίδιο αιωρούμενο στο υγρό που περνά 

διαμέσου της δέσμης σκεδάζει το φως προς κάποια κατεύθυνση. Ο συνδυασμός 

σκεδασμένου και φθορίζοντος φωτός παραλαμβάνεται από τους ανιχνευτές και μετά από 

αναλύσεις είναι δυνατή η αποκόμιση πληροφοριών σχετικών με την φυσική και την χημική 

δομή κάθε μεμονωμένου σωματιδίου. Η εμπρόσθια σκέδαση "FSC" (εκ του Forward 

Scattering) σχετίζεται με τον όγκο του κυττάρου και η πλάγια σκέδαση "SSC" (εκ του Side 

Scattering) εξαρτάται από την εσωτερική πολυπλοκότητα του σωματιδίου (π.χ., σχήμα του 

πυρήνα, αριθμός κυτταροπλασματικών σωματιδίων ή αδρότητα κυτταρικής μεμβράνης, 

κοκκίωση).  

Για τα πειράματα κυτταρομετρίας ροής στα zebrafish χρησιμοποιήθηκαν 160 από 

τα διαγονιδιακά Insulin – dsRED έμβρυα 24 ωρών, τα οποία, αφού τους αφαιρέθηκε το 

χόριο, ομογενοποιήθηκαν σε παγωμένο διάλυμα 1xDanieau/15%FBS. Ως αρνητικό μάρτυρα 

χρησιμοποιήσαμε έμβρυα αγρίου τύπου στα οποία δεν παρατηρείται φθορισμός στο 

νησίδιό τους, ενώ ως θετικό μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε σημασμένα beads με τα ίδια 

φθοριοχρώματα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο πείραμα . Στη συνέχεια το δείγμα 

επωάστηκε στους 32οC για 10 λεπτά σε διάλυμα 1ml το οποίο περιείχε : 

 

Διάλυμα Επώασης: 

2 mg/ml  trypsin/EDTA 

2 mg/ml Collagenase 
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10 mg /ml Dispase 

2 μl/ml DNAse I (5u/μl) 

Μετά την επώαση ακολούθησαν δύο πλύσεις, το διάλυμα πέρασε από φίλτρα και 

διαλύθηκε εκ νέου στο διάλυμα διαλογής (sorting buffer).  

Sorting Buffer:  

 PBS (Phosphate buffered saline) 

 25mM Hepes pH= 7.0  (προαιρετικό) 

  0.5-5% FBS (Fetal Bovine Serum)  

  0.5-1 mM EDTA.    

Το διάλυμα, προτού  χρησιμοποιηθεί, πέρασε από  φίλτρο των 0.2 mm.  

Στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε στην διαλογή των κυττάρων, κρατήσαμε 

100μl από το διάλυμα των κυττάρων και προσθέσαμε Trypan Blue, μια χρωστική η οποία 

διαπερνά την μεμβράνη των νεκρών κυττάρων και όχι των ζωντανών. Με ένα 

αιμοκυτταρόμετρο μετρήθηκε το ποσοστό των νεκρών κυττάρων. 

Τα δείγματα μετά από την διαδικασία του φιλτραρίσματος βρέθηκαν μεμονωμένα 

(single cell suspension) στο διάλυμα, κι αυτό διότι τα συσσωματώματα μέσα στα δείγματα 

πρέπει να αποφεύγονται. Η ιδανική συγκέντρωση εξαρτάται από τον τύπο των κυττάρων 

που μελετάμε (106-107 κύτταρα/ml). Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε πλαστικούς σωλήνες 

κυτταρομετρίας των 5mL. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε κυτταρομετρητή ροής  

FACSAria FC500.  

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κυτταρομετρίας ροής, τα αποτελέσματα 

αναλύθηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα 

και προέκυψε η γραφική παράσταση   εμπρόσθιας σκέδασης "FSC" προς πλάγια σκέδαση 

"SSC". 

 

3.10 Πειράματα αποσιώπησης της έκφρασης γονιδίων με morpholinos 

στα zebrafish 

Τα morpholinos είναι ολιγονουκλεοτίδια κατάλληλα σχεδιασμένα, τα οποία 

προσδένονται συμπληρωματικά στο RNA και εμποδίζουν την μετάφρασή του. Οι ενέσεις 

έγιναν σε έμβρυα διαγονιδιακά Insulin – dsRED σε στάδιο του ενός κυττάρου ή των δύο 

κυττάρων. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η ακολουθία των βάσεων που 

χρησιμοποιήθηκε για να εμποδίσει την έναρξη μετάφρασης από το ATG κωδικόνιο έναρξης 

(morpholino) του κάθε γονιδίου . 
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Γονίδιο Αλληλουχία  αποσιωπήησης (morpholino) Προμηθευτής 

spon1 ACCAGCCCGTCCTTGTCCATCATTC Gene Tools 

ctgf ACTTTGAGTCATTCCAGAAAACATG Gene Tools 

ngn3 GGATCTTGGAGTCATTCTCTTGCAA Gene Tools 

smpa AGTAAGGAGGAAGGTTAAACTCCAT Gene Tools 

 

Η ενέσιμη ποσότητα σε κάθε έμβρυο ήταν 25 ng ανα 4.6 nl για κάθε 

γονιμοποιημένο ωάριο. Για κάθε γονίδιο έγινε ένεση σε πάνω από 200 έμβρυα. Η 

διαδικασία της ένεσης  περιλάμβανε αρχικά την τοποθέτηση των εμβρύων προς μικροένεση 

στο στάδιο του ενός κυττάρου, με πλαστική πιπέτα Παστέρ σε στενές αύλακες από 

κατάλληλα διαμορφωμένη αγαρόζη μέσα σε τρυβλίο petri. Τα έμβρυα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας παρέμειναν στο κατάλληλο υγρό μέσο ανάπτυξης αυτών (egg water).  

Εgg water: 

1lt ddH2O  

 300 mg Salts 

 50mg Calcium Sulphate 

 1σταγόνα Methylene blue. 

Το μηχάνημα διέθετε βελόνα με αυτόματο προρυθμισμένο μηχανισμό που 

απελευθέρωνε συγκεκριμένη ποσότητα morpholino. Στη βελόνα του μηχανήματος 

τοποθετήθηκε γυάλινη λεπτή βελόνα, στην οποία έγινε η φόρτωση της κατάλληλης 

ποσότητας του morpholino. Με την καθοδήγηση του στερεοσκοπίου σε μεγέθυνση 2.5x,  η 

βελόνα προωθήθηκε μέχρι το κέντρο της λεκίθου και εκείνη την χρονική στιγμή 

απελευθερώθηκε το morpholino. Στη συνέχεια η βελόνα απομακρύνθηκε από το έμβρυο 

και προωθήθηκε στο επόμενο έμβρυο μετακινώντας το τρυβλίο. Η επιλογή των εμβρύων 

που κρίθηκαν κατάλληλα μετά την έγχυση έγινε 3 ώρες μετά την μικροένεση στο 

στερεοσκόπιο με την παρουσία χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος στη λέκιθο (από την 

χρωστική) και  κυτταρικής διαίρεσης. Έμβρυα από τις ίδιες διασταυρώσεις στα οποία δεν 

έγινε ένεση κρατήθηκαν ως δείγμα ελέγχου.  

 

3.11 Επιτόπιος υβριδισμός  

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό και την σχετική ποσοτικοποίηση ενός 

μηνύματος RNA στα κύτταρα του ιστού όπου εκφράζεται.  
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Παρασκευή των ιχνηθετών: 

Σε σωληνάριο eppendorf 1,5 ml προστέθηκαν : 

7 μl νερό ελεύθερο νουκλεασών  

4 μl 5x  ρυθμιστικό διάλυμα μεταγραφής 

2 μl 10x μίγμα ριβονουκλεοτιδίων σημασμένων με διγοξιγενίνη (10 mM το καθένα) 

1 μl καταστολέα RNAsin 

1 μl πολυμεράσης RNA (T3ήT7) 

1 μl γραμμοποιημένου υποστρώματος DNA (1 μg /μl ) 

Η αντίδραση επωάστηκε για 2 ώρες στους 37οC. Πραγματοποιήθηκε ποσοτικοποίηση και 

έλεγχος του ανιχνευτή σε πήκτωμα αγαρόζης και ακολούθησε προσθήκη 2 μl DNAseI για 15 

λεπτά στους 37 οC για την καταστροφή του υποστρώματος DNA. 

Στη συνέχεια ακολούθησε καταστολή της ενζυμικής δράσης με προσθήκη 2 μl EDTA 0,2M, 

pH 8 και κατακρήμνιση με 2,5 μlLiCl 4M/75 μl 100% EtOH  στους -20οC. Ακολούθησε 

τοποθέτησή τους στους -80οC για 30 λεπτά και φυγοκέντρηση για 30 λεπτά στις 12000rpm 

στους 4οC, πλύση με 70% EtOH  απόρριψη του υπερκειμένου και επαναδιάλυση  σε ΤΕ 

(10mM Tris HCl pH 8, 1mM EDTA pH 8).  

 

 

 

Α. Υβριδοποίηση σε ολόκληρα έμβρυα: 

Τα έμβρυα μονιμοποιήθηκαν σε 4% παραφορμαλδεϋδης (4% PFA), για δύο με  

τέσσερεις ώρες ανάλογα με το στάδιο και πλύθηκαν δύο φορές με PBT (PBS+1%Tween-20). 

Στη συνέχεια αφυδατώθηκαν με διαδοχικές πλύσεις με 25%, 50%, 75% και 100% μεθανόλη 

σε PBS. Στο στάδιο αυτό ήταν εφικτή η φύλαξή τους στους -20οC.  

Ακολούθησε σταδιακή ενυδάτωσή τους με διαδοχικές πλύσεις 75%, 50%, 25%, 

MeOH/PBS και τέλος 3x 5 λεπτά με PBT. Έπειτα προσθέσαμε 6% Η2Ο2/ΡΒΤ για 1 ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου και ακολούθησαν 3x 5 λεπτά πλύσεις με ΡΒΤ.  Εν συνεχεία έγινε 

επεξεργασία με πρωτεϊνάση Κ (10 μg/ml) για 10-20 λεπτά ανάλογα με το στάδιο του 

εμβρύου ή του ιστού. Οι ιστοί μετά την επεξεργασία επαναμονιμοποιήθηκαν σε 4% 

PFA/0,2% γλουταραλδεΰδη για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.  Ακολούθησαν πλύσεις 

2x5 λεπτά ΡΒΤ και στη συνέχεια τα δείγματα επωάστηκαν για μια ώρα τουλάχιστον στους 

65οC στο διάλυμα υβριδοποίησης 

 

Διάλυμα Υβριδοποίησης: 

50% Φορμαμίδιο 

5x SSC (0.75M sodium chloride, 0.075 M sodium citrate) 

100 μg/ml rRNA 

1% SDS (Sodium dodecyl sulfate) 

50 μg/ml ηπαρίνη 
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Στη συνέχεια  προστέθηκε ο ανιχνευτής (1 μg/μl σε 1000 μl διαλύματος 

υβριδοποίησης) και ακολούθησε η επώασή τους καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας στους 

65-67οC ανάλογα με τον ιχνηθέτη. 

Την επομένη ακολούθησαν διαδοχικές πλύσεις και επώαση των δειγμάτων με 

αντίσωμα. Η διαδικασία είχε ως εξής: 

Αρχικά τα δείγματα επωάστηκαν 2x30 λεπτά στους 65οC στο Διάλυμα Ι,  για 10 λεπτά στους 

65οC σε Διάλυμα Ι/Διάλυμα ΙΙ σε αναλογία 1:1 και τέλος ακολούθησαν 3 πλυσίματα των 5 

λεπτών σε Διάλυμα ΙΙ σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα τα δείγματα επωάστηκαν σε 

διάλυμα ΙΙ, το οποίο περιείχε RNAaseA 100 μg/ml 2x 30 λεπτά στους 37οC. Ακολούθησε ένα 

πλύσιμο σε Διάλυμα ΙΙ 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και ένα πλύσιμο σε Διάλυμα ΙΙΙ 5 

λεπτά επίσης σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια τα δείγματα επωάστηκαν σε 

Διάλυμα ΙΙΙ 2x30 λεπτά στους 65οC. Έπειτα τα δείγματα ξεπλύθηκαν με Διάλυμα MABT 

(MAB + 0,1%Tween 20) 3x 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Το ΜΑΒ αποτελείται από 

100mM μαλεϊκό οξύ +150 mM  NaCl pH 7.5.Ακολούθησε επώαση των  δειγμάτων σε 

Διάλυμα 10% BBR (Blocking reagent, BOHRINGER MANNHEIM) σε MABT για 90 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και τέλος επώαση με αντίσωμα για τη διγοξιγενίνη συζευγμένο με 

το ένζυμο αλκαλική φωσφατάση σε διάλυμα BBR/MABT στους 4οC για μια νύχτα. 

 

Διάλυμα Ι: 50% Φορμαμίδιο, 5x SSC, 1% SDS 

Διάλυμα ΙΙ: 0,5M NaCl, 10mM Tris-HCl pH 7,5, 0,1% Tween-20. 

Διάλυμα ΙIΙ: 50% Φορμαμίδιο, 2x SSC, 0,1% SDS 

 

Την τρίτη ημέρα έγιναν τα παρακάτω βήματα: 

Τα δείγματα ξεπλύθηκαν 3 φορές  με TBST για5 λεπτά και 5 φορές με TBST για 30 

λεπτά. Ακολούθησαν πλύσεις 3x10 λεπτά με NTMT (100 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl pH9,5, 

50 mMMgCl2, και 0,1 % Tween20). Στη συνέχεια τα δείγματα επωάστηκαν σε θερμοκρασία 

δωματίου με NTMT/ΝΒΤ/BCIP (σε 1ml NTMT προστέθηκαν 4,5μl NBT + 3,5μl BCIP). Τα 

δείγματα διατηρήθηκαν στο σκοτάδι μέχρι να εμφανιστεί χρωματισμός τους στην 

επιθυμητή ένταση. Για να σταματήσουμε την αντίδραση, τα δείγματα πλύθηκαν με ΡΒΤ 3x5 

λεπτά και στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν σε ΡΒΤ + 50% γλυκερόλη στους 4οC.  

 

Β. Υβριδοποίηση σε ιστολογικές τομές κρυοτόμου: 

Σε στεγνές τομές ξεπλύναμε τους ιστούς με 1x PBS σε θερμοκρασία δωματίου. 

Στη συνέχεια προσθέσαμε 2% Η2Ο2/ΡΒΤ για 30 λεπτά και ξεπλύναμε 3x5 λεπτά με PBS. 

Ακολούθησε μονιμοποίηση με 4% PFA σε PBS για 10 λεπτά και ξανά πλύσεις  3x5 λεπτά με 

PBS. Έπειτα οι αντικειμενοφόροι που έφεραν τις τομές τοποθετήθηκαν σε διάλυμα που 

περιείχε 100 mM triethanolamine pH8 στο οποίο, ενώ ανακινιόταν, προστίθεντο υπό μορφή 

σταγόνων 0,25% οξικός ανυδρίτης (Acetic anhydride)  για 15 λεπτά, σε θερμοκρασία 

δωματίου. Ξεπλύναμε με PBS- 0,1%Tween για 5 λεπτά και ακολούθησε επώαση στους 70οC 

για μια ώρα σε διάλυμα υβριδοποίησης.  

 

Διάλυμα Υβριδοποίησης: 

50% Φορμαμίδιο 

5x SSC 
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5x Denhardt’s 

500μg salmon sperm DNA 

250 μg/ml yeast tRNA 

 

Στη συνέχεια προσθέσαμε τον ιχνηθέτη στο διάλυμα υβριδοποίησης (1000ng/ml), 

καλύψαμε με καλυπτρίδα τις αντικειμενοφόρους και τις τοποθετήσαμε σε ένα υγρό κουτί 

για επώαση στους 67-70οC ανάλογα με τον ιχνηθέτη για όλη την νύχτα. 

Την επομένη ακολούθησαν πλύσεις 2x 1 ώρα με διάλυμα πλύσης στους 70οC.  

 

Διάλυμα Πλύσης: 

50% Φορμαμίδιο 

2x SSC 

0,1 % Tween20 

 

Ακολούθησαν δυο πλύσεις με διάλυμα Β1 για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

και μια πλύση με Διάλυμα Β2 για 30 λεπτά -1ώρα σε θερμοκρασία δωματίου επίσης. Στη 

συνέχεια προσθέσαμε Διάλυμα Β2 με αντίσωμα για τη διγοξιγενίνη συζευγμένο με το 

ένζυμο αλκαλική φωσφατάση σε  αναλογία 1/2000  και ακολούθησε τοποθέτησή τους 

στους 4οC για όλη την νύχτα. 

Την επόμενη μέρα τα δείγματα ξεπλύθηκαν δύο φορές με B1 για 15 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και δύο φορές με Διάλυμα B3για 30 λεπτά και τέλος ακολούθησε 

επώαση τους με 200 μl NBT/BCIP-0,1%Tween. Τα δείγματα διατηρήθηκαν στο σκοτάδι 

μέχρι να εμφανιστεί χρωματισμός τους στην επιθυμητή ένταση. Για να σταματήσουμε την 

αντίδραση, τα δείγματα πλύθηκαν 3 φορές επί 5 λεπτά με PBS. Αν επιθυμούμε να 

αποθηκεύσουμε τα δείγματα μας μονιμοποιούμε με 4% PFA για 10 λεπτά, ξεπλένουμε με 

νερό και αφού στεγνώσουν σφραγίζουμε με καλυπτρίδα τις αντικειμενοφόρους. Αν 

επιθυμούμε να συνεχίσουμε σε ανοσοϊστοχημεία μετά τις πλύσεις 3 πλύσεις των 5 λεπτών 

με  PBS ακολουθείται το πρωτόκολλο της ανοσοϊστοχημείας. 

 

Διάλυμα Β1: 

100 mM Tris-HCl pH 7,5 

150 mM NaCl 

0,1%Tween 

 

Διάλυμα Β2: 

B1 + 10 % ορός προβάτου (sheep serum) 

 

Διάλυμα Β3: 

100 mM Tris-HCl pH 9,5 

100 mM NaCl 

50 mM MgCl2 

0,1 % Tween 20 
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Για υβριδοποίηση με ενίσχυση σήματος με φθορίζοντα μόρια τυραμιδίου 

(TSA:Tyramide Signal Amplification), ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία με τις εξής 

αλλαγές : στο B2 προστέθηκε αντίσωμα anti-Dig POD 1:1000 Ο/Ν στους 4οC και την επόμενη 

ημέρα μετά τις πλύσεις με Β1, στο διάλυμα του kit σε αναλογία  2,5ul/150ul προσθέσαμε 

FITC-TSA ή  Cy3-TSA (PerkinElmer)  ανάλογα με τον επιθυμητό φθορισμό και επωάσαμε 

τους ιστούς  για 12-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος ξεπλύναμε με Β1. 

 

3.12 Ανοσοϊστοχημεία Φθορισμού  

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανίχνευση και εντόπιση της θέσης μιας πρωτεΐνης στα 

κύτταρα που την εκφράζουν. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε τομές 12 μm από 

έμβρυα και ιστούς παγκρεάτων που είχαν κοπεί σε κρυοτόμο και είχαν τοποθετηθεί πάνω 

σε αντικειμενοφόρους πλάκες.  

