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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

□ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

□ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

□ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Σωμιτογένεση 

• Μυογένεση 

Α. Μορφολογικά στοιχεία 

Β. Μοριακά στοιχεία 

   -Μυογενετικοί Παράγοντες Καθορισμού 

   -Άλλα μόρια εμπλεκόμενα στη μυογένεση 

• Γονίδια Pax 

• To Pax-3 γονίδιο 

1. Πρότυπο έκφρασης 

2. Λειτουργικά στοιχεία 

• Τα Mox γονίδια 

• Ρετροϊικοί φορείς 

• Ο ιός σαρκώματος του Rous (RSV) 

• Ικανοί για διπλασιασμό ρετροϊικοί φορείς προερχόμενοι από τον 

RSV 

 

□ ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ

 

□ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   Α.Προσθετα δεδομένα γύρω από το πρότυπο έκφρασης του 

Mox-2 
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   Β.Σύγκριση της έκφρασης του Mox-2 της όρνιθας με αυτή του                  

ομολόγου του στο ποντίκι 

   Γ.Ο ρόλος του νευρικού σωλήνα στην έκφραση του Mox-2 στους 

σωμίτες 

   ∆.Προσπάθειες διακοπής της έκφρασης του Mox-2 στο άκρο εμβρύου 

όρνιθας με RNAi 

   E.Υπερέκφραση του Mox-2 στο εκβλάστημα του άκρου 

   ΣΤ.Ατελής ανάπτυξη (malformation) 

   Z.Επίδραση της υπερέκφρασης του Mox-2 σε διάφορους μάρτυρες 

• Pax-1 

• Pax-3 

• MyoD 

• Myf-5 

• Myogenin (Mgn) 

   H.Ατελής ανάπτυξη σε έμβρυα έκτης μέρας 

   ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

□ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

• Πρότυπο έκφρασης του Mox-2 στην όρνιθα και στο ποντίκι 

• Ο ρόλος του νευρικού σωλήνα στην έκφραση του Mox-2 

• Προσπάθειες RNAi στο εκβλάστημα άκρου εμβρύων όρνιθας 

• Υπερέκφραση του Mox-2 στο άκρο εμβρύων όρνιθας 

   Α. Πορεία της μόλυνσης in vivo 

B.Eπίδραση της υπερέκφρασης του Mox-2 σε μάρτυρες    

μυογένεσης και χονδρογένεσης, καθώς και στη φυσιολογική 

ανάπτυξη του εμβρύου. 

• ΜyoD και Myf-5 

• Pax-3 
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• Pax-1 

• Myogenin 

• Aτελείς αναπτύξεις (malformations) 

 

□ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

 



                                                                                                               Περιεχόμενα 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα  Mox γονίδια (Mox-1 και Mox-2) αποτελούν μια υποοικογένεια homeobox 

γονιδίων που δεν οργανώνονται σε συστάδες και εκφράζονται σε ιστούς και όργανα 

μεσοδερμικής προέλευσης. Το Mox-2 έχει κλωνοποιηθεί στον άνθρωπο, στο μυ, στον 

Xenopus, στον αρουραίo και πρόσφατα στην όρνιθα.  

 Οι μύες που φέρουν μεταλλαγή αδρανοποίησης του γονιδίου Μοx-2 

παρουσιάζουν ανωμαλίες στα άκρα. Η συνολική μάζα των μυών των άκρων έχει 

σημαντικά μειωθεί, ενώ συγκεκριμένοι μύες απουσιάζουν. Στα ζώα αυτά η έκφραση 

των γονιδίων Pax-3 και Myf-5 μειώνεται στο άκρο. Τα παραπάνω δείχνουν ότι το 

Mox-2 είναι σημαντικό στοιχείο του μονοπατιού μυογένεσης στο άκρο. 

 Στην εργασία αυτή, πραγματοποιείται λεπτομερής ανάλυση του 

προτύπου έκφρασης του Mox-2 στην όρνιθα  και σύγκριση του με αυτή του ομολόγου 

του στο έμβρυο μυός. Από αυτή τη σύγκριση φαίνεται ότι το Mox-2 παρουσιάζει 

ουσιαστικές διαφορές στην έκφραση του, στους δύο αυτούς οργανισμούς. Οι 

διαφορές εντοπίζονται στους σωμίτες καθώς και στα αναπτυσσόμενα άκρα. 

 Ακολούθως, διερευνήθηκε ο ρόλος του Mox-2 στο έμβρυο όρνιθας με 

τις ακόλουθες τεχνικές: 1. Χρήση ρετροϊών που υπερεκφράζουν το γονίδιο, 2. In ovo 

πειράματα απομάκρυνσης τμήματος του νευρικού σωλήνα και, 3. Καταστολή της 

έκφρασης του γονιδίου με RNA interference. 

 Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι η έκφραση του Mox-2 στους 

αναπτυσσόμενους σωμίτες δεν εξαρτάται από σήματα που προέρχονται από τον 

νευρικό σωλήνα. Η υπερέκφραση του Mox-2 είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 

έκφρασης του Pax-3 σε υποπληθυσμό των μυοβλαστών του άκρου, και την μείωση 

της έκφρασης της Myogenin σε αυτό. Σε Έμβρυα Ε4 στα οποία η επέμβαση για την 

υπερέκφραση του Mox-2 έγινε στο στάδιο 7-12 σωμιτών, η ουρά δεν έχει σχηματιστεί 

και τα κάτω άκρα είναι ατροφικά. Έμβρυα Ε6 στα οποία έχει υπερεκφραστεί το Mox-

2 παρουσιάζουν δυσπλασία στην καρδιά, ενώ το άκρο στο οποίο έχει γίνει η 

επέμβαση είναι μικρότερο. 

 Στην όρνιθα και στο μυ το  Mox-2  φαίνεται ότι εμπλέκεται σε 

μηχανισμούς κυτταρικού κύκλου και πολλαπλασιασμού, ενώ επιπλέον στο μυ 

εμπλέκεται στον καθορισμό του επιθηλιακού χαρακτήρα των κυττάρων.  
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SUMMARY 
 

Mox genes constitute a subfamily of non-clustered, antennapedia-like 

homeobox genes that are expressed in a wide range of mesodermal tissues and organs. 

Mox-2 has been cloned in Human, mouse, Xenopus, rat and chick. 

 The Mox-2 null mice carry abnormalities in the limbs. The muscle 

mass is reduced and specific muscles are absent. In these animals the expression of 

Pax-3 and Myf-5 is downregulated suggesting a role for Mox-2 in the genetic 

hierarchy controlling limb muscle development.  

 We analysed the expression pattern of chick Mox-2 and we compared 

it with that of its homologous gene in the mouse embryo. Important differences have 

been revealed in developing limbs and somites. 

 Furthermore, we have analysed the role of chick Mox-2 using the 

following techniques: 1. Overexpression of Mox-2 via retroviruses, 2. In ovo neural 

tube ablation and 3. Disruption of Mox-2 expression via RNA interference. 

 Our results show that Mox-2 expression is not dependent on neural 

tube derived signals. Mox-2 overexpression upregulates Pax-3 expression in a sub-

population of limb myoblasts and downregulates Myogenin. E4 embryos which are 

operated at the 7-12 somite stage, the tail bud is not formed and the hindlimbs are 

atrophic. E6 embryos in which Mox-2 is overespressed show a heart malformation 

and the infected limb is smaller. 