Σε στεγνές τομές ξεπλύναμε τους ιστούς με 1x PBS σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθησε μονιμοποίηση του ιστού  με 4% PFA για 10 λεπτά (μόνο για τα ενήλικα 

παγκρέατα). Στη συνέχεια τα δείγματα ξεπλύθηκαν 3 φορές για 5 λεπτά  με PBS-0,3% 

Triton. Έπειτα τα δείγματα επωάστηκαν για 1ώρα με PBS-0,3% Triton- 10%NGS και 

ακολούθησε προσθήκη πρωτογενούς αντισώματος σε PBS-0,1% Triton- 1%NGS για όλη την 

νύχτα στους 4οC.  

Την επόμενη ημέρα συνεχίστηκαν οι πλύσεις 3x5 λεπτά με PBS-0,3% Triton και 3x15 

λεπτά με PBS-0,3% Triton. Στη συνέχεια προστέθηκε το δευτερογενές αντίσωμα σε PBS- 

0,1% Triton - 1%NGS για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησαν εκ νέου πλύσεις 

με PBS-0,3% Triton (τουλάχιστον 6x10 λεπτά), προσθήκη DAPI (Vector Laboratories) και 

παρατήρησή τους στο μικροσκόπιο φθορισμού. 

Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας αντισωμάτων: 

Πρωτογενές αντίσωμα Ισότοπος Αραίωση Προμηθευτής 

    

Islet-1 mouse IgG1 1 /500 Jessell 

BrdU mouse IgG1 1/200 DAKO 

Insulin mouse IgG1 1/1000 Sigma 

Glucagon mouse IgG1 1/500 Sigma 

E-Cadherin  rat IgG2a 1/500 Zymed laboratories 
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Nkx6.1 mouse IgG1 1/1000 DSHB (Madsen) 

Somatostatin rabbit polyclonal  1/250  Zymed 

 C-peptide rabbit polyclonal 1/200 Linco 

Ngn3 rabbit polyclonal 1/300 Edlund 

Amylase rabbit polyclonal 1 / 250 Sigma 

Ck-19 (Cytokeratin 19) rat IgG2a 1 / 250 DSHB 

Pdx1 mouse IgG1 1/300 DSHB 

Pdx1 rabbit polyclonal 1 / 5,000 Wright 

 

Cpa1 

goat IgG 1/500 R&D 

Sox9 rabbit polyclonal 1/1000 Chemicon (Millipore) 

Aldh1b1 rabbit polyclonal 1/500 Vassiliou 

PNA- FITC (Lectin)  1/100 Sigma 

DBA-Rhodamine  1/100 Vector 

 

 

Δευτερογενές Αντίσωμα ανίχνευση αραίωση Προμηθευτής 

    

Alexa fluor 488 goat anti-rabbit IgG 1/500 Molecular probes 

Alexa fluor 568 goat anti-mouse IgG 1/500 Molecular probes 

Αlexa fluor 568 goat anti-rabbit IgG 1/500 Molecular probes 

Alexa-Fluor 488 goat anti-mouse IgG 1/500 Molecular probes 

Alexa-fluor 568 donkey anti-goat IgG 1/500 Molecular probes 

Alexa fluor 568 goat anti-rat IgG 1/500 Molecular probes 

Alexa fluor 647 goat anti - rat IgG 1/500 Invitrogen 
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3.13 Τομές σε  κρυοτόμο 

Τα έμβρυα και οι ιστοί μετά την απομόνωσή τους από τα ποντίκια μονιμοποιήθηκαν σε 

διάλυμα 4% παραφορμαλδεϋδης για 2ώρες έως Ο/Ν ανάλογα με το στάδιο. Στη συνέχεια 

ξεπλύθηκαν με PBS και τοποθετήθηκαν σε διάλυμα 30% σουκρόζης σε PBS για 14-16 ώρες. 

Ακολούθησε ο εγκλεισμός τους σε OCT  και η αποθήκευσή τους στους -80οC μέχρι να 

κοπούν στον κρυοστάτη. Οι ιστοί κόπηκαν σε διαδοχικές τομές των 12 μm και συλλέχτηκαν 

σε αντικειμενοφόρους πλάκες.  

 

3.14 Καλλιέργεια απομονωμένων παγκρεάτων 

Τα παγκρέατα που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα αυτά ήταν πάντα τα ραχιαία 

εκβλαστήματα τα οποία απομονώθηκαν από έμβρυα του σταδίου 11.5 dpc ή 12.5 dpc.Μετά 

την απομόνωση τους από τα έμβρυα, μεταφέρθηκαν σε κατάλληλο θρεπτικό μέσο 

(DMEM/F12 Gibco+ 1x penicillin /streptomycin-/glutamine (Gibco)+ non-essential amino 

acids (Gibco). Τα παγκρέατα καλλιεργήθηκαν με την μέθοδο των κρεμάμενων σταγόνων  

(hanging drops), 40μl η κάθε σταγόνα, σε τρυβλία petri, για 2,5 ή 6 ημέρες ανάλογα με τον 

επιθυμητό υπό μελέτη πληθυσμό. Στα παγκρέατα που μελετήθηκε η επίδραση του DEAB 

και RA (Sigma), προστέθηκαν 100μΜ  και 25 nM σε κάθε σταγόνα αντίστοιχα. Η ανανέωση 

του καλλιεργητικού μέσου ήταν καθημερινή. Μετά την πάροδο του επιθυμητού χρόνου, τα 

παγκρέατα συλλέχθηκαν σε PBS, μονιμοποιήθηκαν σε 4% PFA/PBS για 2 ώρες και στη 

συνέχεια τοποθετήθηκαν σε διάλυμα 30% σουκρόζης σε PBS για 14-16 ώρες. Ακολούθησε ο 

εγκλεισμός τους σε OCT  και η αποθήκευσή τους στους -80οC μέχρι να κοπούν στον 

κρυοστάτη. Οι ιστοί κόπηκαν σε διαδοχικές τομές των 12 μm και συλλέχτηκαν σε 

αντικειμενοφόρους πλάκες.  

Στα παγκρέατα που επιχειρήθηκε η αποσιώπηση της Ngn3 με morpholino τα παγκρέατα 

καλλιεργήθηκαν με δύο μεθόδους, με τη μέθοδο των κρεμάμενων σταγόνων και σε φίλτρα 

Millicell-CM (Culture Plate Inserts) – Millipore 0.4um plate inserts (διαμέτρου 12mm για 24-

well plates  Cat No: PICM01250). Στην περίπτωση αυτή ο όγκος ήταν 350 μl. 

To Ngn3 morpholino  που χρησιμοποιήθηκε ήταν : 

 

5'-3':GCGCCATCCTAGTTCTCCCGACTCA 

 

3.15 Μέθοδος της Βρωμοδεοξυουριδίνης 

Η μέθοδος της βρωμοδεοξυουριδίνης στηρίζεται στην ενσωμάτωση ενός αναλόγου της 

θυμιδίνης, της 5-βρωμο-2-δεοξυουριδίνης  (BrdU), στη νεοσυντεθείσα έλικα του DNA των 

κυττάρων τα οποία βρίσκονται στην S φάση του κυτταρικού κύκλου. Τα κύτταρα που 

εισέρχονται στη φάση αυτή διπλασιάζουν το γενετικό υλικό τους πριν την μίτωση. Η 5-
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βρωμο-2-δεοξυουριδίνης  από την στιγμή που θα ενσωματωθεί στο γενετικό υλικό του 

κυττάρου μεταβιβάζεται και σημαίνει τα θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν από κάθε  

διαίρεση.  

Για τη σήμανση των παγκρεάτων με βρωμοδεοξυουριδίνη στην καλλιέργεια 

προστέθηκαν 2 ώρες πριν την συλλογή τους 10μΜ BrdU (BD Biosciences). Στη συνέχεια η 

συλλογή τους πραγματοποιήθηκε όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.14. 

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο του ανοσοφθορισμόυ τροποποιήθηκε ως εξής: 

Σε στεγνές τομές ξεπλύναμε τους ιστούς με 1x PBS σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολούθησε μονιμοποίηση του ιστού  με 4% PFA για 10 λεπτά (μόνο για τα ενήλικα 

παγκρέατα). Στη συνέχεια τα δείγματα ξεπλύθηκαν 3 φορές  για 5 λεπτά με PBS-0,3% Triton 

και επώαστηκαν για 10 λεπτά στους 37οC με 2N HCl προκειμένου να επιτευχθεί  

αποδιάταξη του DNA και αποκάλυψη του επιτόπου. Ακολούθησε εξουδετέρωση με 0,1M 

βορικό νάτριο p.H8,5 για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα τα σείγματα 

ξεπλύθηκαν 3 φορές για 5 λεπτά με PBS-0,3% Triton και επωάστηκαν για 1ώρα με PBS-0,3% 

Triton- 10%NGS. Στη συνέχεια στα δείγματα προστίθεται πρωτογενές αντίσωμα σε PBS-

0,1% Triton- 1%NGS για όλη τη νύχτα στους 4οC.  

Την επόμενη ημέρα συνεχίστηκαν οι πλύσεις 3x5 λεπτά με PBS-0,3% Triton και 3x15 

λεπτά με PBS-0,3% Triton. Στη συνέχεια προστέθηκε το δευτερογενές αντίσωμα σε PBS- 

0,1% Triton - 1%NGS για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησαν εκ νέου πλύσεις 

με PBS-0,3% Triton (τουλάχιστον 6x10 λεπτά), προσθήκη DAPI (Vector Laboratories) και 

παρατήρησή τους στο μικροσκόπιο φθορισμού. 

 

3.16 Επαγωγή παγκρεατίτιδας σε ενήλικα ποντίκια 

Για την επαγωγή της παγκρεατίτιδας χρησιμοποιήθηκαν δυο μοντέλα ανάλογα με τον 

υπό μελέτη κυτταρικό τύπο. Για τα εξωκρινή κύτταρα πραγματοποιήθηκε χορήγηση 

σερουλεΐνης (caerulein) και για τα ενδοκρινή χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης (streptozotocin) 

ενδοπεριτοναϊκά σε ενήλικα αρσενικά ποντίκια (εικόνα 3.13) . 
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Εικόνα 3.13 Απεικόνιση ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης. 

Για την επαγωγή της οξείας παγκρεατίτιδας εγχύθηκαν ενδοπεριτοναϊκά 6x50μg/kg 

caerulein (Sigma-Aldrich) σε διάλυμα 0,9% NaCl ανά μια ώρα, σε αρσενικά ποντίκια της 

ίδιας γενιάς, τα οποία προηγουμένως είχαμε υποβάλει σε νηστεία για 12 ώρες.  Στα 

ποντίκια που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες εγχύθηκε ομοίως διάλυμα 0,9% NaCl. Τα 

ποντίκια θανατώθηκαν μετά από 21 ώρες και τα παγκρέατά τους απομονώθηκαν, 

μονιμοποιήθηκαν και ακολούθησε  ο εγκλεισμός τους σε OCT  και η αποθήκευσή τους 

στους -80οC μέχρι να κοπούν στον κρυοστάτη. Οι ιστοί κόπηκαν σε διαδοχικές τομές των 12 

μm και συλλέχτηκαν σε αντικειμενοφόρους πλάκες.  

Σε ό,τι αφορά την πρόκληση βλάβης στα ενδοκρινή κύτταρα  εγχύθηκαν 

ενδοπεριτοναϊκά 3x50mg/kg STZ (Sigma-Aldrich ) σε διάλυμα 50 mM NaCitrate ανά ημέρα, 

σε αρσενικά ποντίκια της ίδιας γενιάς, τα οποία προηγουμένως είχαμε υποβάλει σε νηστεία 

για 12 ώρες.  Στα ποντίκια που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες εγχύθηκε ομοίως διάλυμα 

50 mM NaCitrate. Επειδή η στρεπτοζοτοκίνη όταν διαλύεται αποδιατάσσεται μετά από 20 

λεπτά, η διάλυσή της γίνεται πάντα λίγο πριν την έγχυση.  Τα ποντίκια θανατώθηκαν 14 

ημέρες μετά την τελευταία ένεση και ακολουθήθηκε στη συνέχεια η ίδια διαδικασία για την 

απομόνωση των παγκρεάτων που αναφέρεται παραπάνω.  
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4. Αποτελέσματα 

 

4.1  Λειτουργική ανάλυση νέων γονιδίων στόχων που εμπλέκονται στην 

ανάπτυξη του παγκρέατος στο zebrafish. 

 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν πειράματα επιτόπιου υβριδισμού RNA (RNA ΙSH), 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα επιλεγμένα προς μελέτη γονίδια εκφράζονται στο 

αναπτυσσόμενο πάγκρεας. Ως γονίδια  αναφοράς, χρησιμοποιήθηκαν τα γονίδια της 

τρυψίνης (try)  για το εξωκρινές πάγκρεας και της ινσουλίνης (ins) για το ενδοκρινές 

πάγκρεας. Οι ιχνηθέτες που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται στο πίνακα 4.1.  

Όνομα 

Ιχνηθέτη 
Προέλευση Ιχνηθέτη 

Έκφραση στο 

πάγκρεας 

wisp1 Κλωνοποιήθηκε στο εργαστήριο  - 

id4 Κλωνοποιήθηκε στο εργαστήριο - 

ebf1 Κλωνοποιήθηκε στο εργαστήριο - 

atoh8 Κλωνοποιήθηκε στο εργαστήριο - 

spon1 Κλωνοποιήθηκε στο εργαστήριο + 

try Προσφορά εργαστηρίου Argenton 

(Πανεπιστήμιο Πάδοβας) 

+ 

ins Προσφορά εργαστηρίου  Mayer 

(MCW-Ουισκόνσιν) 

+ 

ctgf Προσφορά εργαστηρίου Strahle. 

(IGBMC-Στρασβούργο) 

+ 

Πίνακας 4.1: Πίνακας με τους ιχνηθέτες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα υβριδοποίησης. Στα 

αποτελέσματα το + , – αντιπροσωπεύει έκφραση ή μη αντίστοιχα των γονιδίων στον πάγκρεας. 

Συγκεκριμένα για την κατασκευή τους απομονώθηκε ολικό RNA από έμβρυα 16, 24 και 

48 hpf και δημιουργήθηκε cDNA με αντίστροφη μεταγραφή. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) με κατάλληλα 

σχεδιασμένους εκκινητές (primers) και τα επιθυμητά τμήματα DNA κλωνοποιήθηκαν σε 

κατάλληλα πλασμίδια. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιγράφονται αναλυτικά ο 

σχεδιασμός και η δημιουργία των παραπάνω ιχνηθετών. 
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Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν φυσικού τύπου έμβρυα, καθώς και έμβρυα τα 

οποία είχαν επωαστεί με ρετινοϊκό οξύ (RA 100nM) μετά το στάδιο των 9 hpf. Ο λόγος που 

επιλέχθηκαν τα τελευταία είναι διότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται εκτοπικά νησίδια 

κάτω από αυτές τις συνθήκες (Stafford and Prince, 2002). 

Πράγματι για 2 από τα 6 προς μελέτη γονίδια, τα spon1και ctgf ανιχνεύσαμε έκφραση 

σε έμβρυα 24 hpf (ώρες μετά τη γονιμοποίηση), στάδιο κατά το οποίο το νησίδιο έχει ήδη 

διαμορφωθεί (εικόνα 4.2). Δεν κατέστη ωστόσο δυνατό να εντοπίσουμε έκφραση σε πιο 

πρώιμα στάδια της ανάπτυξης, όπως στις 16 ή 19 hpf για κανένα από αυτά. Στα 

διαγονιδιακά  insulin :: dsRED zebrafish, η φθορίζουσα στα 558nm πρωτεΐνη του Discosoma 

sp. (dsRED), εκφράζεται συγχρόνως σε όλα τα κύτταρα στα οποία εκφράζεται η ινσουλίνη 

διότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο του υποκινητή της ινσουλίνης (Field et al., 2003). Ο 

φθορισμός στα κύτταρα του νησιδίου παρατηρείται ήδη από το στάδιο των 16 hpf. Στα 

πειράματα επιτόπιου υβριδισμού RNA  παρατηρήθηκε έκφραση της ινσουλίνης μετά το 

στάδιο των 19 hpf. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στη διαπίστωση, πως τα πειράματα της 

υβριδοποίησης δεν είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να διακρίνουμε έκφραση γονιδίων σε πιο 

πρώιμα των 19 hpf στάδια, ιδίως αν η έκφραση αυτή είναι παροδική ή περιορίζεται σε 

μικρό αριθμό κυττάρων.  

 

 16h/ -RA 16h/+RA 19h/ -RA 19-21h/-RA 24h/ -RA 24h/+RA 48h/ -RA 

ins - - _ + + + + 

ctgf - - - - + + + 

atoh8 - - -  - -  

id4 - - -  - -  

ebf1 - - - - - - - 

spon1     +   

Πίνακας 4.2: Απεικόνιση των πειραμάτων υβριδοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για κάθε 

ιχνηθέτη σε έμβρυα από τα αντίστοιχα εμβρυϊκά στάδια..Στα αποτελέσματα το + , – αντιπροσωπεύει 

έκφραση ή μη αντίστοιχα των γονιδίων στον πάγκρεας. Τα κενά υποδηλώνουν ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα υβριδισμού με τους αντίστοιχους ιχνηθέτες στα συγκεκριμένα 

στάδια. 

 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων υβριδοποίησης συνοψίζονται στην εικόνα 4.1 
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Εικόνα 4.1:Α,Ε. Επιτόπιος υβριδισμός RNA με ιχνηθέτη για το γονίδιο  insulin σε έμβρυα 24hpf 

φυσικού τύπου και επωασμένα με RA αντίστοιχα. Β,Ζ Επιτόπιος υβριδισμός RNA με ιχνηθέτη για το 

γονίδιο  ctgf σε έμβρυα 24hpf φυσικού τύπου και επωασμένα με RA αντίστοιχα. Γ. Επιτόπιος 

υβριδισμός RNA με ιχνηθέτη για το γονίδιο  spon1 σε έμβρυα 24hpf φυσικού τύπου. Δ: Επιτόπιος 

υβριδισμός RNA με ιχνηθέτη  για το γονίδιο try σε έμβρυα 72hpf. Τα βέλη στο Δ δείχνουν το  

πάγκρεας ενώ στις υπόλοιπες εικόνες τα νησίδια. 

 

Πράγματι η μέθοδος του επιτόπιου υβριδισμού RNA δεν ενδείκνυται για την 

ανίχνευση γονιδίων τα οποία εκφράζονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν τα  προς μελέτη γονίδια εκφράζονται στο αναπτυσσόμενο πάγκρεας, 

επιχειρήσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο ευαίσθητες μεθόδους ανίχνευσης. 

Για το σκοπό αυτό θελήσαμε να απομονώσουμε RNA από τα θετικά για ινσουλίνη 

κύτταρα (Ins+) των διαγονιδιακών Insulin – dsRED zebrafish, με στόχο τη δημιουργία cDNA 

με αντίστροφη μεταγραφή. Στη συνέχεια πραγματοποίηση αλυσιδωτής αντίδραση της 

πολυμεράσης (PCR) με κατάλληλα σχεδιασμένους εκκινητές (primers) για κάθε γονίδιο, θα 

οδηγούσε σε  επαύξηση του DNA και κατ’ επέκταση στην ανίχνευση της έκφρασής τους. 

Η απομόνωση των Ιns+ κυττάρων από τα διαγονιδικά έμβρυα  insulin :: dsRED 

αποπειράθηκε να πραγματοποιηθεί στο στάδιο των 24 ωρών με κυτταρομετρία ροής (FACS) 

καθώς επίσης και με μικροανατομή με λέιζερ. Με την κυτταρομετρία ροής, δεν κατέστη 

δυνατό να απομονώσουμε τον επιθυμητό πληθυσμό κύτταρων (εικόνα 4.2),  και αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η έκφρασή του dsRED δεν ήταν αρκετά δυνατή, αλλά 

και στο ότι ο εν λόγω πληθυσμός ήταν πολύ μικρός. Σε ότι αφορά τη μικροανατομή με 

λέιζερ επιχειρήσαμε να απομονώσουμε ένα έως τρία κύτταρα από κάθε έμβρυο και 

πραγματοποιήσαμε αντίστροφη μεταγραφή - αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμερασης σε 

επίπεδο ενός κυττάρου (single cell RT-PCR), αλλά δεν μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε 

έκφραση των υποψήφιων γονιδίων ούτε των γονιδίων αναφοράς (housekeeping genes). 
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Εικόνα 4.2: (A-Δ) Απεικόνιση των ινσουλινοπαραγωγών dsRED κυττάρων, όπως διακρίνονται στο 

μικροσκόπιο φθορισμού λίγο πριν την μικροανατομή με λέιζερ. 

Για τα δυο γονίδια τον οποίων η έκφραση επιβεβαιώθηκε από τα πειράματα 

επιτόπιου υβριδισμού RNA, επιχειρήθηκε αποσιώπηση τους σε έμβρυα φυσικού τύπου με 

ολιγονουκλεοτίδια κατάλληλα σχεδιασμένα τα οποία προσδένονται συμπληρωματικά στο 

RNA και αναστέλλουν την μετάφρασή του (morpholinos). Στην περίπτωση του  spon1 

αναστέλλεται η ανάπτυξη των εμβρύων στο στάδιο της γαστριδίωσης και έτσι δεν κατέστη 

δυνατόν να διαπιστωθεί κάποια επίδραση στο επιθυμητό στάδιο. Σε ότι  αφορά το ctgf, 

αρχικά παρατηρήθηκε  η ύπαρξη ενός εκτοπικού νησιδίου στο στάδιο των 24 hpf σε 

ποσοστό 13,3% των εμβρύων (n=150).  Ο ήπιος αυτός φαινότυπος αποκαταστάθηκε με 

αποτέλεσμα στις 72hpf  να έχουν όλα τα έμβρυα ένα φυσιολογικό νησίδιο (εικόνα.4.3). 
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Εικόνα 4.3: Πειράματα ανοσοφθορισμού σε έμβρυα  insulin :: dsRED/gut :: GFP 48 (Α) και 72  (Β) hpf 

αντίστοιχα, στα οποία είχε εγχυθεί o ctgf αναστολέας της μετάφρασης (morpholino) στο στάδιο του 

ενός κυττάρου.  

Παράλληλα επιχειρήσαμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ομόλογο του Νgn3 το οποίο 

να εκφράζεται στο πάγκρεας των αναπτυσσόμενων εμβρύων. Για το σκοπό αυτό 

αναλύσαμε όλα τα μέλη τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των πρωτεϊνών που διαθέτουν 

το πρωτεϊνικό μοτίβο  έλικα-θηλεία-έλικα (bhlh) και κατασκευάσαμε ένα φυλογενετικό 

δένδρο προκειμένου να βρούμε πρωτεΐνες στενά συνδεδεμένες σε ομολογία με τον NGN3 

(Kapasa et al., 2008). 

Από την παραπάνω ανάλυση, αναγνωρίσαμε μόνο μια πρωτεΐνη τη Smpa (similar to 

mesoderm posterior a). Στη συνέχεια σχεδιάσαμε morpholinos και προχωρήσαμε σε 

πειράματα αναστολής του Ngn3 και της νέας αυτής πρωτεΐνης Smpa. Σε κανένα από τα 

έμβρυα στα οποία αναστείλαμε την έκφρασή τους, δεν παρατηρήθηκε κάποια επίδραση 

στην δημιουργία ή τον καθορισμό του νησιδίου τους. Από τα αποτελέσματα των παραπάνω 

πειραμάτων οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι ο καθορισμός του ενδοκρινούς παγκρέατος 

στο zebrafish, πιθανώς να είναι ανεξάρτητος από τη δράση του Ngn3 και για το λόγο αυτό, 

το μοντέλο ίσως να μην είναι κατάλληλο για την εξεύρεση και μελέτη γονιδίων στόχων του 

ngn3. Πράγματι πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν τα παραπάνω πειράματα και 

αναφέρουν ένα πιθανό μονοπάτι καθορισμού των β κυττάρων του παγκρέατος των 

zebrafish, ανεξάρτητου από τον Ngn3 (Arkhipova et al., 2012).  

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων των παραπάνω πειραμάτων, μας οδήγησε να 

εγκαταλείψουμε το  zebrafish ως μοντέλο και να προχωρήσουμε με πειράματα 

αποκλειστικά σε ποντίκια. 
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4.2  Λειτουργική ανάλυση νέων γονιδίων στόχων που εμπλέκονται στην 

ανάπτυξη του παγκρέατος στο ποντίκι. 

 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στο δεύτερο κεφάλαιο, μετά από αυστηρή στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων των μικροσυστοιχιών γονιδιακής έκφρασης σε κύτταρα στα 

οποία είχε επαχθεί ο Νgn3, άλλα και κύτταρα μάρτυρες τα οποία δεν είχαν υποστεί την 

επαγωγή αυτή (Serafimidis et al., 2008), 220 γονίδια βρέθηκαν να επάγονται ή να 

καταστέλλονται ως αποτέλεσμα της υπερέκφρασης του Νgn3. Από τα εν λόγω γονίδια 

επιλέξαμε να μελετήσουμε περαιτέρω εκείνα που παρουσίαζαν ισχυρότερη επαγωγή ή 

καταστολή και επικεντρωθήκαμε κυρίως σε γονίδια που κωδικοποιούν μεταγραφικούς 

παράγοντες, μόρια σηματοδότησης, αλλά και γονίδια που εμπλέκονται σε μεταβολικές 

διαδικασίες. 

 Για να διαπιστώσουμε αν τα υποψήφια προς μελέτη γονίδια εκφράζονται στο πάγκρεας 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης συλλέξαμε παγκρέατα από έμβρυα στα στάδια 12.5dpc – 

14.5 dpc, απομονώσαμε ολικό RNA και πραγματοποιήσαμε πειράματα RT-PCR. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήσαμε CD1 ποντίκια φυσικού τύπου. Συνάμα προκειμένου να 

διαπιστώσουμε αν η έκφραση των υποψήφιων γονιδίων είναι εξαρτώμενη από τον Ngn3 

απομονώσαμε επίσης ολικό RNA και πραγματοποιήσαμε πειράματα RT-PCR  σε ποντίκια 

στα οποία είχε αποσιωπηθεί το γονίδιο του Ngn3 (Ngn3-/-) (Gradwohl et al., 2000), καθώς 

και από εμβρυονικά βλαστοκύτταρα που είχαν διαφοροποιηθεί με επαγωγή του Ngn3 

(Serafimidis et al., 2008). Επίσης απομονώσαμε ολικό RNA από έντερο και ολόκληρο 

έμβρυο τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες έκφρασης των προς μελέτη γονιδίων. Τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων RT-PCR συνοψίζονται στην εικόνα 4.4. 
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Εικόνα 4.4: Αποτελέσματα πειραμάτων RT-PCR για τα δεκαεπτά προς μελέτη γονίδια.  
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  Συνολικά μελετήθηκαν δεκαεπτά γονίδια εκ των οποίων τα δεκαπέντε έδειξαν να 

ρυθμίζονται από τον Ngn3. Παρατηρήθηκε έκφραση όλων των επιλεγμένων γονιδίων στα 

εμβρυϊκά παγκρέατα αλλά μόνο για τα εξής οκτώ RGS4, Dcx, Vldlr, Scr3, Spon1, HuD, 

bHlhb2, Fgd4,, συμφωνούσε το πρότυπο έκφρασης με τα δεδομένα από τα αποτελέσματα 

των μικροσυστοιχιών και με τα αποτελέσματα των RT-PCRs στα κύτταρα.   

  Στη συνέχεια προκειμένου να διαπιστώσουμε το πρότυπο έκφρασης των παραπάνω 

υποψήφιων γονιδίων, επιχειρήσαμε πειράματα επιτόπιου υβριδισμού RNA σε τομές 

παγκρεάτων φυσικού τύπου, αλλά και παγκρεάτων που στερούνται τον Ngn3 στο 

αναπτυξιακό στάδιο 14.5dpc.  Ως μάρτυρας για τα πειράματα αυτά χρησιμοποιήθηκε ο 

ιχνηθέτης για το γονίδιο NeuroD, του οποίου το πρότυπο έκφρασης στα προγονικά κύτταρα 

των ενδοκρινών κυττάρων, στο προαναφερθέν στάδιο είναι γνωστό. Πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα υβριδοποίησης, με τους αντίστοιχους ιχνηθέτες για όλα τα γονίδια που 

αναφέρονται στον πίνακα 4.3, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έδωσαν ένα ξεκάθαρο 

πρότυπο έκφρασης για τα ενδοκρινή κύτταρα. 

Όνομα  

Ιχνηθέτη 

Προέλευση Ιχνηθέτη Έκφραση ιχνηθέτη στο 

πάγκρεας 

Dcx Προσφορά εργαστηρίου Πάχνη 

(MRC-Λονδίνο) 

+ 

HuB Κλωνοποιήθηκε στο 

εργαστήριο 

- 

HuD Κλωνοποιήθηκε στο 

εργαστήριο 

+ 

Fgd4 Κλωνοποιήθηκε στο 

εργαστήριο 

- 

bHlhb2 Mammalian Gene Collection - 

Wisp1 Mammalian Gene Collection - 

Vldlr Κλωνοποιήθηκε στο 

εργαστήριο 

- 

Aldh1b1 Κλωνοποιήθηκε στο 

εργαστήριο 

+ 

NeuroD Προσφορά εργαστηρίου 

Καραγωγέως  

(Πανεπιστήμιο Κρήτης) 

+ 

Πίνακας 4.3: Πίνακας με τους ιχνηθέτες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα υβριδοποίησης. Στα 

αποτελέσματα το + , – αντιπροσωπεύει έκφραση ή μη αντίστοιχα των γονιδίων στον πάγκρεας. 

   



Αποτελέσματα 

Διδακτορική διατριβή, Μαρίλια Κ. Ιωάννου   70 

 

  Από το σύνολο των γονιδίων που μελετήσαμε μόνα τρία από τα υποψήφια γονίδια 

έδειξαν να εκφράζονται στο  πάγκρεας στο στάδιο 14.5dpc. Από αυτά όπως  διακρίνεται και 

στην εικόνα 4.5 το Dcx  εκφράζεται σε όλο το επιθήλιο ανεξαρτήτως προέλευση του 

παγκρέατος από φυσικού τύπου ή Ngn3-/- ποντίκια. Αντιθέτως το Aldh1b1 είχε ένα πιο 

περιορισμένο πρότυπο έκφρασης κυρίως στις κορυφές και λιγότερο στον αυλό του 

επιθηλίου στα φυσικού τύπου παγκρέατα. Η έκφραση αυτή περιοριζόταν ακόμα 

περισσότερο στα  Ngn3-/- ποντίκια τα οποία εμφάνιζαν ένα πρότυπο έκφρασης 

αποκλειστικά στις κορυφές του επιθηλίου. Τέλος σε ότι αφορά το HuD , παρουσίαζε το ίδιο 

πρότυπο έκφρασης στα φυσικού τύπου και τα  Ngn3-/- ποντίκια, σε ένα πολύ περιορισμένο 

πληθυσμό κυττάρων. 
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Εικόνα 4.5: Αποτελέσματα πειραμάτων επιτόπιου υβριδισμού RNA σε τομές από 14.5dpc παγκρέατα 

φυσικού τύπου και Ngn3
-/- 

 για τα γονίδια NeuroD (Α-Β), Dcx (Γ-Δ),  HuD (E-Z) και Aldh1b1 (Η-Θ). 

  Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν αυτά τα κύτταρα ανήκουν στα ενδοκρινή 

κύτταρα του παγκρέατος προχωρήσαμε σε πειράματα επιτόπιου υβριδισμού RNA για το 

HuD ακολουθούμενα με ανοσοιστοχημεία για το PDX1. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.6 
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τα κύτταρα που εκφράζουν το HuD, στο συγκεκριμένο στάδιο δεν ανήκουν στο επιθήλιο 

αφού δεν συνεκφράζουν το PDX1.  

 

Εικόνα 4.6:  Απεικόνιση επιτόπιου υβριδισμού RNA για το HuD ακολουθούμενη από  

ανοσοφθορισμό για το PDX1, σε τομές από παγκρέατα στο στάδιο 14.5dpc φυσικού τύπου (Α) και 

Ngn3-/- (Β). 

  Από όλα τα γονίδια που μελετήσαμε, αυτό που παρουσίασε το πιο ενδιαφέρον 

πρότυπο έκφρασης ήταν το Aldh1b1. Αρχικά διαπιστώθηκε η έκφρασή του σε 14.5dpc 

φυσικού τύπου παγκρέατα και σε παγκρέατα που στερούνται την έκφρασή του Ngn3. Το 

πρότυπο έκφρασης του γονιδίου αυτού εντοπίζεται έντονα στα κύτταρα που απαρτίζουν τις 

κορυφές του επιθηλίου και  λιγότερο έντονα στα κύτταρα στον αυλό του επιθηλίου (εικόνα 

4.5, 4.7).  

  Το πρότυπο αυτό είναι  παρόμοιο με εκείνο του Cpa1(Carboxypeptidase A1) (εικόνα 

4.7), το οποίο και εκφράζεται στα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξη στα κύτταρα που 

απαρτίζουν τις κορυφές του επιθηλίου, όπου βρίσκονται τα προγονικά κύτταρα όλων των 

κυτταρικών σειρών του παγκρέατος (ενδοκρινή, εξωκρινή και αγωγά), (Zhou,et al. 2007), 

ενώ μετά το 13.5 dpc περιορίζεται στα κύτταρα της εξωκρινούς μοίρας. 

 



Αποτελέσματα 

Διδακτορική διατριβή, Μαρίλια Κ. Ιωάννου   73 

 

 

Εικόνα 4.7: Α: Τομή 14.5dpc φυσικού τύπου παγκρέατος μετά από επιτόπιο υβριδισμό RNAγια το 

Aldh1b1. Β: Τομή 14.5 dpc φυσικού τύπου παγκρέατος μετά από διπλή υβριδοποίηση με  ιχνηθέτες 

για το Cpa1 και το Ngn3. Γ: Στο γράφημα παρουσιάζεται το θεωρητικό μοντέλο (Zhou,et al. 2007)  για 

τα Cpa1 θετικά κύτταρα που βρίσκονται στις κορυφές του παγκρεατικού επιθηλίου. Μέχρι το στάδιο 

12.5dpc είναι πολυδύναμα και μπορούν να δώσουν κύτταρα και των τριών κυτταρικών σειρών του 

παγκρέατος, ενώ αργότερα περιορίζεται η έκφραση της μόνο στα κύτταρα της εξωκρινούς μοίρας. 

  Η εμφανής ομοιότητα  του προτύπου έκφρασης του γονιδίου από τα πειράματα 

επιτόπιου υβριδισμού RNA, με αυτό του Cpa1, oπου πρόσφατα αποδείχτηκε ότι εκφράζεται 

μέχρι το 12.5dpc στα πολυδύναμα προγονικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται στις κορυφές 

του επιθηλίου, μας οδήγησε στην υπόθεση πως και το Aldh1b1 πιθανότατα εκφράζεται 

αρχικά σε όλα τα προγονικά πολυδύναμα κύτταρα.  

  Προκειμένου να εξετάσουμε την υπόθεση αυτή, προχωρήσαμε σε πειράματα 

επιτόπιου υβριδισμού RNA για το Aldh1b1στα οποία ακολούθησαν πειράματα 

ανοσοφθορισμού  για το CPA1 σε 12.5dpc  παγκρέατα φυσικού τύπου, αλλά και σε 

παγκρέατα που στερούνται τον Ngn3. Όπως διακρίνεται και στην εικόνα 4.8, 

παρατηρήσαμε καθολικό συνεντοπισμό στην έκφραση των δυο γονιδίων και στους δυο 

τύπους  ιστών.  
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Εικόνα 4.8: Α: Τομή παγκρέατος 12.5dpc φυσικού τύπου μετά από επιτόπιο υβριδισμό RNA με TSA 

(ISH-TSA) για ενίσχυση του σήματος για το  Aldh1b1 και ανοσοιστοχημεία με αντίσωμα για την Cpa1. 

B: Τομή παγκρέατος 12.5dpc που στερείται την έκφραση του Ngn3, μετά από ISH –TSA για το 

Aldh1b1 και ανοσοιστοχημεία με αντίσωμα για την Cpa1. 

 Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να εξετάσουμε διεξοδικότερα το πρότυπο έκφρασης του 

Aldh1b1 σε πρώιμα αλλά και σε όψιμα στάδια της ανάπτυξης και να επικεντρώσουμε το 

ενδιαφέρον της διατριβής αυτής στη μελέτη του γονιδίου αυτού. 

 Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της παρούσας διατριβής επικεντρώθηκε  στο 

χαρακτηρισμό του προτύπου έκφρασης του γονιδίου αυτού κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, στην εύρεση της λειτουργίας του και στην μελέτη κάθε πιθανής σχέσης αυτού 

με τα κύτταρα της ενδοκρινούς σειράς.   

 

4.3  To Aldh1b1 εκφράζεται από το πρώιμο στάδιο της δημιουργίας των 

παγκρεατικών βλαστημάτων και η έκφρασή του είναι εξαρτημένη 

από εκείνη του  Pdx1. 

Ο πρώτος στόχος της μελέτης αυτής ήταν να χαρακτηριστεί το συνολικό πρότυπο 

έκφρασης του γονιδίου. Ο καθορισμός των αναπτυξιακών σταδίων στα οποία ξεκινάει η 

έκφρασή του, κορυφώνεται και σβήνει, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 

κατανοήσουμε τον ρόλο που μπορεί να έχει κατά την ανάπτυξη του παγκρέατος. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν πειράματα επιτόπιου υβριδισμού RNA σε ολόκληρα 

έμβρυα για το στάδιο 9.5 dpc. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα 

αυτά το Pdx1, το οποίο είναι γνωστό ότι εκφράζεται σε όλα τα πρόδρομα παγκρεατικά 

κύτταρα του επιθηλίου . Όπως διακρίνεται και στην εικόνα  4.9 από τα παραπάνω 

πειράματα υβριδοποίησης διαπιστώθηκε  ότι το Aldh1b1 εκφράζεται τόσο στο ραχιαίο όσο 

και στο κοιλιακό βλάστημα με παρόμοιο πρότυπο έκφρασης σε σύγκριση με εκείνο του 

Pdx1. 
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Εικόνα 4.9: Αποτελέσματα πειραμάτων υβριδοποίησης σε ολόκληρα έμβρυα για το στάδιο 9.5dpc  

(Α,Β) και σε απομονωμένο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα για τα στάδια 10.5 dpc (Γ, Δ) και 12.5 

dpc (Ε,Ζ). Το Aldh1b1 εκφράζεται τόσο στο ραχιαίο όσο και στο κοιλιαίο βλάστημα του παγκρέατος 

σε όλα τα παραπάνω στάδια, όπως άλλωστε και το Pdx1 που χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. 

ht: καρδιά, li: ήπαρ, dp: ραχιαίο βλάστημα, vp: κοιλιαίο βλάστημα. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν  πειράματα υβριδοποίησης και σε απομονωμένο 

τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα για τα στάδια 10.5 dpc και 12.5 dpc στα οποία επίσης 

επιβεβαιώθηκε η ομοιότητα στο πρότυπο έκφρασής του υπό μελέτη γονιδίου με εκείνο του 

Pdx1 (εικόνα 4.9). 