 In chick and mouse embryos, Mox-2 seems to be involved in cell cycle 

and proliferation mechanisms. Moreover, in mouse Mox-2 is implicated in 

determination of epithelial cell type. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 



                                                                                                               Περιεχόμενα 8

 

ΟΡΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Aa Amino acid Αμινοξύ 

AER Apical ectoderrmal 

ridge 

Κορυφαία εκτοδερμική 

πτυχή 

As antisense Αντικωδικός 

C Caudal Οπίσθια 

Cell line, Cell type  Κυτταρική σειρά 

Cis  Από κοντά 

D dorsal Νωτιαία 

Dl Dorsal lip of 

dermomyotome 

Νωτιαίο χείλος 

δερμομυοτομίου 

Dm dermomyotome ∆ερμομυοτόμιο 

Distal  Απομακρυσμένος (άπω) 

Enhancer  Ενισχυτής 

Im Indermediate 

mesoderm 

Ενδιάμεσο μεσόδερμα 

Knock out  Γονιδιακή εξάλειψη 

Lm lateral mesoderm Πλευρικό μεσόδερμα 

Lms Limb mesenchyme Μεσέγχυμα άκρου 

Lpm Lateral plate 

mesoderm 

Μεσόδερμα πλευρικής 

πλάκας 

Mt myotome Μυοτόμιο  

Nc notochord νωτοχορδή 

Nt Neural tube Νευρικός σωλήνας 

Nuclear  Πυρηνικός 
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Pmm Pre-muscle mass Προ-μυϊκή μάζα 

Probe  Ανιχνευτής 

Promoter  Υποκινητής 

Proximal  Εγγύς 

PSM Presomitic Mesoderm Προσωμιτικό μεσόδερμα 

R Rostral Πρόσθια 

RNAi RNA interference Παρέμβαση μέσω RNA 

Sp Segmental Plate Σωμιτική πλάκα 

Scl Sclerotome Σκληροτόμιο  

V ventral κοιλιακά 

Vl Ventral lip of 

dermomyotome 

Κοιλιακό χείλος 

δερμομυοτομίου 

Vm Vitelline membrane Βιτελλινική μεμβράνη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΣΩΜΙΤΟΓΕΝΕΣΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις μας γύρω από την μεταμεριδίωση των σπονδυλωτών 

έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε αντίθεση με την Drosophila όπου τα μεταμερή 

καθορίζονται συγχρόνως (Lewis, 1978, Nusslein-Volhard and Wieschaus, 1980, 

Tautz and Sommer, 1995, Kimmel 1996, De Robertis, 1997), η μεταμεριδίωση στa 

σπονδυλωτά είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που οδηγεί στη δημιουργία 

μεσοδερμικών δομών που καλούνται σωμίτες. Oι σωμίτες παρέχουν το πλαίσιο στο 

οποίο θα αναπτυχθεί το μεταμεριδιακό πρότυπο των σπονδύλων, μερικών μυών και 

του περιφερικού νευρικού συστήματος (βλ. Εικόνα 1Α) (Keynes and Stern, 1988, 

McGrew and Pourquie, 1998). Στα αμνιωτά όπως στο ποντίκι και στην όρνιθα, ένας 

καθορισμένος αριθμός σωμιτών (52 στην όρνιθα και 65 στο ποντίκι) δημιουργούνται 

με μια διαδικασία από εμπρός προς τα πίσω, ένα ζευγάρι κάθε 90 λεπτά, από έναν 

μεσεγχυματικής φύσης μη μεταμεριδιωμένο ιστό, που καλείται προσωμιτικό 

μεσόδερμα (presomitic mesoderm-PSM). Το νεοσχηματισμένο ζεύγος σωμιτών 

χαρακτηρίζεται ως σταδίου Ι, το πριν από αυτούς σταδίου ΙΙ κ.ο.κ. 

(χρησιμοποιούνται οι λατινικοί χαρακτήρες αρίθμησης) (Christ and Ordahl, 1995). 

Οι σωμίτες αρχικά εμφανίζονται ως επιθηλιακές σφαίρες και αργότερα 

διαφοροποιούνται με σήματα που προέρχονται από τις περιβάλλουσες δομές. Στην 

αρχή η κοιλιακή περιοχή του νεοσχηματισμένου σωμίτη μεταπίπτει από  επιθηλιακή 

σε μεσεγχυματική κατάσταση σχηματίζοντας το σκληροτόμιο. Ο υπόλοιπος 

επιθηλιακός νωτιαίος σωμίτης αναφερόμενος ως δερμομυοτόμιο θα δώσει αργότερα 

το δερμοτόμιο και το μυοτόμιο (βλ. Εικόνα 2Β) (Ordahl and Le Douarin, 1992, 

Christ and Ordahl, 1995). Εκτός από τον νωτιαιοκοιλιακό άξονα οι σωμίτες 

διαφοροποιούνται και ως προς τον προσθιοπίσθιο και κεντρο-πλευρικό άξονα 

(medio-lateral) (Pourquie et al., 1995, Pourquie et al., 1995). Από τους σωμίτες θα 
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αναπτυχθούν  οι σκελετικοί μύες του σώματος, ο αξονικός σκελετός και η δερμίδα 

της πλάτης (Gossler and Hrabe de Angelis, 1998).   

Πρόσφατα, δύο διακριτά αλλά συνδεδεμένα ρυθμιστικά συστήματα έχει 

δειχθεί ότι λειτουργούν κατά την μεταμεριδίωση των σπονδυλωτών. Το πρώτο, είναι 

το μονοπάτι σηματοδότησης Notch για το οποίο, έχει δειχθεί με πειράματα σε 

ποντίκια αλλά και στον Xenopus, ότι έχει μεγάλη σημασία στην δημιουργία των ορίων 

των σωμιτών αλλά και στον καθορισμό της ταυτότητας του εμπρόσθιου και οπίσθιου 

τμήματος του σωμίτη, γεγονος πολύ σημαντικό για τη μεταμεριδίωση του περιφερικού 

νευρικού συστήματος (Pourquie, 1999, ΜcGrew and Pourquie, 1998, Conlon et al., 

1995). Απο τα  έως τώρα δεδομένα, φαίνεται πως το μονοπάτι σηματοδότησης 

Notch, δεν είναι υπεύθυνο για το μεταμερικό πρότυπο, αλλά για την οριοθέτηση των 

μεταμερών.  

 Το δεύτερο σύστημα είναι ένας μοριακός ταλαντωτής (μοριακό 

εκκρεμές), το λεγόμενο ρολόι μεταμεριδίωσης (segmentation clock). Το σύστημα 

αυτό, λειτουργεί αυτόνομα στο προσωμιτικό μεσόδερμα και η λειτουργία του καθώς 

και οι 'χτύποι' του διαφαίνονται από την κυκλική, σαν κύμα,  έκφραση στο 

προσωμιτικό μεσόδερμα (από πίσω προς τα εμπρός ), των γονιδίων c-hairy1 (βλ. 

Εικόνα 2), c-hairy2 και lunatic fringe (l-fng) στην όρνιθα, και HES1 στο ποντίκι 

(Palmeirim et al., 1997, Jouve et al., 2000, McGrew et al., 1998). Tο γονίδιο 

lunatic fringe (ομόλογο του fringe της Drosophila), αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ των δύο συστημάτων μια και είναι γνωστό ότι το fringe είναι τροποποιητής 

του μονοπατιού σηματοδότησης Notch (McGrew and Pourquie, 1998). 