  Για το στάδιο Ε.9.5dpc ακολούθησαν πειράματα υβριδοποίησης σε ολόκληρα έμβρυα 

τα οποία στη συνέχεια κόπηκαν σε κρυοτόμο, σε εγκάρσιες κρυοτομές των 12μm. Έπειτα με 

ανοσοφθορισμο επιχειρήσαμε  να διαπιστώσουμε αρχικά σε κυτταρικό επίπεδο, αν 

ταυτίζεται η έκφρασή του Aldh1b1 με εκείνη του μάρτυρα Pdx1 . Όπως διακρίνεται από την 

εικόνα 4.10 Α-Β, οι εγκάρσιες τομές στο επίπεδο του αναπτυσσόμενου εμπρόσθιου 
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εκβλαστήματος αποκάλυψαν ότι το Aldh1b1 εκφράζεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό στρώμα κυττάρων του εκβλαστήματος ομοίως με το πρότυπο έκφρασής του 

Pdx1. 

 

Εικόνα 4.10: Πειράματα υβριδισμού σε ολόκληρο έμβρυο 9.5dpc καταδεικνύουν ότι το Aldh1b1 

εκφράζεται και στα δυο εκβλαστήματα (ραχιαίο και κοιλιακό) κατά την δημιουργία του παγκρέατος 

(Α-Β). Το ένθετο στην εικόνα Α όπως και οι εικόνες Γ-Δ απεικονίζουν τον συνεντοπισμό του ALDH1B1 

με το PDX1 στα κύτταρα του εμπρόσθιου παγκρέατος στο στάδιο 9.5 dpc. Πειράματα τριπλού 

ανοσοθφορισμού με ALDH1B1/E-CADHERIN/ISL1 σε τομές από έμβρυα 9.5 dpc. Pdx1-/- δείχνουν ότι 

χάνεται η έκφρασή του Aldh1b1 στο ραχιαίο βλάστημα υποδηλώνοντας την εξαρτημένη από το Pdx1 

έκφρασή του (Ε-Ζ). Το ISL1 χρησιμοποιήθηκε ως τυπολογικός δείκτης για το ραχιαίο βλάστημα, αφού 

εκφράζεται στο μεσέγχυμα που το περιβάλλει. Στις εικόνες Η-Κ παρουσιάζονται πειράματα τριπλού 

ανοσοθφορισμού με ALDH1B1/E-CADHERIN/ PDX1ή ISL1 αντίστοιχα σε τομές από έμβρυα  10.5 dpc. 

Και στο στάδιο αυτό συνεχίζεται ο συνεντοπισμός του ALDH1B1 με το PDX1 στα φυσικού τύπου 

παγκρέατα ενώ εξαφανίζεται η έκφρασή του πρώτου στα Pdx1-/-. 

Στη συνέχεια για να μελετήσουμε το πρότυπο έκφρασής του ALDH1B1 

χρησιμοποιήσαμε ένα αντίσωμα που παρασκευάστηκε για την πρωτεΐνη αυτή (Stagos et al., 

2010)  η ειδικότητα του  οποίου για το συγκεκριμένο γονίδιο επιβεβαιώθηκε  και από εμάς 

με πειράματα επιτόπιου υβριδισμού RNA ακολουθούμενα από ανοσοφθορισμό για το 
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Aldh1b1 με το ιχνηθέτη που  παρασκευάστηκε ειδικά για την παρούσα διατριβή και το 

παραπάνω αντίσωμα (εικόνα 4.11). 

 

Εικόνα 4.11: Διπλό πείραμα υβριδοποίησης σε τομή από 14.5 dpc πάγκρεας με RNA ιχνηθέτη για το 

Aldh1b1 και ανοσοφθορισμού με αντίσωμα για το ALDH1B1 (Α-Β). Ο καθολικός συνεντοπισμός των 

δυο αποδεικνύει την υψηλή ειδικότητα του αντισώματος. 

Από τα πειράματα αυτά επικυρώθηκε η ειδικότητα του αντισώματος για το Aldh1b1, αφού 

όλα τα  ALDH1B1+ κύτταρα εξέφραζαν επίσης το Aldh1b1. 

Εν συνεχεία ακολούθησαν πειράματα τριπλού ανοσοφθορισμού με αντισώματα για 

τα ΑLDH1B1/PDX1/E-CADHERIN σε φυσικού τύπου έμβρυα  9.5 dpc και  10.5 dpc στα οποία 

αποδείχθηκε ο συνεντοπισμός της έκφρασής του Aldh1b1 με το Pdx1 στα κύτταρα του 

παγκρεατικού επιθηλίου (εικόνα 4.10  Γ, Δ, και Η, Θ). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα 

ίδια κύτταρα τα οποία εκφράζουν το Pdx1 εκφράζουν και το Aldh1b1 από το πιο πρώιμο 

στάδιο της ανάπτυξης του παγκρέατος υποδηλώνοντας έτσι ένα ενδεχομένως σημαντικό 

ρόλο για το νέο αυτό γονίδιο.  

Το επόμενο ερώτημα που θελήσαμε να διερευνήσουμε ήταν ποίο από τα δυο 

γονίδια εκφράζεται πρώτο. Μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί ότι η έκφρασή του Pdx1 είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία και την περαιτέρω  ανάπτυξη του ραχιαίου και κοιλιαίου 

παγκρεατικού βλαστήματος. Όμως ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε  για τα πιθανά γονίδια 

που προηγούνται της έκφρασής του ή για τα πιθανά γονίδια στόχους του τα οποία 

συμμετέχουν στη διαδικασία της ανάπτυξης. Προκειμένου λοιπόν να απαντήσουμε στο 

παραπάνω ερώτημα χρησιμοποιήσαμε έμβρυα  9.5 dpc και  10.5 dpc τα οποία δεν 

εκφράζουν καθόλου το γονίδιο Pdx1 (Holland et al., 2002), τα οποία κόπηκαν σε εγκάρσιες 

κρυοτομές των 12μm. Ακολούθησαν πειράματα τριπλού ανοσοφθορισμού με αντισώματα 

για τα ΑLDH1B1/ISL1/E-CADHERIN. To ISL1 χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσουμε να 

ταυτοποιήσουμε με ακρίβεια την περιοχή του παγκρεατικού βλαστήματος, αφού είναι 

γνωστό ότι στα στάδια αυτά εκφράζεται στα μεσεγχυματικά κύτταρα του παγκρέατος 

(Ahlgren et al., 1997).  Όπως διακρίνεται και στην εικόνα 4.10 Ε, Ζ και Ι, Κ  από τα παραπάνω 

πειράματα προέκυψε ότι η έκφρασή του Aldh1b1 εξαρτάται από αυτή του Pdx1 εφόσον  

απουσία του τελευταίου, εξαφανίζεται και η έκφρασή του Aldh1b1 από τα παγκρεατικά 

βλαστήμα. 
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Από τα παραπάνω πειράματα λοιπόν διαπιστώθηκε ότι το Aldh1b1 εκφράζεται στα 

προγονικά πολυδύναμα κύτταρα των παγκρεατικών βλαστημάτων από τα  πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης καθώς επίσης ότι η έκφραση αυτή εξαρτάται απόλυτα από την έκφρασή του 

Pdx1. 

 

4.4  To Aldh1b1 εκφράζεται έντονα στο αναπτυσσόμενο παγκρεατικό 

επιθήλιο και η έκφρασή του στον αυλό του επιθηλίου είναι 

εξαρτημένη από εκείνη του μεταγραφικού παράγοντα Ngn3. 

 

Προκειμένου να καθοριστεί λεπτομερώς το πρότυπο έκφρασής του Aldh1b1 κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκαν πειράματα υβριδοποίησης και 

ανοσοφθορισμού στα στάδια  12.5 dpc και  14.5 dpc. Όπως είναι ήδη γνωστό μέχρι το 

στάδιο 13.5 dpc τα κύτταρα που απαρτίζουν τις κορυφές του επιθηλίου είναι ολοδύναμα, 

δηλαδή μέχρι αυτό το στάδιο μπορούν να δώσουν κύτταρα και των τριών διαφορετικών 

τύπων (Zhou et al., 2007). Το Aldh1b1εκφράζεται και στα δυο παραπάνω στάδια στις 

κορυφές του επιθηλίου όπου η έκφραση παρατηρείται  εντονότερη, αλλά και στον αυλό 

του επιθηλίου. Είναι δε σημαντικό να σημειωθεί πως δεν έχει παρατηρηθεί έκφρασή του 

Αldh1b1 στα κύτταρα του μεσεγχύματος (εικόνα. 4.12 Α-Η).  

Το αμέσως επόμενο στάδιο στο οποίο θελήσαμε να μελετήσουμε την έκφρασή του 

γονιδίου μας ήταν το εμβρυικό στάδιο ανάπτυξης 14.5 dpc. Στο στάδιο αυτό, όλα τα 

ενδοκρινή πρόδρομα κύτταρα εκφράζουν τον μεταγραφικό παράγοντα Ngn3,και βρίσκονται 

στον αυλό του επιθηλίου. Παράλληλα τα πρόδρομα ενδοκρινή κύτταρα αλλά και τα 

πρόδρομα αγωγά, εκφράζουν στο στάδιο αυτό μεταξύ άλλων και το μεταγραφικό 

παράγοντα, Nkx6.1 και βρίσκονται επίσης στον αυλό του επιθηλίου. Επιπροσθέτως ο 

παράγοντας Nkx6.1 εκφράζεται και στα πολυδύναμα πρόδρομα κύτταρα στο σημείο 

επαφής της περιοχής των κορυφών του επιθηλίου με την περιοχή του αυλού  (Kopp et al., 

2011a). Σε αυτή την ενδιάμεση περιοχή εντοπίζονται τα πρόδρομα κύτταρα που 

μεταναστεύουν από τις κορυφές του επιθηλίου προς τον αυλό μετά τον καθορισμό της 

ταυτότητας τους. Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων 

ανοσοφθορισμού που πραγματοποιήθηκαν σε τομές εμβρυικών παγκρεάτων από το στάδιο 

14.5 dpc παρατηρήσαμε ότι  τα NKX6.1+ κύτταρα που βρίσκονταν στη διάμεση περιοχή 

μεταξύ των κορυφών του επιθηλίου και του αυλού εξέφραζαν και το ALDH1B1.  Επίσης τα 

περισσότερα NKX6.1, θετικά κύτταρα στον αυλό του επιθηλίου ήταν επίσης θετικά για το 

ALDH1B1. Για την ακρίβεια το 86% (n=482) των συνολικών NKX6.1+  κυττάρων ήταν και 

ALDH1B1+ (4.12 Γ,Δ). 
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Εικόνα 4.12: Στο 12.5 dpc το Aldh1b1 εκφράζεται τόσο στις κορυφές όσο και στον αυλό του 

παγκρεατικού επιθηλίου (Α-Β). Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού για το ALDH1B1 και το  NKX6.1 

σε εμβρυϊκά παγκρέατα 14.5 dpc έδειξαν ότι η πλειοψηφία των Nkx6.1+ κυττάρων που βρίσκονται 

κοντά στις κορυφές του επιθηλίου  εκφράζουν το Aldh1b1 (Γ-Δ). Πειράματα τριπλού 

ανοσοφθορισμού σε φυσικού τύπου εμβρυϊκά παγκρέατα 14.5 dpc για τα 

ALDH1B1/ECADHERIN/NGN3 έδειξαν ότι όλα τα ALDH1B1
+
 στον αυλό του επιθηλίου εκφράζουν 

ταυτόχρονα και τον NGN3 (Ε-Η). Αντιθέτως τα ίδια πειράματα σε τομές από Ngn3-/- παγκρέατα 

αποκάλυψαν ότι η έκφρασή του Aldh1b1 στον αυλό του επιθηλίου είναι εξαρτώμενη από τον Ngn3 

αφού στα παγκρέατα που δεν εκφράζεται ο NGN3 εξαφανίζεται και η  έκφρασή του ALDH1B1 στον 

αυλό του επιθηλίου (Θ-Κ). 

Στη συνέχεια και δεδομένου του γεγονότος ότι το γονίδιο μας ανακαλύφθηκε από 

προηγούμενη μελέτη του εργαστηρίου μας (Serafimidis et al., 2008) ως γονίδιο που 

επάγεται από τον μεταγραφικό παράγοντα Ngn3, θελήσαμε να εξετάσουμε την έκφρασή 

του Aldh1b1  στον πληθυσμό των NGN3+ πρόδρομων ενδοκρινών κυττάρων. Διαπιστώσαμε 

λοιπόν ότι όλα τα ALDH1B1+ κύτταρα στον αυλό του επιθηλίου ήταν και NGN3+ (Εικ 4.12 Ε-

Η).  Επιπροσθέτως προκειμένου να διαπιστωθεί αν η έκφρασή του Aldh1b1 εξαρτάται από 

εκείνη του Ngn3 αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε πειράματα ανοσοφθορισμού σε 

τομές από παγκρέατα Ngn3 -/- εμβρύων.  Στα ποντίκια αυτά δεν εκφράζεται καθόλου ο 

μεταγραφικός παράγοντας Ngn3 (Gradwohl et al., 2000).  Όπως ήταν αναμενόμενο για ένα 

γονίδιο που επάγεται από τον Ngn3,  η έκφρασή του Aldh1b1 στα Ngn3 -/- παγκρέατα 
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εξαφανίζεται από τα κύτταρα στον αυλό του επιθηλίου, όπου εδρεύουν τα NGN3+ κύτταρα 

γεγονός που αποδεικνύει τη εξάρτηση στην έκφραση των δυο παραπάνω γονιδίων. 

Αντιθέτως η έκφρασή του Aldh1b1 διατηρείται στα πρόδρομα κύτταρα που απαρτίζουν τις 

κορυφές του επιθηλίου, (Εικ 4.12 Θ-Κ).  

 

4.5  Το Aldh1b1 εκφράζεται νωρίτερα και πιο δυνατά από κάθε άλλο 

Αldh  γονίδιο κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παγκρέατος. 

Η οικογένεια των Alhs αποτελείται από πολλά μέλη μερικά από τα οποία έχουν βρεθεί 

να εκφράζονται σε πολλούς τύπους καρκινικών κυττάρων και βλαστοκυττάρων. Πρόσφατα 

έχει αποδειχθεί σε εμβρυϊκά αλλά και σε ενήλικα παγκρέατα, η ύπαρξη κάποιων ALDH1+ 

κυττάρων (αλλά ποτέ του Aldh1b1), που ονομάζονται κεντροκυψελιδικά, τα οποία 

πιστεύεται ότι αποτελούν πηγή πρόδρομων πολυδύναμων παγκρεατικών κυττάρων (Rovira 

et al., 2010). Στην τελευταία αυτή μελέτη  των Rovira et. al, για την ακρίβεια δεν είχαν στη 

διάθεση τους εξειδικευμένα ξεχωριστά αντισώματα για κάθε γονίδιο αλλά ένα γενικής 

ειδικότητας αντίσωμα το οποίο εντόπιζε πολλά από τα μέλη της οικογένειας. Το επόμενο 

λοιπόν εύλογο ερώτημα στο οποίο θελήσαμε να απαντήσουμε ήταν αν το Aldh1b1 είναι το 

κυρίαρχο Aldh γονίδιο ή αν εκφράζονται και άλλα από τα γνωστά μέλη της οικογένειας στα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης, στα πρόδρομα κύτταρα του παγκρέατος. 

Δεδομένου τούτου σχεδιάσαμε κατάλληλους εκκινητές και ακολούθησε αλυσιδωτή 

αντίδραση της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Q- PCR), σε δείγματα από παγκρέατα 

στα στάδια 12.5dpc και 14.5 dpc για όλα τα πιθανά Aldh  τα οποία θα μπορούσαν να 

εκφράζονται στα στάδια αυτά. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας προέκυψε όπως 

διακρίνεται και στην εικόνα 4.13 αλλά και στον πίνακα   4.4,  ότι το Aldh1b1 είναι το γονίδιο 

που εκφράζεται περισσότερο από κάθε άλλο και στα δυο παραπάνω στάδια. Πιο 

συγκεκριμένα στο στάδιο 12.5 dpc μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό πως εκφράζεται μόνο το 

Aldh1a2 από την οικογένεια των Aldh, στο μεσεγχυμα του αναπτυσσόμενου παγκρέατος.  

Από τη δική μας ανάλυση όμως φαίνεται ότι στο παραπάνω αναπτυξιακό στάδιο στο 

εμβρυικό πάγκρεας το κυρίαρχο Aldh είναι το Aldh1b1, ενώ το Aldh1a2 ακλουθεί με αρκετά 

χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης. 

Εν συνεχεία σε ότι αφορά το στάδιο 14.5 dpc παρατηρήσαμε να επάγεται έντονα η 

έκφρασή του Aldh1b1 αλλά και του Aldh1a1, ενώ η έκφρασή του Aldh1a2 ήταν ελαφρώς 

αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο αναπτυξιακό στάδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως το 

Aldh1b1 παραμένει το γονίδιο με τα μεγαλύτερα επίπεδα έκφρασης και στο 14.5 dpc. Πιο 

συγκεκριμένα ενώ το Aldh1a2 εκφράζεται μόνο στα μεσεγχυματικά κύτταρα του 

αναπτυσσόμενου παγκρέατος (Tulachan et al., 2003),  σύμφωνα με όσα είναι γνωστά από 

τη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα  (Ostrom et al., 2008), (Tulachan et al., 2003), αλλά και από 

τα αποτελέσματα της διατριβής αυτής (εικόνες 4.12, 4.13 και πίνακας 4.4) τα γονίδια 

Aldh1a1 και Aldh1b1 εκφράζονται μόνο στα επιθηλιακά κύτταρα του αναπτυσσόμενου 

παγκρέατος με κυρίαρχο το Aldh1b1, το οποίο εκφράζεται από τα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια, πολύ νωρίτερα του Aldh1a1.  
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Έπειτα θελήσαμε να μελετήσουμε στο ίδιο στάδιο την έκφραση των παραπάνω Aldhs 

και σε δείγματα από μεταλλαγμένα για τον μεταγραφικό παράγοντα Ngn3 ποντίκια     

(Ngn3-/-), τα οποία δεν εκφράζουν καθόλου το γονίδιο του Ngn3. 

Μάλιστα σε συμφωνία με την παρατήρηση μας από τα πειράματα ανοσοφθορισμού σε 

τομές από Ngn3 -/-, φαίνεται ότι η έκφρασή του γονιδίου  πέφτει σημαντικά στα δείγματα 

από τα ποντίκια που δεν έχουν το γονίδιο του Ngn3, σε σύγκριση με τα επίπεδα έκφρασής 

του, στα αντίστοιχα αγρίου τύπου δείγματα. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την έλλειψη 

σε αυτούς τους ιστούς των ενδοκρινών NGN3+ κυττάρων και επιβεβαιώνει όχι μόνο την 

επιθηλιακή ταυτότητα των ALDH1B1+ κυττάρων αλλά και ότι  η έκφρασή του, τουλάχιστον 

για τα πρόδρομα ενδοκρινή κύτταρα είναι υπό τον έλεγχο του μεταγραφικού παράγοντα 

Ngn3.  

Επιπροσθέτως παρατηρήσαμε ότι τα επίπεδα έκφρασής του Aldh1a2 δεν επηρεάζονται 

σημαντικά μεταξύ των αγρίου τύπου και των Ngn3 -/- παγκρεάτων, γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι το παραπάνω γονίδιο πράγματι εκφράζεται στα κύτταρα του 

μεσεγχύματος και ταυτόχρονα ότι η έκφρασή του σε αυτά είναι ανεξάρτητη του 

μεταγραφικού παράγοντα Ngn3. 

 

Εικόνα 4.13: PCR σε πραγματικό χρόνο σε δείγματα από παγκρέατα αγρίου τύπου στα στάδια 12.5 

dpc και 14.5 dpc και σε δείγματα  που στερούνται την έκφρασή του Ngn3 στο 14.5 dpc. Το Aldh1b1 

φαίνεται ότι είναι το κυρίαρχο γονίδιο σε όλα τα παραπάνω στάδια με την έκφρασή του να είναι 

πάντα η υψηλότερη όλων σε σύγκριση και με τα ήδη γνωστά Aldh1a1 και  Aldh1a2. Σε ότι αφορά δε 

τα Ngn3-/- παγκρέατα παρατηρείται στατιστικά σημαντική μείωση στα επίπεδα έκφρασης των 

Aldh1b1και Aldh1a1 (*,p<0.05). 

 

 Aldh1a1 Aldh1a2 Aldh1a3 Aldh1b1 Aldh2 Aldh1a7 Aldh8a1 
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12.5 dpc ΦΤ 0.257 0.068 0.964 0.219 0.109 0.054 1.734 0.401 0.073 0.030 0.096 0.038 N/D 

14.5 dpc ΦΤ 5.049 1.005 2.347 0.875 0.253 0.042 8.286 0.489 0.128 0.068 0.451 0.082 N/D 

 14.5 dpcNgn3-/- 2.462 1.108 1.883 0.734 0.252 0.095 5.598 2.003 0.101 0.040 0.526 0.316 N/D 

Πίνακας 4.4: Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται οι απόλυτες τιμές των επιπέδων έκφρασης των 

Aldhs. : τυπική απόκλιση, N/D:μη ανιχνεύσιμο, ΦΤ: φυσικού τύπου. Η μείωση  στα επίπεδα 

έκφρασης των Aldh1b1 και Aldh1a1 μεταξύ των αγρίου τύπου και Ngn3
-/-

 παγκρεάτων είναι  

στατιστικά σημαντική (*,p<0.05). 

 

Τέλος, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι οι διαφορές οι οποίες παρατηρήθηκαν 

από τα αποτελέσματα της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, 

δεν επηρεάζονται από τυχόν διαφορές στην αποδοτικότητα των εκκινητών που 

χρησιμοποιήθηκαν, προχωρήσαμε σε πειράματα ελέγχου της αποδοτικότητας τους.  

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές αραιώσεις από τρία διαφορετικά 

πλασμίδια που περιείχαν αντίστοιχα το cDNA για τα γονίδια Aldh1b1, Aldh1a1, Aldh1a2. 

Συγκεκριμένα η σχετική αποδοτικότητα μεταξύ των εκκινητών για τα Aldh1b1, Aldh1a1, 

Aldh1a2 υπολογίστηκε από την γραφική παράσταση που προέκυψε από τις τιμές των 

κύκλων της αντίδρασης ενίσχυσης που απαιτούνται ώστε η τιμή του παρατηρούμενου 

φθορισμού να προσεγγίζει το κατώφλι της αντίδρασης (Ct), σε συνάρτηση του -log10 της 

συγκέντρωσης των  πλασμιδίων που περιείχαν το cDNA των αντίστοιχων γονιδίων. Η κλίση 

της ευθείας υποδεικνύει την αποδοτικότητα των εκκινητών.  Δεδομένου ότι όταν η απόλυτη 

τιμή της κλίσης είναι 3.32 η αποδοτικότητα είναι 100% (Ballester et al., 2004), όσο πιο 

κοντά στην τιμή αυτή βρίσκεται η κλίση τόσο πιο αποδοτικοί είναι οι εκκινητές ενώ όσο 

απομακρύνεται τόσο λιγότερο αποδοτικοί είναι.  

Όπως φαίνεται και από την εικόνα 4.14 η σύγκριση των τριών διαφορετικών ζευγαριών 

εκκινητών για τα γονίδια που μελετήσαμε έδειξε ότι και τα τρία έχουν παρόμοια 

αποδοτικότητα. Και τα τρία ζεύγη έχουν παραπλήσια τιμή κλίσης, με το ζεύγος για το 

Aldh1a2 να παρουσιάζει  ελαφρώς υψηλότερη  αποδοτικότητα μεταξύ των άλλων.  
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Εικόνα 4.14: Γραφική απεικόνιση των τιμών Ct σε συνάρτηση του -log10 της συγκέντρωσης των  

πλασμιδίων που περιείχαν το cDNA των αντίστοιχων γονιδίων. Οι κλίσεις των ευθειών που 

προκύπτουν αντικατοπτρίζουν την αποδοτικότητα των διαφορετικών ζευγών εκκινητών, η οποία 

είναι παραπλήσια και για τα τρία ζεύγη. 

Συμπερασματικά από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι το Aldh1b1 είναι το κυρίαρχο 

Aldh και εκφράζεται σε διαφορετικούς τύπους προγονικών κυττάρων κατά την διάρκεια της 

ανάπτυξης του παγκρεατικού επιθηλίου. Το πρότυπο της έκφρασής του και το γεγονός ότι 

τα επίπεδα της έκφρασής του είναι μεγαλύτερα από αυτά των Aldh1a1 και Aldh1a2 

υποδηλώνουν, ότι πιθανότατα το γονίδιο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στα πρώιμα στάδια 

της ανάπτυξης του παγκρεατικού επιθηλίου και κατά συνέπεια του παγκρέατος του 

ποντικού.  

 

4.6  H έκφρασή του Aldh1b1 μειώνεται δραματικά καθώς τα κύτταρα 

ωριμάζουν και σχεδόν εξαφανίζεται στο ενήλικο πάγκρεας. 

Αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη του προτύπου έκφρασή του Aldh1b1 στα πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης, το επόμενο βήμα ήταν να μελετήσουμε τι συμβαίνει με τη έκφρασή του 

γονιδίου στα μετέπειτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, αλλά και αργότερα στα νεογνά 

και στα ενήλικα ποντίκια προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη μελέτη του προτύπου 

έκφρασης. Έτσι το επόμενο στάδιο που μελετήσαμε ήταν το 16.5dpc. Μετά από πειράματα 

ανοσοφθορισμού τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο αυτό σε τομές από πάγκρεας 

ποντικού, παρατηρήσαμε ότι η έκφρασή του ALDH1B1 περιορίζεται πια αποκλειστικά στις 

κορυφές του επιθηλίου, όπου τώρα πια βρίσκονται αποκλειστικά τα πρόδρομα εξωκρινή 
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κύτταρα ενώ εξαφανίζεται η έκφρασή του από τον αυλό του επιθηλίου όπου τοπολογικά 

ανήκουν καθώς ωριμάζουν τα ενδοκρινή και τα αγωγά κύτταρα (Εικ 4.15 Α-Γ). 

Συνεχίζοντας δε τη μελέτη στο επόμενο στάδιο λίγο πριν γεννηθούν τα νεαρά 

ποντίκια στο στάδιο 18.5 dpc, τα εναπομείναντα ALDH1B1+ κύτταρα στις κορυφές του 

επιθηλίου είναι πολύ λίγα. (Εικ.4.16 Δ). Τα ελάχιστα αυτά ALDH1B1+ κύτταρα στις κορυφές 

του επιθηλίου παραμένουν και στα παγκρέατα των  νεογέννητων ποντικών (Εικ. 4.15 E). 

Τέλος, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα πλήρες πρότυπο έκφρασής του γονιδίου, 

εξετάσαμε την έκφρασή του και στον ενήλικο ιστό. Έτσι το τελευταίο στάδιο στο οποίο 

μελετήσαμε την έκφρασή του Aldh1b1 ήταν στο ενήλικο πάγκρεας, στο οποίο 

παρατηρήσαμε κάποια σπάνια θετικά κύτταρα τα οποία μορφολογικά ήταν πιο 

επιμηκυμένα και ταυτόχρονα ήταν E-CADHERIN+ (δείκτης των επιθηλιακών κυττάρων) και  

PNA+ (δείκτης των εξωκρινών κυττάρων) (εικόνα 4.24), στοιχεία και τα τρία χαρακτηριστικά 

των βλαστοκυττάρων του ενήλικου ιστού, τα οποία είναι γνωστά  ως κεντροκυψελιδικά 

κύτταρα.     

 

Εικόνα 4.15: Στα παραπάνω πειράματα ανοσοφθορισμού απεικονίζεται η δραματική μείωση της 

έκφρασής του Aldh1b1 όσο προχωρά η ανάπτυξη. Στο στάδιο 16.5dpc η έκφρασή του περιορίζεται 

αποκλειστικά στα εξωκρινή κύτταρα αφού όλα τα ALDH1B1
+
 κύτταρα είναι και PNA

+
, ενώ 

εξαφανίζεται  από τα ενδοκρινή (INS+/GLU+) και τα αγωγά (CK19+) στον αυλό του επιθηλίου (A-Γ). Στο 

στάδιο 18.5dpc και στα παγκρέατα των νεογέννητων όλο και λιγότερα  PNA+ είναι ALDH1B1+ (Δ-E), με 

αποκορύφωμα τον ενήλικο ιστό όπου τα ALDH1B1
+
 κύτταρα είναι ελάχιστα (Ζ). 
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Συμπερασματικά, ολοκληρώνοντας το πρότυπο έκφρασής του Aldh1b1,  διαπιστώνει 

κανείς πως πρόκειται για ένα γονίδιο με εντονότατη έκφραση στο πολυδύναμα πρόδρομα 

κύτταρα από τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια του οργάνου, η οποία καθώς προχωρά η 

ανάπτυξη και παράλληλα καθώς διαφοροποιούνται τα κύτταρα στους διαφορετικούς 

κυτταρικούς τύπους φθίνει. Η δραματική μείωση της έκφρασής του Aldh1b1 καθώς 

προχωρά η ανάπτυξη, η εξαφάνιση από τα ώριμα διαφοροποιημένα κύτταρα όλων των 

τύπων (ενδοκρινή, εξωκρινή και αγωγά) και η  ύπαρξη του στα βλαστοκύτταρα του 

ενήλικου ιστού,  καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα νέο γονίδιο χαρακτηριστικό των 

πρόδρομων κύτταρων του παγκρέατος. 

 

4.7  Η  μελέτη της λειτουργίας των Aldhs αποκαλύπτει τη δράση τους στη 

διατήρηση της πολυδυναμίας των προγονικών κυττάρων και τον 

ρόλο τους στη διαμόρφωση των διαφόρων κυτταρικών σειρών του 

παγκρέατος κατά την ανάπτυξη. 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του προτύπου έκφρασής του Aldh1b1, και την 

εμφανή σχέση του με τα πολυδύναμα αδιαφοροποίητα κύτταρα, θελήσαμε να εξετάσουμε 

την λειτουργία του στα κύτταρα αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Aldh1b1 είναι το 

μοναδικό Aldh το οποίο εκφράζεται στο αναπτυσσόμενο παγκρεατικό επιθήλιο μέχρι το 

στάδιο 12.5 dpc (Εικ 4.13), αφού το Aldh1a2 εκφράζεται μόνο στο μεσέγχυμα και το 

Aldh1a1 πολύ αργότερα, καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν ειδικοί αναστολείς της ενζυμικής 

δραστηριότητας μόνο για το ALDH1B1, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γενικότερο 

αναστολέα της ενζυμικής δραστηριότητας των ALDH, το DEAB. Προκειμένου να διαπιστωθεί 

η επίδραση του αναστολέα DEAB στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και στον καθορισμό των 

διαφόρων κυτταρικών σειρών προχωρήσαμε σε πειράματα καλλιέργειας παγκρεάτων από 

έμβρυα φυσικού τύπου στο στάδιο 11.5 dpc. 

Πιο συγκεκριμένα από έμβρυα στο στάδιο 11.5 dpc απομονώσαμε το ραχιαίο πάγκρεας 

και προχωρήσαμε σε καλλιέργεια των βλαστημάτων με τη μέθοδο σε σταγόνα μέσα σε 

κατάλληλο καλλιεργητικό υγρό για 6 ημέρες. Μετά το πέρας των 6 ημερών συλλέξαμε τα 

παγκρέατα και πραγματοποιήσαμε πειράματα ανοσοφθορισμού σε κρυοτομές αυτών. Από 

τα αποτελέσματα μας προέκυψε ότι  η ανάπτυξη των απομονωμένων εμβρυϊκών 

παγκρεάτων σε καλλιέργεια ήταν φυσιολογική, μορφολογικά αφού η αύξηση στο μέγεθος 

τους συνοδευόταν και από αυξανόμενη διακλάδωση του επιθηλίου τους, ενώ παράλληλα ο 

πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση των κυττάρων έγινε απρόσκοπτα και με επιτυχία 

και προς τους τρείς κυτταρικούς τύπους. 

Αφού σταθεροποιήσαμε τις συνθήκες καλλιέργειας και διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη 

και η διαφοροποίηση των παγκρεάτων γινόταν χωρίς κανένα εμπόδιο, αποφασίσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή για να εξετάσουμε τις επιπτώσεις που θα είχε στην 

ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων η αναστολή της ALDH ενζυμικής 

δραστηριότητας.  
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Για το σκοπό αυτό προσθέσαμε στο καλλιεργητικό μέσο 100μM DEAB, ο οποίος είναι 

ένας ειδικός συναγωνιστικός αναστολέας των ALDH ενζύμων. Τα παγκρέατα που είχαν 

μεγαλώσει σε καλλιεργητικό μέσο που περιείχε DEAB, μετά το πέρας των 6 ημερών ήταν 

εμφανώς μικρότερα αυτών που είχαν μεγαλώσει στο ίδιο καλλιεργητικό μέσο χωρίς την 

προσθήκη του αναστολέα, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες στα πειράματα 

μας. Η διαπίστωση αυτή προέκυψε μετά από σύγκριση των παγκρεάτων μαρτύρων και  

αυτών που είχαν υποστεί τη δράση του αναστολέα.  Πιο συγκεκριμένα ολόκληρα 

παγκρέατα και από τις δυο προς εξέταση ομάδες, κόπηκαν σειριακά σε τομές των 12 μm, 

και στη συνέχεια για κάθε τομή μετρήθηκε το σήμα DAPI/pixel με τη βοήθεια του 

προγράμματος ImageJ. Το άθροισμα των επί μέρους τομών χρησιμοποιήθηκε για τον 

υπολογισμό του μεγέθους ολόκληρου του παγκρέατος. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.5, 

τα μεγαλωμένα σε DEAB παγκρέατα ήταν σχεδόν τα μισά σε μέγεθος από τα παγκρέατα 

μάρτυρες. 

 Μέγεθος Παγκρεάτων 

Μάρτυρες 2.80  0.40 

+ DEAB 1.35  0.10 

Πίνακας 4.5: Το μέγεθος των παγκρεάτων αντιστοιχεί σε σήμα DAPI μετρημένο σε pixels (x 106) και 

είναι στατιστικά σημαντική (*,p<0.05). 

Προκειμένου να εξηγήσουμε την παραπάνω διαφορά που παρατηρήσαμε  στο 

μέγεθος και δεδομένου ότι από την εικόνα που παρουσιάζουν τα κύτταρα και στις δυο 

ομάδες δεν υπήρχαν καθόλου ενδείξεις για πιθανό κυτταρικό θάνατο, υποθέσαμε ότι αυτή 

η διαφορά θα μπορούσε να οφείλεται σε μειωμένο μιτωτικό ρυθμό στα παγκρέατα που 

είχαν υποστεί την επίδραση του αναστολέα. 

Για να διαπιστωθεί αν η μείωση στο μέγεθος οφείλεται σε μειωμένο μιτωτικό ρυθμό, 

επιχειρήσαμε εκ νέου καλλιέργεια απομονωμένων εμβρυικών παγκρεάτων από το στάδιο 

11.5 dpc για 60 ώρες μόνο που αυτή τη φορά δύο ώρες πριν τη μονιμοποίηση και τη 

συλλογή των παγκρεάτων, σημάνθηκαν τα μιτωτικά κύτταρα προσθέτοντας 10 μΜ BrdU 

στο καλλιεργητικό μέσο. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στάδιο αυτό τα μόνα 

γνωστά Αldh, που εκφράζονται στο πάγκρεας είναι το Aldh1a2 στο μεσέγχυμα και το 

Aldh1b1 στο επιθήλιο θελήσαμε να μελετήσουμε ξεχωριστά την ενσωμάτωση του BrdU. 

Ως εκ τούτου πραγματοποιήσαμε πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού με 

αντισώματα για το BrdU και την E-CADHERIN, χαρακτηριστικού δείκτη των επιθηλιακών 

κυττάρων. Έτσι  έγινε εφικτή η ποσοτικοποίηση ξεχωριστά των διπλά θετικών ΒRDU+/ECAD+ 

επιθηλιακών κύτταρών και των ΒRDU+/ECAD- τα οποία αντιπροσωπεύουν τα κύτταρα του 

μεσεγχύματος του αναπτυσσόμενου παγκρέατος. 

Από την ανάλυση των  παραπάνω αποτελεσμάτων όπως διακρίνεται και στην εικόνα  

4.18 Α-Β, παρατηρήσαμε πως ενώ η ενσωμάτωση του BrdU στο μεσέγχυμα των 

απομονωμένων εμβρυϊκών παγκρεάτων στην καλλιέργεια παρουσία  του αναστολέα 
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(100μΜ DEAB), δεν διέφερε στατιστικά από εκείνη των παγκρεάτων μαρτύρων, αντίθετα ο 

πληθυσμός των BrdU θετικών κυττάρων στο επιθήλιο μειώθηκε σημαντικά στην τάξη του 

15% στα παγκρέατα που καλλιεργήθηκαν παρουσία του DEAB (Πίνακας. 4.6).   

 

 Ενσωμάτωση BrdU στο επιθήλιο Ενσωμάτωση BrdU στο μεσεγχυμα 

Μάρτυρες 0.35  0.06 0.26  0.06 

+ DEAB 0.30  0.06 0.27  0.06 

Πίνακας 4.6: Η ενσωμάτωση του BrdU στο επιθήλιο έχει κανονικοποιηθεί με  το σήμα του DAPI και 

οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές με *,p<0.02. 

Ακόμα πιο σημαντική ήταν η παρατήρηση ότι ενώ στις κορυφές του επιθηλίου δεν 

διακρινόταν διαφορά στον αριθμό των BrdU+ κυττάρων ανάμεσα στις δυο ομάδες, 

αντιθέτως στον αυλό του αναπτυσσόμενου επιθήλιου των μεγαλωμένων σε DEAB 

παγκρεάτων, ήταν αισθητή η μείωση των BrdU+ κυττάρων. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

ένδειξη ότι η απώλεια της ενεργότητας των ALDH επηρεάζει μεμονωμένα κυρίως το 

επιθήλιο και συγκεκριμένα τα κύτταρα στον αυλό του επιθηλίου υποδηλώνοντας έτσι ότι η 

ALDH ενεργότητα επηρεάζει πρωτίστως τα ενδοκρινή και τα αγωγά κύτταρα του 

παγκρέατος και όχι τα εξωκρινή που βρίσκονται στις κορυφές του επιθηλίου (Εικ.4.16 A-B, 

πίνακας 4.7). 