  

 

ΜΥΟΓΕΝΕΣΗ 

 

Α. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η μυογένεση χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο πολύπλοκων μορφολογικών και 

μεταναστευτικών γεγονότων που ξεκινούν με τον αποικισμό του μεσαίου τμήματος 

του μυοτομίου από κύτταρα που προέρχονται από το νωτιαίο τμήμα του 
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δερμομυοτομίου (dorsal lip of dermomyotome) (Ordahl and le Douarin, 1992, 

Denetclaw et al., 1997). Αυτά τα κύτταρα  μεταναστεύουν με μία πλαγιοκοιλιακή 

κατεύθυνση και επιμηκύνονται και προς τις δύο διευθύνσεις του προσθιοπίσθιου 

άξονα, φτιάχνοντας μια παράλληλη διάταξη μυοκυττάρων με τους πυρήνες 

τοποθετημένους κεντρικά. Από το μεσαίο (medial) τμήμα του μυοτομίου θα 

δημιουργηθούν οι επιαξονικοί μύες, ενώ από το πλευρικό τμήμα οι υποαξονικοί 

(Denetclaw et al., 1997, Dietrich, S., 1998). Οι πρόγονοι των μυοκυττάρων των 

σκελετικών μυών των άκρων προέρχονται από το νωτιαίο χείλος του 

δερμομυοτομίου. Από εκεί αποκολλώνται (delamination) και μεταναστεύουν στο 

εκβλάστημα του άκρου. Εγκαθίστανται στις νωτιαίες και κοιλιακές περιοχές του 

μεσεγχύματος του άκρου, όπου πολλαπλασιάζονται και ύστερα συντήκονται 

σχηματίζοντας πρωτογενείς μυϊκές ίνες και συνιστούν την νωτιαία και κοιλιακή μυϊκή 

μάζα  (Chevallier et al., 1997, Bober et al., 1994). 

 

Β. ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι σκελετικοί μύες εμφανίστηκαν σε κάποιο πρωτόγονο μετάζωο κατά την 

προ-κάμβρια περίοδο και είναι ανάμεσα στους αρχαιότερους κυτταρικούς τύπους στο 

ζωικό βασίλειο. Ποιοί ήταν οι ρυθμιστικοί αυτοί μηχανισμοί που ενεργοποίησαν και 

διατήρησαν σε αυτό τον οργανισμό  το γενετικό πρόγραμμα που απαιτείται για την 

ανάπτυξη των σκελετικών μυών; Με ποιόν τρόπο τα γονίδια που κωδικοποιούν για 

δομικές πρωτεϊνες των σκελετικών μυών και ένζυμα, απόκτησαν τα cis-ρυθμιστικά 

στοιχεία  μέσω των οποίων μυοειδικοί μεταγραφικοί παράγοντες δρούν; Σημαντικά 

στοιχεία γαι την προέλευση και τη σύσταση του ρυθμιστικού μηχανισμού των 

μυοκυττάρων προκύπτουν από την μελέτη των Μυογενετικών Παραγόντων 

Καθορισμού (Myogenic Regulatory Factors-MRFs). 

 

♦ΜΥΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
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Οι μυογενετικοί παράγοντες καθορισμού (MDFs) απότελούν μια οικογένεια 

μεταγραφικών παραγόντων που περιέχουν το δομικό μοτίβο έλικας-θηλιάς-έλικας 

(ΗLH) καθώς και μια βασική περιοχή (b). Όπως όλες οι bHLH πρωτεϊνες έτσι και 

αυτές, δρουν ως ομο- ή ετερο-διμερή. O διμερισμός πραγματοποιείται μέσω της  

HLH περιοχής, ενώ για την πρόσδεση στο DNA υπεύθυνη είναι η βασική περιοχή. 

Στην περίπτωση των μυογενετικών παραγόντων καθορισμού, η βασική περιοχή 

αλληλεπιδρά με συντηρημένες αλληλουχίες (consensus) στο DNA που καλούνται E-

boxes. Η οικογένεια των MDFs αποτελειται από τέσσερα μέλη: την MyoD, την Myf-

5, την MRF4 και την Myogenin. Oι πρωτεϊνες αυτές παρουσιάζουν μεγάλη ομολογία 

(80%) στην περιοχή της bHLH περιοχής. Ο ρόλος τους είναι η ενεργοποίηση και 

εκτέλεση του μυογενετικού προγράμματος διαφοροποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω της μεταγραφικής ρύθμισης γονιδίων όπως αυτό της μυοσίνης (Lassar et al., 

1989). Έχει δειχθεί, ότι μεταφερόμενοι αυτοί οι παράγοντες σε καλλιέργειες 

κυττάρων έχουν την ικανότητα να τα μετατρέπουν σε μυοβλάστες (Holtzer et al., 

1991). To πρώτο μέλος της ομάδας που εκφράζεται σε έμβρυα ποντικού αλλά και 

όρνιθας στους σωμίτες αλλά και στα άκρα είναι η Myf-5 (Lin-Jones and Hauschka, 

1996). Aκολουθεί η MyoD και η MRF4, και η Myogenin η οποία είναι απαραίτητη στα 

στάδια της ιστογένεσης του σκελετικού μυ. Ποντικοί στους οποίους έχει 

αδρανοποιηθεί το γονίδιο της Myf-5 με ομόλογο ανασυνδυασμό (knock out), 

παρουσιάζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη των σωμιτών για αρκετές μέρες, αλλά 

αργότερα η μυογένεση προχωρά φυσιολογικά μάλλον μέσω ενός ενός μονοπατιού 

εξαρτώμενου από την ΜyoD (Braun et al., 1994). Οι ποντικοί στους οποίους έχει 

αδρανοποιηθεί το γονίδιο της Myogenin παρουσιάζει σωστή συγκέντρωση και 

τοποθέτηση των μυοβλαστών αλλά η τελική διαφοροποίηση έχει διαταραχθεί με 

αποτέλεσμα οι περισσότεροι μύες στο άκρο να μην σχηματίζονται (Venuti et al., 

1995). H MyoD δρα  περισσότερο στην μυογένεση των άκρων και των βραγχιακών 

τόξων (Kablar et al, 1997) ενώ ο ρόλος της MRF4 παραμένει άγνωστος. 

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η ρύθμιση των MDFs είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκη. Για παράδειγμα, η διαφορική έκφραση της Myf-5 σε σωμίτες 

διαφορετικών σταδίων αλλά και στο νευρικό σύστημα,  ελέγχεται από ενισχυτή 
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μεγέθους 14Κb με πολλά διεσπαρμένα στοιχεία (elements), ειδικά για 

συγκεκριμένους πληθυσμούς προγονικών μυοβλαστικών κυττάρων καθώς και για την 

εκφραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Summersbell et al., 2000). Το ίδιο φαίνεται 

να συμβαίνει και για την MyoD και την MRF4 αλλά και σε άλλα μόρια που 

εμπλέκονται στην μυογένεση όπως το Pax-3.  

 

♦ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΥΟΓΕΝΕΣΗ 

 

Κύτταρα από νεοσχηματισμένους σωμίτες είναι αρχικά πολυδύναμα και 

κατόπιν αποκτούν συγκεκριμένη μοίρα σε απόκριση σημάτων από περιβάλλοντες 

ιστούς.  