Στη συνέχεια, έχοντας υπόψη ότι το DEAB είναι ένας γενικός αναστολέας της 

ενζυμικής δραστηριότητας των ALDH, συμπεριλαμβανομένου και των RALDH που 

δημιουργούν το ρετινοϊκό οξύ (RA), θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν σχετίζονται με την καταστολή του ρετινοϊκού οξεος. Για να εξακριβώσουμε 

λοιπόν το παραπάνω ερώτημα στο καλλιεργητικό μέσο προστέθηκε 25nM RA, που είναι μια 

φυσιολογική συγκέντρωση, παρουσία συγχρόνως και DEAB, ακαθώς επίσης και μόνο 

παρουσία 25nM RA . 

Με μεγάλο ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι η προσθήκη ρετινοϊκού οξέος όχι μόνο δεν 

ανέστρεψε το φαινότυπο των καλλιεργημένων παγκρεάτων αλλά οδήγησε σε μεγαλύτερη 

μείωση του πληθυσμού των BrdU+ κυττάρων. Το γεγονός δε ότι τα παγκρέατα που είχαν 

καλλιεργηθεί με ταυτόχρονη χορήγηση στο καλλιεργητικό μέσο του DEAB και RA 

παρουσίαζαν  την ίδια  εικόνα με αυτά που καλλιεργήθηκαν μόνο παρουσία RA 

υποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του ρετινοϊκού οξέος στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων 

είναι ανεξάρτητη της δράσης του DEAB (εικόνα 4.16 Γ,Δ, πίνακας 4.7).  

Συμπερασματικά η έλλειψη συνεργιστικής δράσης του DEAB και του RA, υποδηλώνει 

ότι οι δυο αυτοί παράγοντες επιδρούν παράλληλα σε διαφορετικά μονοπάτια κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης επηρεάζοντας τον πολλαπλασιασμό και πιθανώς τη 

διαφοροποίηση των κυττάρων στο εμβρυϊκό πάγκρεας.    
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Εικόνα 4.16: Σύγκριση πειραμάτων διπλού ανοσοφθορισμού για το BrdU και την ECADHERIN σε 

11.5dpc παγκρέατα μάρτυρες που καλλιεργήθηκαν για 2,5 ημέρες (Α)  και σε παγκρέατα που 

καλλιεργήθηκαν παρουσία DEAB (Β), DEAB+RA (Γ) και  RA (Δ). Η μειωμένη ενσωμάτωση του BrdU στο 

επιθήλιο των παγκρεάτων που καλλιεργήθηκαν παρουσία DEAB είναι εμφανής ενώ η παρουσία του 

RA εντείνει ακόμα περισσότερο την μειωμένη ενσωμάτωση του BrdU στο επιθήλιο ανεξάρτητα από 

τη δράση του DEAB. 

D
EA

B
 

R
A

 Ενσωμάτωση BrdU στο επιθήλιο 

- - 0.35  0.06 

+ - 0.30  0.06 

- + 0.12  0.02 

+ + 0.11  0.02 

Πίνακας 4.7 : Η ενσωμάτωση του BrdU στο επιθήλιο έχει κανονικοποιηθεί με  το σήμα του DAPI και 

οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές με *,p<0.02. 

Το Aldh1b1 είναι  ένα γονίδιο των πρόδρομων κυττάρων με πιθανό ρόλο στη 

διατήρηση της πολυδυναμίας τους  και το μοναδικό μέλος της οικογένειας που μέχρι 

σήμερα είναι γνωστό ότι εκφράζεται στο επιθήλιο στο στάδιο αυτό. Λαμβάνοντας λοιπόν 

υπόψη τα παραπάνω, υποθέσαμε ότι η αναστολή της ενζυμικής δραστηριότητας των ALDH 

με τη δράση του DEAB, πιθανότατα επιταχύνει την ωρίμανση και τη διαφοροποίηση των 
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κυττάρων του παγκρέατος και μειώνει τον πληθυσμό των πολυδύναμων κυττάρων σε 

σύγκριση με τα παγκρέατα μάρτυρες που δεν έχουν υποστεί την αναστολή αυτή. 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν πράγματι η αναστολή των ALDH, ανταποκρίνεται 

σε μειωμένο αριθμό προγονικών κυττάρων πραγματοποιήσαμε ξανά καλλιέργεια ραχιαίων 

παγκρεάτων από έμβρυα στο στάδιο 11.5 dpc αλλά αυτή τη φορά για 60 ώρες. Ολόκληρα 

παγκρέατα και από τις δυο προς εξέταση ομάδες, κόπηκαν σειριακά σε τομές των 12 μm, 

και  για κάθε τομή πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοφθορισμού για το μεταγραφικό 

παράγοντα SOX9, χαρακτηριστικό δείκτη των πολυδύναμων κυττάρων του παγκρέατος 

καθώς επίσης και για τον NGN3 χαρακτηριστικό δείκτη των πρόδρομών ενδοκρινών 

κυττάρων του παγκρέατος. Μετά την συλλογή από το μικροσκόπιο φθορισμού (μεγέθυνση 

x20), σε όλες τις φωτογραφίες από όλες τις τομές, από 3 διαφορετικά παγκρέατα για κάθε 

προς εξέταση ομάδα, έγινε ανάλυση εικόνας με το ImageJ , μετρήθηκε το σήμα SOX9/pixel 

και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης βρέθηκε ότι όντος τα παγκρέατα που είχαν υποστεί 

την επίδραση του αναστολέα είχαν μια μικρή μείωση στον πληθυσμό των SOX9+ 

πρόδρομων κυττάρων σε σύγκριση με εκείνο των παγκρεάτων μαρτύρων (εικόνα 4.17 Α-Γ ). 

Ακόμα πιο δραματική δε ήταν η μείωση των NGN3+ πρόδρομων κυττάρων μεταξύ των 

παγκρεάτων που είχαν υποστεί τη δράση του DEAB και αυτών που είχαν καλλιεργηθεί 

απουσία του (εικόνα 4.17 B-Δ).  

 

Εικόνα 4.17: Πειράματα ανοσοφθορισμού σε τομές από παγκρέατα που καλλιεργήθηκαν απουσία 

(Α,Β) και παρουσία DEAB (Γ,Δ). Για το μεταγραφικό παράγοντα SOX9 που εκφράζεται σε όλα τα 

πρόδρομα κύτταρα και τον μεταγραφικό παράγοντα NGN3 που εκφράζεται σε όλα τα πρόδρομα 

ενδοκρινή κύτταρα. Ο μειωμένος αριθμός των SOX9
+
 (Α-Γ) κυττάρων αλλά κυρίως η δραματική 

μείωση στα NGN3+ (B-Δ) κύτταρα είναι εμφανής στα παγκρέατα που έχουν υποστεί τη δράση του 

αναστολέα. 
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Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η μείωση στον μιτωτικό ρυθμό στο επιθήλιο και 

συγκεκριμένα στον αυλό του επιθηλίου οδηγεί σε πρόωρη διαφοροποίηση και αλλαγή στην 

ισορροπία μεταξύ των τριών πληθυσμών κυττάρων των αναπτυσσόμενων παγκρεάτων, 

προχωρήσαμε ξανά σε καλλιέργεια  εμβρυϊκών παγκρεάτων για 6 ημέρες και μετά τη 

συλλογή τους πραγματοποιήσαμε πειράματα ανοσοφθορισμού σε σειριακές τομές των 

12μm, για INSULIN, GLUCAGON, AMYLASE και CK19. Στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο 

μετρήσαμε τον συνολικό πληθυσμό κυττάρων για κάθε κυτταρικό τύπο σε παγκρέατα 

μάρτυρες και σε παγκρέατα που είχαν μεγαλώσει παρουσία του αναστολέα. Από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψε, ότι ο αριθμός των INS+ ενδοκρινών κυττάρων και 

των αγωγών κυττάρων που είναι τα CK19+, ήταν δύο με τρείς φορές μεγαλύτερος στα 

παγκρέατα που είχαν υποστεί τη δράση του DEAB, ενώ σε ότι αφορούσε τα 

GLUCAGON+ενδοκρινή κύτταρα ο αριθμός τους ήταν περίπου εφτά φορές μεγαλύτερος από 

εκείνον στα παγκρέατα μάρτυρες. Αντίθετα σε ότι αφορούσε τα SOMATOSTATIN+ ενδοκρινή 

κύτταρα καθώς επίσης και τον αριθμό των AMYLASE + εξωκρινών κυττάρων  δεν 

διαπιστώθηκε καμία διαφορά στον πληθυσμό τους (εικόνες. 4.18, 4.19, 4.20). 

 

 

Εικόνα 4.18: Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού για INSULIN και AMYLASE έδειξαν αύξηση των 

θετικών για ινσουλίνη κυττάρων στα παγκρέατα που καλλιεργήθηκαν παρουσία του DEAB (A-B). 

Παράλληλα πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού για CK 19 και GLUCAGON  έδειξαν αυξημένα 

επίπεδα και για τους δυο πληθυσμούς κυττάρων στα παγκρέατα τα οποία καλλιεργήθηκαν παρουσία 

του DEAB, με πιο έντονη τη διαφορά για τον πληθυσμό των GLUCAGON 
+
 κυττάρων (Γ-Δ). 
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Εικόνα 4.19: Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού για SOMATOSTATIN και Ε-CADHERIN σε μάρτυρες 

(Α) και σε παγκρέατα που είχαν καλλιεργηθεί παρουσία του αναστολέα (Β) έδειξαν πως τα επίπεδα 

της πρώτης δεν επηρεάζονται από τη δράση του DEAB. 

 

Εικόνα 4.20:  Γραφική απεικόνιση της επαγωγής των διαφορετικών κυτταρικών πληθυσμών που 

παρατηρήθηκαν στα παγκρέατα τα οποία καλλιεργήθηκαν παρουσία του DEAB, σε σύγκριση με τα 

παγκρέατα μάρτυρες. Το ποσοστό επαγωγής προέκυψε από το μέσο όρο τριών διαφορετικών 

παγκρεάτων για κάθε συνθήκη, στα οποία υπολογίστηκε  ο λόγος του σήματος για κάθε ορμόνη προς 

το σήμα του DAPI. Oι τιμές για τα ΙNS+ και GLU+ είναι στατιστικά σημαντικές με *,p<0.05 και 0.02 

αντίστοιχα. 

Εν συνεχεία επιχειρήσαμε να εξετάσουμε με αλυσιδωτή αντίδραση της 

πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο συνολικά τα επίπεδα έκφρασης όλων των γονιδίων που 

παράγουν τις ενδοκρινείς ορμόνες. Αντίθετα με τα αποτελέσματα των παραπάνω 

πειραμάτων, που έδειξαν αύξηση σε επίπεδα πρωτεΐνης για την ινσουλίνη και το 

γλυκαγόνη στα παγκρέατα που είχαν υποστεί τη δράση του αναστολέα, η έκφραση σε 

επίπεδα  γονιδίων  ήταν σχεδόν παρόμοια. Ασφαλώς η αδυναμία συσχέτισης των επιπέδων  
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mRNA και  πρωτεΐνης δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η 

αναστολή της ενζυμικής δραστηριότητας των ALDH, πιθανώς επιταχύνει την 

διαφοροποίηση των ενδοκρινών κυττάρων  αυξάνοντας τους ρυθμούς μετάφρασης των 

παραπάνω ορμονών από τα προϋπάρχοντα  mRNA. Επίσης η δράση του DEAB θα μπορούσε 

να οδηγεί σε σταθεροποίηση των παραγομένων πρωτεϊνών και αποτροπή της 

αποικοδόμησης τους.  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα  συμπεραίνουμε ότι η αναστολή της ALDH ενζυμικής 

δραστηριότητας κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παγκρέατος, οδηγεί σε μειωμένο 

μιτωτικό ρυθμό, σε πρόωρη διαφοροποίηση  ιδιαίτερα των ενδοκρινών αλλά και των 

αγωγών κυττάρων και κατά συνέπεια σε αλλαγή της σχετικής ισορροπίας ανάμεσα στους 

διαφορετικούς πληθυσμούς των κυτταρικών τύπων του παγκρέατος. Είναι προφανές 

ωστόσο ότι ο μηχανισμός δράσης των ALDHS στην πορεία της διαφοροποίησης και της 

ωρίμανσης των ενδοκρινών κυττάρων είναι άγνωστος και θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

μελετηθεί  περαιτέρω στο μέλλον.  

 

4.8  Αποτελέσματα της προσπάθειας αποσιώπησης της έκφρασής του 

Aldh1b1 σε καλλιέργειες παγκρεάτων ex vivo και μορφολογική 

συγκριτική μελέτη παγκρεάτων φυσικού τύπου και παγκρεάτων από 

Aldh1b1-/- ποντίκια. 

 Επόμενος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής μετά τον καθορισμό του 

προτύπου έκφρασής του Aldh1b1, ήταν η λειτουργική μελέτη του γονιδίου αυτού και ο 

καθορισμός του ρόλου του. Ένα από τα πρώτα πειράματα που επιχειρήσαμε να 

υλοποιήσουμε προκειμένου να μελετήσουμε το ρόλο το Aldh1b1 ήταν η αποσιώπηση 

αυτού με αναστολείς της μετάφρασης του (morpholino) σε απομονωμένα παγκρέατα που 

συλλέξαμε από έμβρυα φυσικού τύπου στο στάδιο 11.5dpc και τα οποία στη συνέχεια 

καλλιεργήσαμε για 6 μέρες. Ως μάρτυρας για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αρχικά 

επιχειρήθηκε η αποσιώπηση του Ngn3 χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που δημοσιεύτηκε 

πρόσφατα (Prasadan et al.). Στην εικόνα  παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα 

αποσιώπησης του Ngn3 σε παγκρέατα 11.5 dpc τα οποία καλλιεργήθηκαν με τη μέθοδο της 

σταγόνας  για 6 ημέρες με αλλαγή του καλλιεργητικού μέσου καθημερινά. Τα παγκρέατα 

αυτά κόπηκαν στον κρυοστάτη σε τομές των 12μm και ακολούθησε ανοσοιστοχημεία για 

GLUCAGON και C-PEPTIDE, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τόσο στα παγκρέατα 

μάρτυρες, όσο και σε εκείνα που επιχειρήσαμε να αποσιωπήσουμε τον Ngn3 

δημιουργούνται ώριμα ενδοκρινή κύτταρα.  
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Εικόνα 4.21:  Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού για C-PEPTIDE και. GLUCAGON (A-Γ). 

Φυσιολογική ανάπτυξη εμβρυϊκού παγκρέατος που απομονώθηκε στο 11.5 dpc και καλλιεργήθηκε 

για 6 ημέρες, όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη περισσότερων θετικών γ C-PEPTIDE κύτταρων και 

λιγότερων GLUCAGON θετικών (Β). Ανάπτυξη εμβρυϊκού παγκρέατος που απομονώθηκε στο 11.5 

dpc και καλλιεργήθηκε για 6 ημέρες παρουσία Ngn3 αναστολέα στο καλλιεργητικό μέσο. 

Παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των C-PEPTIDE κύτταρων ενώ τα GLUCAGON θετικά κύτταρα 

παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με εκείνα του παγκρέατος που αναπτύχθηκε φυσιολογικά. (Γ). 

Τομή 11.5 dpc παγκρέατος. Όπως φαίνεται και στο πλαίσιο στο στάδιο αυτό παρατηρούμε κύτταρα 

θετικά μόνο για  GLUCAGON και όχι C-PEPTIDE (Α). 

 Όπως διακρίνεται στην εικόνα 4.21 στο στάδιο Ε11,5 (Α) υπάρχουν κάποια θετικά για 

γλυκαγόνη κύτταρα αλλά δεν διαπιστώθηκαν κύτταρα θετικά για c- πεπτίδιο. Στα 

παγκρέατα μάρτυρες η διαδικασία της διαφοροποίησης φαίνεται να εξελίσσεται 

φυσιολογικά και αναλογικά με αυτό που συμβαίνει in vivo με δημιουργία πληθώρας 

θετικών για γλυκαγόνη και c- πεπτίδιο κυττάρων (εικ.4.21 B).  Όμως για τα παγκρέατα που 

μεγάλωσαν σε καλλιεργητικό μέσο παρουσία του αναστολέα (morpholino), διαπιστώσαμε 

αρκετά μεγάλο πληθυσμό  θετικών κυττάρων για γλυκαγόνη και c- πεπτίδιο σε σχέση με την 

αδυναμία δημιουργίας τους που αναμένονταν αν πράγματι το γονίδιο του Ngn3 είχε 

αποσιωπηθεί επιτυχώς (εικ.4.21 Γ). Στη συνέχεια επιχειρήσαμε να αποσιωπήσουμε τον 

Ngn3 σε παγκρέατα που καλλιεργήθηκαν σε φίλτρα.  

Συγκεκριμένα έγιναν πέντε διαφορετικές προσπάθειες, να κατασταλεί η έκφραση του 

γονιδίου Ngn3. Για να επιτύχουμε τη εν λόγω καταστολή χρησιμοποιήσαμε ταυτόχρονα τον 

αναστολέα της μετάφρασης (morpholino) σε συνδυασμό με ένα πεπτίδιο (Εndoporter) που 

αλληλεπιδρά μαζί του και διευκολύνει την είσοδο του στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων 

με ενδοκυττάρωση, χωρίς να προκαλεί βλάβη στην κυτταρική μεμβράνη. 

Χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικές αναλογίες morpholino και Εndoporter (5:3 και 5:2). Σε 

παγκρέατα που απομονώσαμε στο στάδιο 12.5dpc και καλλιεργήσαμε για 4 μέρες καμία 

από τις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν (Πίνακας. 4.9) δεν επέφερε σημαντική 

μείωση των ενδοκρινών κυττάρων υποδηλώνοντας έτσι τη μη καταστολή του Ngn3. 
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Conditions Morpholino Endoporter 

Control - - 

C1 10 μΜ 6μΜ 

C2 20 μΜ 12 μΜ 

C3 30 μΜ 12 μΜ 

C4 40 μΜ 16 μΜ 

C5 50 μΜ 20 μΜ 

Πίνακας 4.8: Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορετικοί συνδυασμοί συγκεντρώσεων 

Ngn3 morpholino και endoporter που χρησιμοποιήθηκαν στις καλλιέργειες των παγκρεάτων 

προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αποσιώπηση του γονιδίου. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχει επιτευχθεί 

καταστολή γονιδίων σε απομονωμένα παγκρέατα σε καλλιέργεια, στα οποία όμως έχει 

προηγηθεί αφαίρεση του μεσεγχύματος. Η μέθοδος όμως αυτή δεν ενδείκνυται εφόσον η 

σωστή ανάπτυξη του παγκρέατος απαιτεί την παρουσία του μεσεγχύματος με το οποίο 

αλληλεπιδρά (Attali et al., 2007)   

Σύντομα η προσπάθεια αποσιώπησης του Aldh1b1 ex vivo εγκαταλείφθηκε όχι μόνο 

λόγω αδυναμίας επικύρωσης της μεθόδου με ένα γονίδιο μάρτυρα, αλλά επειδή στη 

διάθεση μας για μελέτη είχαμε τα πρώτα παγκρέατα από Aldh1b1-/- ποντίκια. Τα ποντίκια 

αυτά δημιουργήθηκαν από την ερευνητική ομάδα του δρ. Βασιλίου, την ίδια ερευνητική 

ομάδα που παρήγαγε και το ειδικό για το ΑLDH1B1 αντίσωμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε 

στην παρούσα διατριβή.  