Μέλη της ομάδας των Wnts που παράγονται από το νωτιαίο τμήμα του 

νευρικού σωλήνα και από το επιφανειακό εκτόδερμα επάγουν την έκφραση 

πρωτεϊνών με ειδική δράση στο δερμομυοτόμιο (π.χ. Pax-3) (Fan et al., 1997) και 

θεωρούνται θετικοί ρυθμιστές της έκφρασης των MDFs μαζί με την Noggin (Gossu 

and Borello, 1999). 

Το Sonic hedgehog (Shh), είναι εκρινόμενη πρωτεϊνη 425 αμινοξέων, η 

οποία εκφράζεται στην εδαφιαία πλάκα (floor plate) και στη νωτοχορδή, καθώς 

επίσης και στο οπίσθιο τμήμα του εκβλαστήματος του άκρου. To Shh επάγει την 

έκφραση πρωτεϊνών με ειδική δράση στο σκληροτόμιο (όπως Pax-1) αποκλείοντας 

έτσι την ύπαρξη μυοβλαστών από αυτή την περιοχή του σωμίτη (Echelard et al., 

1993, Fan et al., 1995, Fan et al., 1994). 

Οι BMPs (Bone  Morphogenetic  Proteins) είναι μέλη της υπεροικογένειας 

του TGF-β. Η οικογένεια των BMPs έχει τουλάχιστον 8 μέλη. Οι Bmp-2 και Bmp-4 

είναι οι ομόλογες πρωτεϊνες στα σπονδυλωτά της dpp (decapentaplegic) της 

Drosophila. Οι BMPs σηματοδοτούν μηχανισμούς προγραμματισμένου κυτταρικού 

θανάτου στο εκβλάστημα του άκρου στο οποίο εκφράζονται (βοηθώντας στην 

δημιουργία δακτύλων) (Yokushi et al., 1996) και παραγόμενες  από το μεσόδερμα 

πλευρικής πλάκας δρουν ως αναστολείς της μυογένεσης ανταγωνιζόμενες τις Wnts 
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και την Noggin (Monsoro-Burq et al., 1996, Reshef et al., 1997, Pourquie et al., 

1995). 

 

ΓΟΝΙ∆ΙΑ Pαx 

 

Τα Pax γονίδια είναι μία οικογένεια γονιδίων που εμπλέκονται σε 

αναπτυξιακούς μηχανισμούς και που κωδικοποιούν για πυρηνικούς μεταγραφικούς 

παράγοντες. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη του paired domain, ενός 

συντηρημένου αμινοξικού μοτίβου με ικανότητα πρόσδεσης στο DNA (Chalepakis et 

al., 1991, Treisman et al., 1991). Μεταλλαγές σε 4 από τα 9 Pax γονίδια που έχουν 

χαρακτηριστεί, συνδέονται με εκ γενετής ασθένειες στον άνθρωπο, δεδομένα που 

συμφωνούν με αναλύσεις διαγονιδιακών ποντικών. Οι αναλύσεις αυτές, έδειξαν ότι 

τα Pax γονίδια είναι ρυθμιστές κλειδιά στην οργανογένεση του νεφρού, των ματιών, 

του αυτιού, της μύτης, του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης και των μυών του 

άκρου. Πιθανόν τα Pax να καθορίζουν το χρόνο και χώρο έναρξης της δημιουργίας 

του οργάνου ή μορφογένεσης. Για τους περισσότερους ιστούς βέβαια, η φύση της 

αναπτυξιακής δράσης των Pax γονιδίων είναι άγνωστη (Dahl et. al., 1997). 

 

TO Pax-3 ΓΟΝΙ∆ΙΟ 

 

1.ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

Έκφραση του Pax-3 γονιδίου στην όρνιθα εντοπίζεται στο σωμιτικό 

μεσόδερμα στο στάδιο 7 (ΗΗ). Στο στάδιο 8 παρατηρείται στο προσωμιτικό 

μεσόδερμα (PSM) καθώς και στον νεοσχηματισμένο σωμίτη. Αρχικά η έκφρασή του 

δεν περιορίζεται κατά μήκος του νωτιαιοκοιλιακού άξονα. Όταν όμως σχηματιστεί ο 

επιθηλιακός σωμίτης, η έκφραση του Pax-3 περιορίζεται στο νωτιαίο τμήμα του 

(αυτό συμβαίνει πριν να δημιουργηθεί σκληροτόμιο και δερμομυοτόμιο). Σε πιο 

ώριμους σωμίτες το Pax-3 περιορίζεται στο δερμομυοτόμιο. Στο στάδιο 18 το Pax-3 

εκφράζεται περισσότερο στο πλάγιο δερμομυοτόμιο από όπου ξεκινούν κύτταρα 
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μυοβλαστών την μετανάστευσή τους προς το εκβλάστημα του άκρου. Στο άκρο, η 

έκφρασή του παρατηρείται στο νωτιαίο και κοιλιακό τμήμα του από το στάδιο 19 

(Goulding et al., 1994).  

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σε ποντικούς με αδρανοποίηση του γονιδίου Pax-3 (splotch mutants) δεν 

παρατηρούνται μεταναστεύσιμοι πληθυσμοί προς το εκβλάστημα του άκρου (Goulding 

et al., 1993). Σε αυτά τα ζώα, το Pax-3 δεν εκφράζεται στο εκβλάστημα του άκρου 

και απουσιάζουν εντελώς οι μύες των άκρων.  

Το Pax-3 αναστέλλεται από σήματα της νωτοχορδής (Tremblay et al., 1996). 

Σε καλλιέργειες μυοβλαστών, επάγει τον πολλαπλασιασμό και αναστέλλει την 

διαφοροποίηση τους (Epstein et al., 1995), ενώ σε in vivo πειράματα όπου το Pax-3  

εκφράζεται εκτοπικά σε μια ποικιλία μη μυϊκών κυτταρικών τύπων, κάτω από 

ορισμένες συνθήκες, οδηγεί στην ενεργοποίηση της έκφρασης της MyoD και στην 

μυϊκή διαφοροποίηση (Rawls and Olson, 1997). 

  Σε πειράματα υπερέκφρασης του Sonic hedgehog στο εκβλάστημα του 

άκρου, η περιοχή έκφρασης του Pax-3, είχε επεκταθεί (καθώς και αυτή της MyoD). 

Τα ζώα αυτά κατέληξαν τελικά με υπερτροφία σκελετικών μυών στο άκρο όπου υπε-

ρεκφράστηκε το Sonic hedgehog (Duprez et al., 1998). 

  Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το Pax-3 κατέχει μια σημαντική θέση 

στο μονοπάτι μυογένεσης. 