Αρχικά θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει διαφορά στον πληθυσμό των 

ενδοκρινών κυττάρων μεταξύ των φυσικού τύπου παγκρεάτων και αυτών που στερούνταν 

την έκφραση του Aldh1b1. 

Ενήλικα παγκρέατα από αγρίου τύπου και Aldh1b1-/- ποντίκια κόπηκαν σε 

κρυοστάτη σε τομές των 12μm και προχωρήσαμε σε πειράματα ανοσοφθορισμού για τις 

δύο από τις σημαντικότερες ενδοκρινείς ορμόνες του παγκρέατος την ινσουλίνη και τη 

γλυκαγόνη. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν  6 διαφορετικές τομές ανά 60 μm από κάθε 

πάγκρεας. Δέκα διαφορετικά επίπεδα από κάθε τομή φωτογραφήθηκαν χρησιμοποιώντας 

τον 20x μεγεθυντικό φακό. Το σήμα του φθορισμού της ινσουλίνης και του DAPI 

ποσοτικοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το ImageJ και όπως παρατηρείται στην εικόνα 4.22 

αλλά και στα γραφήματα της εικόνας 4.23 τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παγκρέατα που 

στερούνται της έκφρασής του Aldh1b1 παρουσίασαν αυξημένο ποσοστό σε υπερμεγέθη 

νησίδια καθώς επίσης αυξημένη μάζα ενδοκρινών κυττάρων, αφού καταλαμβάνουν το 17% 

της συνολικής μάζας του παγκρέατος στα Aldh1b1-/- ποντίκια σε σύγκριση με το 11,8%  στα 

παγκρέατα μάρτυρες. 
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Είναι γεγονός ότι οι μηχανισμοί που ελέγχουν το μέγεθος των νησιδίων και τη μάζα 

το β-κυττάρων υπό φυσιολογικές συνθήκες, όπως κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή στην 

εγκυμοσύνη αλλά και οι αλλαγές που μπορεί να συνεπάγονται κάτω από παθολογικές 

καταστάσεις δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένες. Πώς διαμορφώνονται τα διαφορετικά 

μεγέθη νησιδίων κατά την ανάπτυξη και εν συνεχεία στο ενήλικο πάγκρεας; Θα μπορούσε η 

αυξημένη ανάγκη για ινσουλίνη κάτω από παθολογικές καταστάσεις να επάγει τον αριθμό 

και το μέγεθος των νησιδίων σε μια προσπάθεια του παγκρέατος να ανταπεξέλθει στις 

αυξημένες απαιτήσεις για παραγωγή ινσουλίνης? Ποιος είναι ο ρόλος των πολύ μικρών 

νησιδίων που παρατηρούνται;  

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι σημαντικό να απαντηθούν στο μέλλον προκειμένου 

να κατανοήσουμε καλύτερα και να αποκαλύψουμε τους μηχανισμούς που εμπλέκονται 

στην δημιουργία και τη λειτουργία των νησιδίων του παγκρέατος. Ασφαλώς τα πρώιμα 

αυτά  αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη ενός φυσιολογικού και ενός Aldh1b1-/- 

παγκρέατος μπορεί να μας υποδεικνύουν μια πιθανή αύξηση του μεγέθους των νησιδίων 

και κατ’ επέκταση της μάζας των β-κυττάρων στα Aldh1b1-/- παγκρέατα, αλλά για να 

αποδειχθεί  πρέπει να επαναληφθούν και να επιβεβαιωθούν περαιτέρω στο μέλλον . 
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Εικόνα 4.22: Πειράματα ανοσοφθορισμού για ινσουλίνη και γλυκαγόνη σε διαδοχικές τομές από 

παγκρέατα φυσικού τύπου (Ε-Θ) και Aldh1b1-/- (Α-Δ). Το μέγεθος των νησιδίων  στα  Aldh1b1-/- 

φαίνεται μεγαλύτερο σε σύγκριση με αυτά του φυσικού τύπου. 
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Εικόνα 4.23: Γραφική απεικόνιση των διαφορετικών μεγεθών νησιδίων που παρατηρούνται σε 

ενήλικα παγκρέατα από Aldh1b1
-/-

 και φυσικού τύπου ποντίκια (Α) και του συνολικού ποσοστού που 

καταλαμβάνουν τα νησίδια  των Aldh1b1-/- και φυσικού τύπου παγκρεάτων σε σχέση με το συνολικό 

DAPI (Β). 
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4.9  Η μελέτη της έκφρασης του Aldh1b1 σε δυο διαφορετικά μοντέλα 

αναγέννησης του ενήλικου παγκρέατος αποκαλύπτει την εμπλοκή 

του στην αναδημιουργία των ενδοκρινών αλλά και των εξωκρινών 

κυττάρων  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η έκφραση του Αldh1b1, μειώνεται σταδιακά όσο 

προχωράει η εμβρυική ανάπτυξη με αποκορύφωμα τον ενήλικο ιστό όπου συναντάμε 

κάποια σπάνια ALDH1B1+ κύτταρα. Αυτά τα ALDH1B1+ κύτταρα είναι πάντα ταυτόχρονα             

E-CADHERIN+ και PNA+, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για τα κεντροκυψελιδικά 

κύτταρα ή αλλιώς τα βλαστοκύτταρα του ενήλικου ιστού. Ταυτόχρονα τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των κυττάρων αυτών συμφωνούν με την παραπάνω υπόθεση αφού τα 

κύτταρα είναι συνήθως επιμηκυμένα με ωοειδή πυρήνα όπως περιγράφονται στη 

βιβλιογραφία (Gasslander et al., 1992).  

Το ενήλικο πάγκρεας του ποντικού είναι γνωστό ότι έχει τη δυνατότητα 

αναδημιουργίας μετά από πρόκληση γενετικής , χειρουργικής ή φαρμακολογικής βλάβης. Η 

ανάπλαση αυτή χαρακτηρίζεται από επαγόμενη έκφραση εκ νέου γονιδίων - δεικτών των 

πολυδύναμων κυττάρων, αναδημιουργία των κυτταρικών τύπων που υπέστησαν τη βλάβη 

και  ανάπλαση του ιστού. Μέχρι σήμερα σε ότι αφορά τη φαρμακολογικά προκαλούμενη 

βλάβη για τη μελέτη της ανάπλασης του ιστού, τα δυο κυριότερα μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται  ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο που προσβάλουν είναι χορήγηση του 

ολιγοπεπτιδίου   σερουλεΐνη (caerulein) για τα εξωκρινή κύτταρα και χορήγηση 

στρεπτοζοτοκίνης (streptozotocin) για τα ενδοκρινή. 

Πιο συγκεκριμένα χορήγηση της σερουλεΐνης στα ζώα, έχει ως αποτέλεσμα την 

υπερβολική έκκριση  πεπτικών ενζύμων και τη δημιουργία οξείας παγκρεατίτιδας, η οποία 

οδηγεί σε εκτεταμένο κυτταρικό θάνατο των εξωκρινών κυττάρων. Παρά την εκτεταμένη 

ζημία που δημιουργεί η φλεγμονή, το πάγκρεας καταφέρνει και ανακάμπτει πλήρως μέσω 

ανάπλασης και πολύ γρήγορα αποκαθιστά την απώλεια των εξωκρινών κυττάρων με τη 

δημιουργία νέων χωρίς να αλλάζει η μορφολογία του ιστού ή να παρεμποδίζεται η 

λειτουργία του (Jensen et al., 2005; Strobel et al., 2007)  

Στην προσπάθεια μας να ανακαλύψουμε αν το Aldh1b1 αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη 

και για τα ενήλικα πολυδύναμα κύτταρα όπως αντίστοιχα παρατηρήσαμε από τα 

αποτελέσματα μας στο εμβρυϊκό πάγκρεας, αποφασίσαμε να μελετήσουμε τι συμβαίνει  

κατά τη διάρκεια της αναγεννητικής διαδικασίας.  

Αρχικά μελετήθηκε η έκφραση του Aldh1b1κατά την διάρκεια της αναγέννησης των 

εξωκρινών κυττάρων του παγκρέατος ενήλικων ποντικών. Η αναγεννητική διαδικασία 

προέκυψε μετά από την επαγωγή οξείας παγκρεατίτιδας με τη χορήγηση ενδοπεριτοναϊκά 

του ολιγοπεπτιδίου σερουλεΐνη σε διάλυμα 0.9% NaCl. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 

ζώα της ίδιας ηλικίας στα οποία υπό τις ίδιες συνθήκες εγχύσαμε μόνο 0.9% NaCl. 21 ώρες 

μετά από την τελευταία ένεση, τα ζώα θανατώθηκαν, απομονώθηκαν τα παγκρέατα τους, 

και προχωρήσαμε σε πειράματα ανοσοφθορισμού σε κρυοτομές 12μm. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τα παραπάνω πειράματα αποκάλυψαν ότι ενώ στους μάρτυρες τα 
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ALDH1B1+ κύτταρα είναι ελάχιστα, αντιθέτως στα παγκρέατα που επάγαμε την φλεγμονή 

παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση των ALDH1B1+ κυττάρων περίπου 20 φορές 

περισσότερο σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς ενήλικους ιστούς (εικόνα 4.24 Α, Δ). 

 

Εικόνα 4.24: Πειράματα τριπλού ανοσοφθορισμού σε ενήλικα παγκρέατα φυσικού τύπου έδειξαν 

την ύπαρξη ενός πληθυσμού σπανίων επιμηκυμένων κυττάρων τριπλά θετικών για ALDH1B1, 

ECADHERIN και PNA (A-Γ). Ο αριθμός των ALDH1B1
+
 κυττάρων αυξήθηκε περίπου 20 φορές μετά από 

επαγωγή οξείας παγκρεατίτιδας με χορήγηση σερουλεΐνης (Δ-Ζ). Τα περισσότερα  από αυτά ήταν και 

PNA+ (λευκά βέλη), αν και υπήρχαν και κάποια που ήταν PNA- (κεφαλές βέλους). Ο αριθμός των 

ALDH1B1
+
 κυττάρων αυξήθηκε περίπου 10 φορές μετά από χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης (Η-I). 

Κάποια από τα επαγόμενα  ALDH1B1
+
 κύτταρα παρατηρήθηκαν γύρω από τα νησίδια που είχαν 

υποστεί τη βλάβη (Κ). Επίσης εμφανίστηκε ένας πολύ μικρός πληθυσμός ALDH1B1+/DBA+ και 

ALDH1B1
+
/PNA

+
/DBA

+
 κύτταρων (Λ-Μ). 

Στη συνέχεια προκειμένου να διαπιστώσουμε την ταυτότητα των ALDH1B1+ 

αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε πειράματα τριπλού ανοσοφθορισμού μαζί με 

αντισώματα για την λεκτίνη DBA  η οποία είναι γνωστό ότι εκφράζεται στα αγωγά κύτταρα 

και τη λεκτίνη PNA η οποία εκφράζεται στα εξωκρινή. Η πλειονότητα των κυττάρων ήταν 

ALDH1B1+/PNA+ με σπάνια τριπλά θετικά ALDH1B1+/PNA+/DBA+ κύτταρα και ελάχιστα  μόνο 
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ALDH1B1+. Τα ποσοστά των διαφορετικών πληθυσμών παρουσιάζονται  αναλυτικά στο 

γράφημα της εικόνας 4.25. 

 

Εικόνα 4.25:Το διάγραμμα απεικονίζει τους διαφορετικούς πληθυσμούς των κυττάρων που 

εκφράζουν ALDH1B1 στο ενήλικο πάγκρεας υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και μετά από 

χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης και σερουλεΐνης. 

Προκειμένου να αποδείξουμε ότι αυτά τα επαγόμενα ALDH1B1 κύτταρα είναι 

πρόδρομα εξωκρινή αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε πειράματα ενσωμάτωσης BrdU 

για να εξετάσουμε ότι πρόκειται για ενεργά πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα. Πράγματι όπως 

ήταν αναμενόμενο για ένα πληθυσμό προγονικών κυττάρων παρατηρήσαμε ότι τα 

ALDH1B1+ κύτταρα ενσωμάτωσαν το BrdU όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.27 

Στη συνέχεια θελήσαμε να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει σε περίπτωση της 

αναγέννησης των ενδοκρινών κυττάρων. Η αναγεννητική διαδικασία προέκυψε μετά από 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση σε ενήλικα ποντίκια του φαρμάκου στρεπτοζοτοκίνη (STZ), το 

οποίο προκαλεί την νέκρωση των β-κύτταρων και χρησιμοποιείται για την επαγωγή διαβήτη 

σε πειραματόζωα. Μετά από πάροδο 14 ημερών από την τελευταία ένεση τα ζώα 

θανατώθηκαν και τα παγκρέατα τους μελετήθηκαν όπως ακριβώς είχε γίνει και στα 

παγκρέατα των ποντικών στους οποίους είχαμε χορηγήσει σερουλεΐνη.   

Πράγματι τόσο στα παγκρέατα στα οποία συμβαίνει αναγέννηση των ενδοκρινών 

κυττάρων, όσο και σε εκείνα στα οποία  συμβαίνει αναγέννηση των εξωκρινών κυττάρων, 

διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των  ALDH1B1+ κυττάρων αυξήθηκε.  Στην περίπτωση της 

στρεπτοζοτοκίνης η αύξηση που παρατηρήθηκε ήταν 10 φορές περισσότερο. Και σε αυτή 

την περίπτωση η πλειονότητα των κυττάρων ήταν  ALDH1B1+/PNA+ με σπάνια κύτταρα να 

είναι τριπλά θετικά ALDH1B1+/PNA+/DBA+ ή μόνο ALDH1B1+ (εικόνα 4.25). 
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Εικόνα 4.26: Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού για ALDH1B1 και ινσουλίνη σε ενήλικα παγκρέατα 

μαρτυρες και παγκρέατα που έχουν υποστεί βλάβη των ενδοκρινών κυττάρων μετά από χορήγηση 

στρεπτοζοτοκίνης. Θεαματική είναι η αυξηση των ALDH1B1+ κυττάρων στην περιφέρεια των 

νησιδίων που έχουν υποστεί τη βλάβη. 

 

Ομοίως τα  επαγόμενα ALDH1B1+ κύτταρα ενσωματώνουν το BrdU γεγονός που 

υποδεικνύει την ιδιότητα των κυττάρων αυτών ως προγονικά κύτταρα και κατά συνέπεια 

ενεργά πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα ( εικόνα 4.27). Εξίσου εντυπωσιακό ήταν το γεγονός 

που παρατηρήσαμε σε κάποιες περιπτώσεις όπου τα ALDH1B1+ βρίσκονταν περιφερειακά 

των καταστρεμμένων νησιδίων (εικόνα 4.26 Β). 

 

Εικόνα 4.27: Τα επαγόμενα ALDH1B1
+
 κύτταρα μετά από χορήγηση σερουλεΐνης και 

στρεπτοζοτοκίνης, ενσωματώνουν BrdU, ενδεικτικό της ιδιότητας τους ως ενεργά 

πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται λοιπόν είναι ότι τα ALDH1B1+ κύτταρα ενώ στον 

ενήλικο ιστό είναι ελάχιστα, κατά τη διάρκεια της αναδημιουργίας στα παγκρέατα των 

ενήλικων ποντικών ο αριθμός τους αυξάνεται δραματικά. Το γεγονός  ότι αυτό συμβαίνει 

και στα δυο μοντέλα πρόκλησης βλάβης τόσο στα εξωκρινή όσο και στα ενδοκρινή κύτταρα 
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υποδεικνύει ότι το γονίδιο αυτό είναι γονίδιο μάρτυρας των πρόδρομων προγονικών 

κυττάρων του ενήλικου παγκρέατος. 
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5 Συζήτηση 

 Η μελέτη της σωστής λειτουργίας του παγκρέατος συγκεντρώνει τεράστιο 

επιστημονικό ενδιαφέρον, διότι συχνά η απορρύθμιση ή η δυσλειτουργία της ομοιόστασής 

του, μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη ή σε καρκίνο του παγκρέατος, παθήσεις με έντονη 

συχνότητα και υψηλή θνησιμότητα, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για εύρεση 

αποτελεσματικής θεραπείας. Η διαφοροποίηση εμβρυϊκών και ενήλικων βλαστοκυττάρων 

προς ώριμα λειτουργικά κύτταρα του ενδοκρινούς παγκρέατος, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς, αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών 

ερευνητικών ομάδων. Επιπλέον  η επαγωγή της ανάπλασης του οργάνου από τα υπάρχοντα 

βλαστοκύτταρα του ιστού βρίσκεται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στο προσκήνιο των 

προσπαθειών για την καταπολέμηση του διαβήτη. 

 Επιπροσθέτως η ταυτοποίηση καρκινικών παγκρεατικών βλαστοκυττάρων που 

συχνά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τα φυσιολογικά βλαστοκύτταρα, και η 

κατανόηση του μηχανισμού δράσης τους, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην 

καταπολέμηση του καρκίνου του παγκρέατος. 

 Κοινό παρανομαστή σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία της επιστημονικής έρευνας, 

αποτελεί η ανακάλυψη ιστοειδικών γονιδίων δεικτών των βλαστικών-προγονικών 

κυττάρων, προκειμένου να γίνει εφικτή η απομόνωση, η μελέτη και ο εμπλουτισμός τους.  

 Είναι  γνωστό ότι η έκφραση του Ngn3 είναι απαραίτητη για την δημιουργία όλων 

των κυττάρων του ενδοκρινούς παγκρέατος. Μέχρι σήμερα όλες οι  πειραματικές 

προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί για διαφοροποίηση των πολυδύναμων 

εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων προς κύτταρα του ενδοκρινούς παγκρέατος και ιδιαιτέρως 

προς β-κύτταρα, δεν έχουν καταφέρει να οδηγήσουν σε 100% αμιγή, λειτουργικό πληθυσμό 

ενδοκρινών κυττάρων. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι ένας περιοριστικός παράγοντας στο 

δρόμο για την επιτυχή διαφοροποίηση των ΕΒΚ προς κύτταρα της ενδοκρινούς μοίρας του 

παγκρέατος. Δεδομένου τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντική η αποκάλυψη όλων των 

παραγόντων και των μηχανισμών που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή κατά την 

ανάπτυξη, προκειμένου  η διαφοροποίηση των ΕΒΚ να οδηγήσει σε μια αξιόπιστη 

δημιουργία λειτουργικών ενδοκρινών κυττάρων του παγκρέατος. 

 Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η ταυτοποίηση και τη 

λειτουργική ανάλυση νέων γονιδίων στόχων της Ngn3, με απώτερο στόχο την αποκάλυψη 

νέων πιθανών γονιδίων και ρυθμιστικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του 

παγκρέατος. Μετά από αυστηρή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

μικροσυστοιχιών γονιδιακής έκφρασης, σε κύτταρα στα οποία είχε πραγματοποιηθεί 

επαγωγή του Νgn3, (Serafimidis et al., 2008), βρέθηκαν να επάγονται ή να καταστέλλονται 

220 γονίδια. Από τα εν λόγω γονίδια επιλέξαμε να μελετήσουμε περαιτέρω εκείνα που 

παρουσίαζαν ισχυρότερη επαγωγή ή καταστολή και επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε 

γονίδια που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες, μόρια σηματοδότησης, αλλά και 

γονίδια που εμπλέκονται σε μεταβολικές διαδικασίες. 
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 Από όλα τα γονίδια που μελετήσαμε, αυτό που παρουσίασε το πιο ενδιαφέρον 

πρότυπο έκφρασης ήταν η μιτοχονδριακή αλδεϋδική αφυδρογονάση 1b1. Στην παρούσα 

διατριβή για πρώτη φορά ταυτοποιήθηκε η έκφραση ενός νέου  Aldh γονιδίου στο 

πάγκρεας, του Aldh1b1. Η έκφραση του εμφανίζεται από τα πλέον πρώιμα στάδια της 

εμβρυικής ανάπτυξης του ποντικού και στα δυο παγκρεατικά εκβλαστήματα, και 

αποδείχθηκε ότι εξαρτάται άμεσα από την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα Pdx1, ο 

οποίος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη του παγκρέατος.  Επίσης η ύπαρξη του στα 

προγονικά κύτταρα και των τριών διαφορετικών  πληθυσμών στα επόμενα στάδια της 

ανάπτυξης και η εξαφάνιση της έκφρασης τους καθώς αυτά ωριμάζουν, το καθιστούν ένα 

πιθανό γονίδιο-δείκτη των βλαστοκυττάρων του παγκρέατος.  