 

 
ΤΑ ΜΟΧ ΓΟΝΙ∆ΙΑ 

 

Τα Mox γονίδια (Mox-1 και Mox-2) αποτελούν μια υποοικογένεια homeobox 

(antennapedia-like) γονιδίων που δεν οργανώνονται σε συστάδες (clusters) (Candia 

et al., 1992, Grigoriou et al., 1995). Το Mox-2 αναφέρεται και ως Gax. Tα ομόλογα 

των Mox γονιδίων έχουν βρεθεί σε αρκετά σπονδυλωτά (αρουραίος, Xenopus, 

άνθρωπος, zebrafish). Πρόσφατα κλωνοποιήθηκε το Mox-2  στην όρνιθα, ενώ το 
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Mox-1 δεν έχει ακόμα κλωνοποιηθεί σε αυτόν τον οργανισμό. Τα Μοx εκφράζονται 

σε ιστούς και όργανα μεσοδερμικής προέλευσης και ο δυναμικός τους ρόλος στην 

διαφοροποίηση αυτών των δομών έχει δειχθεί από γενετικές και μοριακές μελέτες 

σε έμβρυα θηλαστικών. Η έκφρασή τους υποδεικνύει έναν ρυθμιστικό ρόλο στον 

αρχικό καθορισμό του εμβρυικού μεσοδέρματος των σπονδυλωτών. To ομόλογο 

γονίδιο του Mox-2 στον αρουραίο, εκφράζεται σε αγγεία και στην καρδιά  όχι στην 

αρχή της ανάπτυξης της αλλά όταν ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων του 

μυοκαρδίου έχει αρχίσει να μειώνεται (Fisher et al, 1997). Υπερεκφράζοντας το 

Gax γονίδιο του αρουραίου σε καρδιές εμβρύων όρνιθας πρωιμότερα από τη 

φυσιολογική του έκφραση μειώθηκε δραματικά ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων του 

μυοκαρδίου και σχηματίστηκαν καρδιές με μη φυσιολογική μορφολογία (μικρές κοιλίες 

και άλλες παραμορφώσεις) (Fisher et al, 1997). Επιπλέον έχει δειχθεί οτι η 

έκφραση του Gax μειώνεται (σε μεταγραφικό επίπεδο) όταν τα λεία μυικά κύτταρα 

των αγγείων μεταπίπτουν από τη G0 στη G1 φάση του κυτταρικού κύκλου (Gorski et 

al, 1993). Άρα το Gax εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στον κυτταρικό κύκλο. 

Το Mox-1 και το Μοx-2 στον ποντικό, παρουσιάζουν διαφορετικά αλλά 

αλληλεπικαλυπτόμμενα πρότυπα έκφρασης. Και τα δύο εκφράζονται στους 

αναπτυσσόμενους σωμίτες, με την διαφορά ότι το Mox-1 εκφράζεται σε όλο τον 

σωμίτη, ενώ το Mox-2 μόνο στο σκληροτόμιο. Το Mox-2 εκφράζεται στο άκρο 

(Candia et al., 1992, Candia et al., 1996), καθώς και σε πληθυσμούς μυοβλαστών οι 

οποίοι μεταναστεύουν προς το εκβλάστημα του άκρου (Mankoo et al., 1999). 

Ποντικοί που είναι ομόζυγοι για μεταλλαγή αδρανοποίησης του Mox-2 (knock out) 

έχουν αναπτυξιακά προβλήματα στην μυογένεση των άκρων-τα οποία έχουν ανώμαλη 

θέση- που χαρακτηρίζεται από συνολική μείωση της μυϊκής μάζας (Εικόνα 3) και από 

τον μη σχηματισμό συγκεκριμένων μυών. Ωστόσο το Mox-2 δεν είναι απαραίτητο για 

την μετανάστευση των μυοβλαστών προς το άκρο αλλά είναι απαραίτητο συστατικό 

για τον σωστό σχηματισμό των μυών των άκρων. Στους ποντικούς με αδρανοποίηση 

του Mox-2 παρατηρείται μείωση της έκφρασης του Pax-3 και της Myf-5 στο άκρο 

αλλά όχι της MyoD. Tα ποντίκια που φέρουν μεταλλαγές αδρανοποίησης και για τα 

δύο Mox γονίδια δεν έχουν αξονικό σκελετό. Έχουν μερικές υποτυπώδεις λωρίδες 
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χόνδρου με μεταμερική διάταξη, αλλά καθόλου πλευρά και σπονδύλους. Επίσης 

παρουσιάζουν δραματική έλλειψη σκελετικών μυών στο θώρακα και στα άκρα. Οι 

σωμίτες τους παρουσιάζουν ανωμαλίες. ∆εν είναι επιθηλιακοί και τα όρια τους είναι 

ελαττωματικά. Έχει βρεθεί στον ποντικό, ότι στον υποκινητή του Mox-2 υπάρχουν 

θέσεις πρόσδεσης για τους μεταγραφικούς ενεργοποιητές MEF-2, HRF-1 και Sp1. 

Έχει δειχθεί μάλιστα ότι ο MEF-2 αλληλεπιδρά με τον TBP (πιθανότατα βοηθώντας 

έτσι την στρατολόγηση του μεταγραφικού συμπλόκου στον promoter του Mox-2. 

Είναι πολύ πιθανό λοιπόν,  στη μεταγραφική ρύθμιση της έκφρασης του Mox-2 στο 

ποντίκι αλλά και στην όρνιθα  να  συμμετέχουν οι παραπάνω μεταγραφικοί 

παράγοντες (Andres et al, 1995) . 

H Mox-2 πρωτεϊνη στην όρνιθα, περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

όλων των Mox πρωτεϊνών, δηλαδή το homeodomain, μία περιοχή 

πολυϊστιδίνης/πολυγλουταμίνης, και έναν αριθμό πιθανών θέσεων φωσφορυλίωσης 

σερίνης και θρεονίνης. Η αμινοξική  αλληλουχία της Mox-2 πρωτεϊνης, παρουσιάζει 

94% ομοιότητα με το ομόλογό του στο ποντίκι, 95% με το ανθρώπινο, και 88% με 

του Xenopus (βλ. Εικόνα 4). 

To Μοx-2 στην όρνιθα εκφράζεται στους αναπτυσσόμενους σωμίτες, καθώς 

και στο εκβλάστημα του άκρου σε σημεία όπου θα αναπτυχθούν οι μύες. Ας 

σημειωθεί ότι στις ίδιες περιοχές εκφράζονται το Pax-3 και oι μυογενετικοί 

παράγοντες καθορισμού (MRFs ή MDFs) (Σταματάκη ∆έσποινα, πτυχιακή εργασία, 

μη δημοσιευμένα αποτελέσματα). 

 

ΡΕΤΡΟΪΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Οι ρετροϊικοί φορείς αναπτύχθηκαν διότι παρέχουν έναν αποτελεσματικότερο τρόπο 

σταθερής μεταμόρφωσης ευκαρυωτικών κυττάρων με ένα κλωνοποιημένο γονίδιο, σε 

σύγκριση με διαμόλυνση χρησιμοποιώντας πλασμιδιακούς φορείς. Κι αυτό γιατί είναι 

γενετικά προγραμματισμένοι να μολύνουν κύτταρα και να ενσωματώνουν το γένωμά 

τους στο γένωμα του ξενιστή. Ρετροϊοί είναι επίσης ικανοί να μολύνουν κύτταρα 
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καθόλου ευαίσθητα σε διαμόλυνση και έτσι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στη μεταφορά 

γονιδίων σε αδιαφοροποίητα κύτταρα. 

  Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μιας τεράστιας ποικιλίας ρετροϊικών φορέων 

μη ικανών για διπλασιασμό (replication-defective), για χρήση σε τρωκτικά, πτηνά 

και στον άνθρωπο (Miller, A.D., 1992). Αυτοί οι ρετροϊοί μπορούν να διαμολύνουν 

ένα κύτταρο, να ενσωματωθούν στο γένωμά του, και να μεταφερθούν στους 

απογόνους του, αλλά δεν μπορούν να εξαπλωθούν από κύτταρο σε κύτταρο μέσα 

στον ιστό, γιατί δεν έχουν ιϊκά  γονίδια που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Γενικά 

έχουν χρησιμοποιηθεί: 

1.Ως σημαντές γενεαλογίας για μελέτες εμβρυικής ανάπτυξης. 