 Οι αλδεϋδικές αφυδρογονάσες (ALDH) αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια 

πρωτεϊνών με ποικίλο πρότυπο έκφρασης και πολύπλευρο λειτουργικό ρόλο. Από τα πιο 

γνωστά ένζυμα των παραπάνω οικογενειών είναι το ALDH1Α1 και το ALDH1Α2, τα οποία 

συμμετέχουν στη βιοσύνθεση του ρετινοϊκού οξέος καθώς επίσης στο μεταβολισμό της 

ακεταλδεύδης και στο οξειδωτικό μονοπάτι του μεταβολισμού της αλκοόλης, όπως 

άλλωστε και πολλά άλλα μέλη των ALDH. Επίσης το ALDH1Α1 έχει βρεθεί να εκφράζεται σε 

πολλούς τύπους καρκινικών κυττάρων και βλαστοκυττάρων. Όμως το ένζυμο αυτό δεν είναι 

το μόνο που έχει βρεθεί να εκφράζεται σε πολυδύναμα αδιαφοροποίητα κύτταρα. 

Πρόσφατα έχει αποδειχθεί σε εμβρυϊκά αλλά και σε ενήλικα παγκρέατα, η ύπαρξη κάποιων 

ALDH  θετικών κυττάρων που ονομάζονται  centroacinar, τα οποία πιστεύεται ότι 

αποτελούν πηγή πρόδρομων πολυδύναμων παγκρεατικών κυττάρων (Rovira et al., 2010). Η 

λειτουργία όμως των ΑLDH στα κύτταρα αυτά δεν είναι γνωστή και για πολλά από τα μέλη 

της οικογένειας, τα υποστρώματα παραμένουν άγνωστα (Jackson et al., 2011). 

 Ένας πιθανός ρόλος των ALDH στα πρόδρομα κύτταρα κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης  θα μπορούσε να είναι η ρύθμιση των ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS). Τα 

βλαστοκύτταρα και όλα τα ενεργά πολλαπλασιαζόμενα  πρόδρομα κύτταρα, έχουν ανάγκη 

από ακριβή ρύθμιση των επιπέδων των ελεύθερων ενεργών ριζών οξυγόνου, που μπορεί να 

προκαλέσουν βλάβη στο DNA και σε άλλα συστατικά του κυττάρου, αλλά συγχρόνως 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου (Kobayashi and Suda, 2012).   

Είναι εύλογο να υποθέσει κάνεις λοιπόν, ότι οι μηχανισμοί που ελέγχουν τα επίπεδα των 

ενεργών ριζών οξυγόνου στα βλαστοκύτταρα πρέπει να είναι άριστα ρυθμισμένοι, 

προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική τους συσσώρευση, η οποία προκαλεί το 

οξειδωτικό στρες με αρνητικές επιπτώσεις για αυτά.  

 Έχει δειχθεί ότι ανάμεσα στους προστατευτικούς παράγοντες των κυττάρων κατά 

του οξειδωτικού στρες, συμπεριλαμβάνονται και κάποια μέλη των ALDHs  (Black et al., 

2012; Brocker et al., 2010) . Δεδομένου του γεγονότος ότι οι ενεργές ρίζες οξυγόνου είναι 

προϊόντα της αναπνευστικής διαδικασίας των κυττάρων, το σημαντικότερο μέρος 

παραγωγής τους είναι το μιτοχόνδριο.    

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η μιτοχονδριακή 

αλδεϋδική αφυδρογονάση 1b1 θα μπορούσε ενδεχομένως να παίζει αντίστοιχο ρόλο στα 

πρόδρομα κύτταρα του παγκρέατος κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα η 
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δράση του ALDH1B1 θα μπορούσε να σχετίζεται με την απενεργοποίηση τοξικών 

μεταβολικών υποπροϊόντων και δυνητικών τοξικών μορίων πολύ πιθανό σε συνεργασία και 

με κάποια από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που εκφράζονται στο πάγκρεας, όπως για 

παράδειγμα η κυτταροπλασματική ALDH1A1.   

 Μέχρι σήμερα ήταν γνωστή η έκφραση μόνο τριών μελών των Aldh  κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης του παγκρέατος του ποντικού. Το Aldh1a2 (ή Raldh2), ήταν το πιο 

πρώιμο. Το ένζυμο αυτό εμπλέκεται στη βιοσύνθεση του ρετινοϊκού οξέος και εκφράζεται 

από νωρίς στο μεσέγχυμα που περιβάλλει το ραχιαίο βλάστημα. Εκεί παίζει σημαντικό ρόλο 

τόσο στα παρακείμενα μεσεγχυματικά κύτταρα στα οποία επάγει  την έκφραση του Isl1, 

όσο και στα επιθηλιακά στα οποία επάγει την έκφραση των Prox1και Pdx1.  Αποσιώπηση 

του Aldh1a2 σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία 

δημιουργίας του  ραχιαίου βλαστήματος και κατά συνέπεια του παγκρέατος. Αντίθετα 

χορήγηση ρετινοϊκού οξέος στα παραπάνω  έμβρυα μέσω της μητέρας τους, αναστρέφει το 

φαινότυπό και τα έμβρυα  αναπτύσσουν κανονικά το ραχιαίο βλαστημα  (Martin et al., 

2005; Molotkov et al., 2005) .Η σημασία του ρετινοϊκού οξέος στη δημιουργία του 

παγκρέατος κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη είναι μια καλά φυλογενετικά συντηρημένη 

διαδικασία, καθώς παρόμοια πειράματα σε zebrafish, έχουν τα ίδια αποτέλεσμα (Stafford 

and Prince, 2002) . 

 Σε αντίθεση με το Aldh1a2 που εκφράζεται αποκλειστικά στο μεσέγχυμα (Tulachan 

et al., 2003) το Aldh1a1 (ή Raldh1) εκφράζεται λίγο αργότερα κατά την ανάπτυξη στο 

αναπτυσσόμενο παγκρεατικό επιθήλιο (Ostrom et al., 2008).  Σε αντιδιαστολή με τα   

Aldh1a2-/- ποντίκια, τα έμβρυα που στερούνται την έκφραση του  Aldh1a1, ζουν κανονικά, 

είναι γόνιμα και δεν παρουσιάζουν κανένα φαινότυπο διαταραχής του παγκρέατος (Fan et 

al., 2003; Matt et al., 2005) . Φαίνεται λοιπόν ότι η παρουσία του  ρετινοϊκού  στα πρώτα 

στάδια δημιουργίας του οργάνου είναι απαραίτητη, ενώ ο ρόλος του στα επόμενα στάδια 

της ανάπτυξης δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος. Είναι επίσης γνωστό ότι περίσσια 

συγκέντρωση ρετινοϊκού έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία τρείς φορές περισσότερων 

ενδοκρινών κυττάρων (Ostrom et al., 2008).  

 Τέλος το Aldh1b1, όπως αποκαλύψαμε στη παρούσα διατριβή, είναι το τρίτο και 

όπως απεδείχθη, το κυρίαρχο μέλος των Aldh που εκφράζεται στο αναπτυσσόμενο 

πάγκρεας από το 9.5dpc και στα δυο εκβλαστήματα. Στα επόμενα στάδια της ανάπτυξης και 

μέχρι το στάδιο 12.5dpc εκφράζεται έντονα στις κορυφές του επιθηλίου, όπου βρίσκονται 

τα πολυδύναμα πρόδρομα κύτταρα και των τριών διαφορετικών κυτταρικών πληθυσμών, 

γεγονός που το συγκαταλέγει μεταξύ των γονιδίων-δεικτών των πολυδύναμων αυτών 

κυττάρων. Έπειτα η εξαρτώμενη έκφρασή του στα ενδοκρινή κύτταρα από τον Ngn3 και η 

απουσία του από το επιθήλιο των Ngn3-/- παγκρεάτων, καταδεικνύει την άμεση σχέση του 

με τα κύτταρα της ενδοκρινούς μοίρας. Εν κατακλείδι, η αποδυνάμωση της έκφρασης του 

στα τελευταία στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης με αποκορύφωμα τα μηδαμινά επίπεδα 

αυτής στο ενήλικο πάγκρεας, επιβεβαιώνει την υπόθεση μας ότι πρόκειται για ένα νέο 

γονίδιο χαρακτηριστικό των πρόδρομων, αδιαφοροποίητων κυττάρων του παγκρέατος.   
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 Συμπερασματικά από τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα 

διαφορετικά ALDHs που εκφράζονται στο πάγκρεας έχουν σημαντικούς, διακριτούς ρόλους 

κατά την ανάπτυξη. Το μεσεγχυματικό ALDH1A2 μέσω της παραγωγής του ρετινοϊκού οξέος 

ρυθμίζει τα σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγουν απαραίτητους μεταγραφικούς 

παράγοντες για την δημιουργία του παγκρέατος από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης. 

Παράλληλα σε ότι αφορά τα επιθηλιακά ALDHs ο πιθανότερος  ρόλος του  ALDH1B1 στα 

πρόδρομα κύτταρα φαίνεται ότι είναι η εξασφάλιση της αυτοανανέωσης τους και η 

παραμονή τους στην αδιαφοροποίητη κατάσταση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

επιτυγχάνεται ενδεχομένως ρυθμίζοντας τα επίπεδα των ενεργών ριζών οξυγόνου. Οι 

μηχανισμοί μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η  δράση του  ALDH1B1 μέχρι σήμερα 

παραμένουν άγνωστοι και χρειάζεται περαιτέρω μελέτη προκειμένου να αποσαφηνιστούν 

και να κατανοήσουμε καλύτερα την λειτουργία του. 

  Επιπροσθέτως το ALDH1A1, φαίνεται να εμπλέκεται στην επαγωγή της 

διαφοροποίησης των κυττάρων του παγκρεατικού επιθηλίου.  

 Παρά την εμφανή σημασία των επιθηλιακών ALDH στα κύτταρα του παγκρέατος 

κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, τόσο τα Aldh1a1-/- όσο και τα  Aldh1b1-/-  (Vasiliou V, Gavalas A 

αδημοσίευτα δεδομένα) ποντίκια όχι μόνο είναι βιώσιμα και γόνιμα, αλλά δεν 

παρουσιάζουν καμία εμφανή επίπτωση στη δημιουργία του οργάνου. Το γεγονός αυτό  

μπορεί να οδηγήσει στη υπόθεση της πιθανής αλληλοεπικάλυψης των λειτουργικών ρόλων 

μεταξύ των διαφορετικών μελών της οικογένειας των ALDH.  

Πάντως  η αναστολή της ALDH ενεργότητας σε απομονωμένα παγκρέατα στο 

στάδιο 11.5dpc που καλλιεργήθηκαν παρουσία του γενικού αναστολέα DEAB, απέδειξε ότι  

ο κυριότερος ρόλος της, τουλάχιστον σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, είναι η διατήρηση της 

βλαστικότητας των πρόδρομων κυττάρων. Η εξαγωγή του συμπεράσματος τούτου  

προέκυψε, όταν η καταστολή της ALDH ενεργότητας οδήγησε σε πρόωρη, αυξημένη 

διαφοροποίηση κυρίως των ενδοκρινών κυττάρων. 

Σε αντίθεση με τα αυξημένα επίπεδα ενδοκρινών πρωτεϊνών τα οποία 

ανιχνεύθηκαν με πειράματα ανοσοφθορισμού στα παγκρέατα που είχαν υποστεί τη δράση 

του DEAB, τα επίπεδα των μεταγράφων των αντιστοίχων γονιδίων μετά από πειράματα 

αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Real-time PCR), δεν 

έδειξαν να επηρεάζονται αισθητά. Ασφαλώς η αδυναμία συσχέτισης των επιπέδων mRNA 

και  πρωτεΐνης δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η αναστολή της 

ενζυμικής δραστηριότητας των ALDH, επιταχύνει την διαφοροποίηση των ενδοκρινών 

κυττάρων αυξάνοντας τους ρυθμούς μετάφρασης των παραπάνω ορμονών από τα 

προϋπάρχοντα mRNA. Επίσης η δράση του DEAB θα μπορούσε να οδηγεί σε 

σταθεροποίηση των παραγόμενων πρωτεϊνών εμποδίζοντας την αποικοδόμησής τους.  

Η ανακάλυψη του ακριβούς μηχανισμού μέσω του οποίου η ALDH ενζυμική 

δραστηριότητα ρυθμίζει την διαφοροποίηση και ωρίμανση των πρόδρομων παγκρεατικών 

κυττάρων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, θα αποσαφηνίσει περαιτέρω την παραπάνω 

διαδικασία, γεγονός απαραίτητο για τη δημιουργία λειτουργικών ωρίμων κυττάρων.   
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 Στη συνέχεια θελήσαμε να μελετήσουμε  την έκφραση του  ALDH1B1 στο ενήλικο 

πάγκρεας και την πιθανή ανάμιξη του στου μηχανισμούς που ρυθμίζουν την αναγέννηση 

των διαφορετικών κυτταρικών τύπων από τα βλαστοκύτταρα του ενήλικου ιστού.   

Πρόσφατα έγινε εφικτή η απομόνωση βλαστοκυττάρων από ενήλικο πάγκρεας 

ποντικού βασιζόμενη στην υψηλή ενζυμική δραστηριότητα αφυδρογονάσης αλδευδών 

(ALDH activity) που φάνηκε να τα χαρακτηρίζει. Τα ενήλικα αυτά βλαστοκύττταρα 

βρίσκονται στα κεντροκυψελιδικά κύτταρα του παγκρέατος (centroacinar cells) και όταν 

καλλιεργηθούν διαφοροποιούνται εξίσου σε ενδοκρινή αλλά και εξωκρινή κύτταρα (Rovira 

et al., 2010). Η απομόνωση αυτή επιτεύχθηκε με κυτταρομετρία ροής πριν από την οποία 

είχε προηγηθεί σήμανση των κυττάρων τα οποία έχουν ALDH ενζυμική δραστηριότητα με 

χρήση του Aldefluor. Η μη ανοσολογική αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται για την απομόνωση 

των κυττάρων τα οποία έχουν υψηλή ALDH ενζυμική δραστηριότητα, τα οποία και 

ξεχωρίζουν από τον έντονο φθορισμό που επιδεικνύουν. Τα κύτταρα αυτά εξέφραζαν 

έντονα το Aldh1a1και το Aldh1a7, καθώς επίσης και μια πλειάδα γονίδιων-δείκτων 

πρόδρομων κυττάρων όπως το Sox9, Ptf1a κ.α. Ταυτόχρονα ο πλήθυσμός των ALDH+ 

κυττάρων αυξήθηκε όταν τα κύτταρα αυτά μελετήθηκαν υπό συνθήκες επαγόμενης 

παγκρεατίτιδας μετά από  χορήγηση  caerulein σε ενήλικα ποντίκια.  

Προκειμένου να διαπιστώσουμε  αν το Aldh1b1 αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη και 

για τα ενήλικα πολυδύναμα κύτταρα όπως αντίστοιχα παρατηρήσαμε από τα 

αποτελέσματα μας στο εμβρυϊκό πάγκρεας, αποφασίσαμε να μελετήσουμε τι συμβαίνει με 

το γονίδιο μας κατά την επαγωγή οξείας παγκρεατίτιδας καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια 

της αναγεννητικής διαδικασίας.  

Πράγματι ο σπάνιος πληθυσμός των ALDH1B1+ που συναντάμε στο ενήλικο 

πάγκρεας υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυξάνεται δραματικά κατά τη διάρκεια της 

αναγεννητικής διαδικασίας μετά από τραυματισμό είτε της εξωκρινούς είτε της 

ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος. Και στις δυο περιπτώσεις τα κύτταρα αυτά είναι 

ενεργά πολλαπλασιαζόμενα και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι ταυτόχρονα Ε-

CADHERIN+/PNA+, υποδεικνύοντας ως πιθανότερη πηγή προέλευσής τους τα κύτταρα της 

εξωκρινούς μοίρας. Η άμεση εμφάνιση τους δε, ιδίως μετά από την χορήγηση του 

caerulein, προβάλλει ως πιθανότερη πηγή δημιουργίας τους την αποδιαφοροποίηση 

προϋπαρχόντων κυττάρων παρά τη εκ νέου δημιουργία τους από το μικρό ALDH1B1+ 

πληθυσμό που προϋπάρχει στο ενήλικο πάγκρεας. 

Επίσης η αύξηση των ALDH1B1+ κυττάρων και στα δυο διαφορετικά μοντέλα 

ανάπλασης, το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της αναγεννητικής διαδικασίας και θα ήταν 

εξαιρετικά ενδιαφέρον να αποκαλυφθούν στο μέλλον τα σηματοδοτικά μονοπάτια που 

ελέγχουν και καθοδηγούν τον πολλαπλασιασμό τους. Επιπροσθέτως η διαφορά στον 

αριθμό των ALDH1B1+/DBA+  και ALDH1B1+/PNA+/DBA+ κύτταρων, η οποία παρατηρήθηκε 

μετά τη χορήγηση streptozotocin και caerulein, υποδηλώνει ένα πιθανώς διαφορετικό 

μονοπάτι ενεργοποίησης του πολλαπλασιασμού των ALDH1B1+ κυττάρων, σε κάθε 

περίπτωση.  
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Συμπερασματικά το Aldh1b1 αποτελεί ένα γονίδιο-δείκτη των προδρόμων- 

βλαστικών κυττάρων τόσο κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, όσο και στο ενήλικο πάγκρεας. 

Επίσης πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι χαρακτηρίζει τα καρκινικά κύτταρα του εντέρου 

(Chen et al., 2011). Συχνά τα σηματοδοτικά μονοπάτια και οι ίδιοι μηχανισμοί που 

χρησιμοποιούνται κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, ενεργοποιούνται ξανά κατά την 

αναγέννηση των διαφορών ιστών αλλά και κατά την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. 

Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ύπαρξη ενός γονιδίου το οποίο χαρακτηρίζει όλους αυτούς 

του διαφορετικούς πληθυσμούς. Κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με την πλήρη διερεύνηση του 

τρόπου λειτουργίας τους και την αποκάλυψη των ρυθμιστικών μηχανισμών που επάγουν 

την έκφρασή του, θα μπορούσε να οδηγήσει στο μέλλον στην ανακάλυψη νέων μεθόδων 

για την επαγωγή της ανάπλασης του παγκρέατος κάτω από συνθήκες τραυματισμού ή 

φλεγμονής. Επίσης πιθανόν να διευκολύνει την εύρεση νέων θεραπειών κατά του καρκίνου 

του παγκρέατος στοχεύοντας στην καταστολή των προδρόμων ALDH1B1+ καρκινικών 

κυττάρων.  
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