2.Ως χρωμοσωμικοί σημαντές για πειράματα κυτταρικής σύντηξης. 

3.Ως φορείς για εντοπισμένη έκφραση κλωνοποιημένων γονιδίων σε 

αναπτυσ- σόμενα έμβρυα. 

4.Ως φορείς σε cDNA βιβλιοθήκες έκφρασης. 

5.Ως φορείς για την δημιουργία cDNA αντιγράφων γενωμικών κλώνων. 

6.Τέλος, έχουν κι αυτοί την θέση τους ως φορείς για γονιδιακή θεραπεία 

στον άνθρωπο. 

  Όπως οι μη ικανοί για διπλασιασμό ρετροϊκοί φορείς, οι ικανοί για 

διπλασιασμό (replication competent), ενσωματώνονται σταθερά στο γένωμα του 

κυττάρου-στόχου. 

Ωστόσο, μπορούν και κατευθύνουν τον σχηματισμό μολυσματικών ιϊκών σωματίων 

που απελευθερώνονται από το κύτταρο χωρίς να το σκοτώνουν, και μολύνουν γειτο-

νικά κύτταρα. Οι φορείς που βασίζονται σε τέτοιους ρετροϊούς αποδεικνύονται τερά-

στιας σημασίας σε πειραματικά συστήματα όπου απαιτείται η εξάπλωση του κλω-

νοποιημένου γονιδίου σε όλο τον κυτταρικό πληθυσμό. Για παράδειγμα η διαμόλυνση 

μιας καλλιέργειας κυττάρων με τέτοιον φορέα, οδηγεί στην ενσωμάτωση του 

ρετροϊικού γενώματος σε ένα πολύ μικρό ποσοστό κυττάρων μέσα στο τρυβλίο 

καλλιέργειας. Ωστόσο το γένωμα θα κατευθύνει τον σχηματισμό ιϊκών σωματίων που 

θα μολύνουν όλο τον κυτταρικό πληθυσμό  μέσα  σε 1-2 εβδομάδες (De Bell and 

Brickell, 1997). 
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Αυτή η μέθοδος παρέχει έναν γρήγορο τρόπο  δημιουργίας  κυτταρικού 

πληθυσμού χωρίς την ανάγκη επιλογής με αντιβιωτικό. Αυτοί οι φορείς λοιπόν, είναι 

κατάλληλοι για την έκφραση γονιδίων σε καλλιέργειες αδιαφοροποίητων κυττάρων με 

περιορι-σμένο χρόνο ζωής, όπως επίσης και για μόνιμες (immortalized) κυτταρικές 

σειρές. Επιπλέον οι φορείς αυτοί  είναι κατάλληλοι για την εξάπλωση ενός γονιδίου 

μέσα σε μεγάλες περιοχές ιστού ενός οργανισμού. 

 

 

 

 

Ο ΙΟΣ ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ROUS (RSV) 

 

  Το πιο συχνά χρησιμοποιημένο σύστημα ρετροϊικού φορέα είναι αυτό που 

βασίζεται στον RSV. O RSV απομονώθηκε από τον Peyton Rous και βρέθηκε ότι 

είναι ο παράγοντας που προκαλεί ινοσάρκωμα στα πτηνά. Είναι μέλος της 

οικογένειας ιών λεύκωσης και σαρκώματος των πτηνών (ALSV) (Rous, P., 1911). Τα 

ιικά σωματίδια αποτελούνται από έναν λιπιδικό φάκελο που περικλείει ένα 

πρωτεϊνικό καψίδιο. Στο πρωτεϊνικό καψίδιο βρίσκονται δύο αντίγραφα ενός 

‘θετικού’ (positive-sense) μονόκλωνου RNA γενώματος. Το γένωμα περιέχει τα τρία 

ιϊκά γονίδια , gag, pol και env, που το καθένα είναι απαραίτητο για τον 

πολλαπλασιασμό του ιού. Επίσης    περιέχει  ένα κυτταρικό DNA προερχόμενο v-src 

ογκoγονίδιο που ευθύνεται για την ογκογονική μεταμόρφωση από τον RSV αλλά δεν 

απαιτείται για τον πολλαπλασιασμό του ιού. 

  Ο ιός δένεται σε ειδικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων-στόχων 

μέσω γλυκοπρωτεϊνών που εντοπίζονται στον λιπιδικό φάκελο, και που 

κωδικοποιούνται από το γονίδιο env. Υπάρχουν πέντε κύριες ομάδες ιών 

αναφερόμενοι ως Α-Ε καθεμία με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποδοχέα. Όπως 

είναι φυσικό, διαφορετικές ομάδες ιών μολύνουν διαφορετικές κυτταρικές σειρές 

στην όρνιθα. 
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Όταν το ιϊκό σωμάτιο έχει προσδεθεί στην επιφάνεια του κυττάρου-στόχου, 

το καψίδιο ελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα, και το μονόκλωνο RNA γένωμα, 

μετατρέπεται σε δίκλωνο cDNA. Αυτή η διαδικασία καταλύεται από την αντίστροφη 

μεταγραφάση, που κωδικοποιείται από το ιϊκό γονίδιο pol και μεταφέρεται από 

κύτταρο σε κύτταρο μέσα στο ιϊκό σωμάτιο. Το δίκλωνο cDNA τότε ενσωματώνεται 

στο γένωμα του ξενιστή,  με μια διαδικασία που καταλύεται από μια ιϊκή ιντεγκράση 

που κωδικοποιείται από αλληλουχίες στο 3΄ άκρο του pol  γονιδίου. Τα ιϊκά γονίδια 

gag, pol και env, περικλείονται από LTRs (Long Terminal Repeats), που περιέχουν 

cis ενεργές αλληλουχίες που ρυθμίζουν την ιϊκή μεταγραφή. 

Το πρωτογενές ιϊκό μετάγραφο δρά και σαν νέο ιϊκό γένωμα και σαν mRNA 

που κωδικοποιεί για gag και pol πρωτεϊνες. Οι γλυκοπρωτεϊνες του φακέλου 

κωδικο-ποιούνται από env mRNA που δημιουργείται από μάτισμα του πρωτογενούς 

ιϊκού μεταγράφου, και κατευθύνονται προς την κυτταρική επιφάνεια. Τα προϊόντα 

του gag γονιδίου οργανώνονται στο κυτταρόπλασμα σε ιϊκά καψίδια που περιέχουν 

ιϊκό γενωμικό RNA και προϊόντα του pol γονιδίου. Το πακετάρισμα του ιϊκού 

γενωμικού RNA στα καψίδια, απαιτεί μια αλληλουχία που καλείται ψ περιοχή, και που 

εντοπίζεται στο 5΄ άκρο του ιϊκού RNA. 

Μολυσματικά ιϊκά σωματίδια ελευθερώνονται από την μεμβράνη του κυττάρου 

περικλειόμενα από μια φωσφολιπιδική διπλοστιβάδα που προέρχεται από την 

κυτταρική μεμβράνη του ξενιστή και που περιέχει τα προϊόντα του env γονιδίου (De 

Bell and Brickell, 1997). 

 

ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΡΕΤΡΟΙΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ RSV 

 

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι βασισμένοι σε RSV ρετροϊικοί φορείς, είναι 

αυτοί της σειράς RCAS(A). Ο RCAS(A) (Replication Competent ALSV LTR with 

Splice acceptor and subgroup A env gene) περιέχει ένα ρεπλικόνιο από E.coli, 

ενωμένο με ένα στέλεχος RSV (Schmidt-Ruppin-A στέλεχος). Το γονίδιο v-src, έχει 

απομακρυνθεί και έχει αντικατασταθεί με μια περιοχή πολλαπλών θέσεων 



                                                                                                               Περιεχόμενα 23

κλωνοποίησης που περιέχει μια μοναδική Cla I περιοριστική θέση (Hughes and 

Kosik, 1984). Αυτή η Cla I θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κλωνοποίηση 

ξένων cDNA αλληλουχιών. Μια αλληλουχία θέσης δέκτη ματίσματος, τοποθετημένη 

αμέσως 5΄ της θέσης Cla I, καθιστά βέβαιη την δημιουργία υπογενωμικού mRNA 

που θα αντιστοιχεί στο κλωνοποιημένο cDNA. Σε μια δεύτερη γενιά φορέων, το 

γονίδιο pol έχει αντικατασταθεί από το pol γονίδιο του στελέχους Bryan του RSV 

οδηγώντας στην σειρά φορέων RCASBP. Αυτοί αντιγράφονται πολύ πιο 

αποτελεσματικά από τους RCAS φορείς. 

Ο Hughes και οι συνεργάτες του σχεδίασαν ένα πλασμίδιο δέκτη (Slax12, 

Slax13) που περιέχει πολλαπλές θέσεις κλωνοποίησης (polylinker), οι οποίες 

περικλείονται ανάμεσα σε δύο Cla I περιοριστικές θέσεις (Hughes et al., 1987). H 

cDNA αλληλουχία που μας ενδιαφέρει, κλωνοποιείται στο πλασμίδιο δέκτη, εξάγεται 

από  αυτό   μέσω   πέψης   με  Cla I  και εισάγεται στην Cla I θέση του RCASBP 

φορέα. 

Οι RCAS και RCASBP φορείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη-

ελεγχόμενη υψηλών επιπέδων έκφραση των κλωνοποιημένων αλληλουχιών. 

  Σε RCASBP φορείς μπορούν να κλωνοποιηθούν  αλληλουχίες DNA μέχρι 

2.4 Kb. Μεγαλύτερα τμήματα έχουν ως αποτέλεσμα  την αύξηση του ιϊκού γενώματος 

ώστε εμποδίζεται το πακετάρισμα σε ιϊκά σωμάτια (De Bell and Brickell, 1997). 

Φαίνεται ότι μερικοί ιστοί ή όργανα είναι πιο δεκτικοί σε ιϊκή μόλυνση αλλά 

συστηματική μελέτη δεν έχει αναφερθεί. Επίσης φαίνεται να υπάρχει ποικιλία στην 

αποτελεσματικότητα με την οποία ιοί από διαφορετική ομάδα μολύνουν ιστούς. Για 

παράδειγμα ιοί της ομάδας Β είναι πιο αποτελεσματικοί στο να μολύνουν κύτταρα του 

κεντρικού νευρικού συστήματος σε έμβρυα όρνιθας μικρότερα του σταδίου 12 

(Hamburger and Hamilton, 1951), σε σύγκριση με ιούς από τις ομάδες Α και Ε. 

H μόλυνση ενός ιστού χρησιμοποιώντας ρετροϊικούς φορείς γίνεται με τρεις 

τρόπους: 

1.Με ένεση ιϊκών σωματίων (που φέρουν το γονίδιο που μας ενδιαφέρει) στο 

σημείο του ιστού που θέλουμε να μολυνθεί. 
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2.Με τοποθέτηση κυτταρικών συσσωματωμάτων στην περιοχή που θέλουμε 

να μολυνθεί. 

3. Mε ένεση της ρετροϊικής κατασκευής, και κατόπιν εφαρμογή ηλεκτρικού 

παλμού στην περιοχή (electroporation). 

Ο δεύτερος τρόπος ενδείκνυται στην περίπτωση  ‘συμπαγούς’  ιστού, δηλαδή 

σε περιοχές όπου τα κύτταρα είναι πολύ πυκνά και δεν παρατηρούνται κοιλότητες, 

όπως  και  το εκβλάστημα του άκρου. Έτσι αυτό που γίνεται, είναι η μεταφορά 

μέρους της μολυσμένης με ρετροϊούς καλλιέργειας σε βακτηριακό τρυβλίο Petri, 

όπου τα κύτταρα λόγω έλλειψης υποστρώματος στο πιάτο συγκολλώνται μεταξύ τους 

και συγκροτούν συσσωματώματα. Τα συσσωματώματα αυτά χρησιμοποιούνται ως 

μοσχεύματα και εισάγονται στο έμβρυο in ovo. Κατόπιν το έμβρυο αφήνεται να 

αναπτυχθεί μέχρι το επιθυμητό στάδιο και συλλέγεται για ανάλυση. 

Παράλληλα με την μεταμόσχευση κυττάρων που εκφράζουν το γονίδιο που 

μας ενδιαφέρει, γίνεται σε άλλα έμβρυα μεταμόσχευση κυττάρων που εκφράζουν 

αλκαλική φωσφατάση (η διαμόλυνση δηλαδή έχει γίνει με το RCASBP(A)/AP 

construct). Τα διαμολυσμένα με τον ιό, ζώα που προκύπτουν υπόκεινται στις ίδιες 

αναλύσεις με αυτά στα οποία έχουμε υπερεκφράσει το υπό-μελέτη γονίδιο, και 

χρησιμεύουν ως control. Αν σε αυτά τα έμβρυα παρατηρείται αλλαγή του προτύπου 

έκφρασης του ενδογενούς υπό μελέτη γονιδίου ή άλλων γονιδίων που σχετίζονται με 

αυτό, τότε η διαδικασία της μεταμόσχευσης επηρεάζει την έκφραση των γονιδίων και 

όχι η δράση της ανασυνδυασμένης πλασμιδιακής κατασκευής που περιέχει το γονίδιο 

που μας ενδιαφέρει. 
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 ΥΛΙΚΑ 
 

A. Προέλευση υλικών και αντιδραστηρίων 

 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τις ακόλουθες 

εταιρείες: ALDRICH CO., BOEHRINGER MANNHEIM, GIBCO-BRL, MERCK, 

PROMEGA, PHARMACIA, SIGMA CHEMICALS, STRATAGENE και UNITED 

STATES BIOCHEMICALS CORP. 

Τα περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυμα από τις εταιρείες : PROMEGA, 

GIBCO-BRL, MINOTECH, NEW ENGLAND BIOLABS, PHARMACIA και 

STRATAGENE. 

Τα θρεπτικά υλικά καλλιέργειας βακτηριακών στελεχών προμηθεύτηκαν από 

τις εταιρείες DIFCO και MERCK. 

Τα θρεπτικά και υλικά καλλιέργειας ευκαρυωτικών κυτταρικών σειρών 

προμηθεύτηκαν από την εταιρεία GIBCO-BRL. Οι φλάσκες καλλιέργειας 

αγοράστηκαν από την COSTAR. 

Οι μεμβράνες διαπίδυσης από την MEDICELL. 

 

B. Βακτηριακά στελέχη πλασμιδιακοί και ρετροϊικοί φορείς 

 

Για την δημιουργία ανασυνδυασμένων πλασμιδιακών κατασκευών 

χρησιμοποιήθηκε ο φορέας pBluescript SK(+/-) της  STRATAGENE. Το πλασμίδιο 

δέκτης για την κλωνοποίηση σε ρετροϊικό φορέα  ήταν το Slax 13. O ρετροϊικός 

φορέας που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο RCASBP(A). (Ευγενικές προσφορές του Dr 

Olivier Pourquie). Οι φορείς αναπτύχθηκαν στα βακτηριακά στελέχη E.coli: DH5α 

και XL-1 Blue MRF'. 
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Οι γονότυποι και οι σχετικές αναφορές για τα παραπάνω στελέχη 

ευρίσκονται στους Sambrook et al, και στη STRATAGENE. 

 

Γ. Βακτηριακές καλλιέργειες 

 

Για την καλλιέργεια των βακτηριακών στελεχών E.coli χρησιμοποιήθηκαν τα 

θρεπτικά μέσα LB (Luria-Bertani) και 2xΥΤ σε υγρή και στερεά μορφή. Όλα τα 

θρεπτικά μέσα καθώς και τα διαλύματα των αντιβιοτικών παρασκευάστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους Sambrook et al, 1989 και τη STRATAGENE. 

 

∆. Κυτταρικές σειρές  

 

Χρησιμοποιήθηκαν: 

1. Eμβρυϊκοί ινοβλάστες όρνιθας (CEF ή Oline) οι οποίοι δεν περιέχουν 

ενδογενή ρετροϊό ή τμήμα ρετροϊικού γενώματος, και οι οποίοι παρασκευάζονται από 

αντίστοιχα έμβρυα.. 

2. Ινοβλάστες φασιανού (Quail) QT6 (Νοgent) 

 

Ε. Καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων 

 

Για την καλλιέργεια εμβρυϊκών ινοβλαστών όρνιθας (Chick embryonic 

Fibroblasts CEF or Oline) χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό DMEM (low Glucose with 

Glutamax-I). Στο θρεπτικό προστέθηκε: 

10% uncoplemented Foetal Calf Serum 

 1% Chick serum 

 1% Penicillin-Streptomycin 

Για την καλλιέργεια της κυτταρικής σειράς QT6 (χημικά τροποποιημένοι 

ινοβλάστες από φασιανό) χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό HAM-F10. Στο θρεπτικό 

προστέθηκε: 

5% uncomplemented  Foetal Calf Serum 
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1% Chick Serum 

1% Penicillin-Streptomycin 

10% Phosphate tryptose Broth 

 

ΣΤ. Έμβρυα όρνιθας 

 

Για παρασκευή εμβρυικών ινοβλαστών χρησιμοποιήθηκαν γονιμοποιημένα 

white Leghorn αυγά  (Institute for Animal Health,UK), τα οποία είχαν ελεγχθεί 

ώστε να μηνπεριέχουν ενδογενείς ρετροϊούς για την αποφυγή ομόλογου 

ανασυνδυασμού με τον ρετροϊό που χρησιμοποιούμε.. 

Για τα πειράματα μεταμόσχευσης χρησιμοποιήθηκαν λευκά Leghorn αυγά (J 

K Needle & Co, Poyndon Farm , UK). 

Όλα τα αυγά επωάστηκαν στους 39 οC σε υψηλή υγρασία και η ηλικία των 

εμβρύων προσδιορίστηκε ανάλογα με τον αριθμό των σωμιτών  ή  σύμφωνα με τον 

αναπτυξιακό πίνακα σταδίων των Hamburger-Hamilton (1951). 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 

Α. Aπομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα 

 

Για την παρασκευή υπερελικωμένου πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αλκαλικής λύσης σύμφωνα με τους Sambrook et al. 

Το πλασμιδιακό DNA που απομονώνεται με τη μέθοδο αυτή επιτρέπει την 

περαιτέρω μελέτη του με τη χρήση διαγνωστικών περιοριστικών ενζύμων και την 

ταυτοποίηση της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του.  

 

Β. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεσαία κλίμακα 
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Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος με κολώνες της QIAGEN ή αντίστοιχο kit της 

ΒΙΟ-RAD. 

Γ. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεγάλη κλίμακα 

 

Για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεγάλες ποσότητες, υψηλής 

καθαρότητας αλλά και εμπλουτισμένο (90-95 %) στην υπερελικωμένη μορφή του, 

χρησιμοποιήθηκε η αλκαλική μέθοδος σε συνδυασμό με υπερφυγοκέντριση σε 

διαβάθμιση χλωριούχου καισίου σύμφωνα με τους Sambrook et al. 

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΗΚΤΩΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗΣ 

 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ηλεκτροέκλουσης (electroelution) σε 

μεμβράνες διαπίδυσης. Για τον καθαρισμό του DNA ακολουθήθηκε η μέθοδος 

καθαρισμού με φαινόλη-χλωροφόρμιο και κατακρήμνιση με αιθανόλη και άλας οξικού 

νατρίου (Sambrook et al., 1989). 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ (κινάσες, λιγάσες, 

περιοριστικές ενδονουκλεάσες, πολυμεράσες) 

 

Η χρήση των παραπάνω ενζύμων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της 

παρασκευάστριας εταιρείας (New England Biolabs, Minotech, Promega), παρουσία 

του κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος και στην θερμοκρασία και χρονική διάρκεια 

που προβλέπεται για το καθένα. 

 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΑΓΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΝΟΥΚΛΕΟ-

ΤΙ∆ΙΩΝ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (sequencing reactions) 

 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του τερματισμού της επιμήκυνσης της DNA 

αλυσίδας μέσω της ενσωμάτωσης τριφωσφορικών δι-δεοξυνουκλεοτιδίων του 
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Sanger (Sanger et al.,1975, Sanger et al.,1977). Σαν μήτρα χρησιμοποιήθηκε 

υπερελικωμένο πλασμιδιακό DNA και η σήμανση των μορίων έγινε με α[35S]-dATP. 

Στις αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε το Sequenase TM kit,version 2.0 USBC). 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑ-ΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Ο μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων έγινε με την μέθοδο LB-PEG, ή 

χρησιμοποώντας τη μέθοδο του electroporation. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΡΥΪΚΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΌΡΝΙΘΑΣ 
 

1.Παίρνουμε 4 έμβρυα 10 ημερών. Αφαιρούμε  κεφάλι , έντερο ,καρδιά  κτλ. 

2.Τοποθετούμε τα  έμβρυα  σε μια σύριγγα 10ml και τα περνάμε μέσω αυτής. 

3.Αναμιγνύουμε το μίγμα με τρυπσίνη (3ml για κάθε έμβρυο). Αφήνουμε 15 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Αφήνουμε να πέσουν τα κομμάτια και παίρνουμε το 

υπερκείμενο. 

4.Σταματάμε την πέψη με μέσο που περιέχει 10% Foetal Calf Serum, 1% 

Chick Serum, 1% Pen-Strep, 1% Gln. 

5.Φυγοκέντρηση 1000 στρ/λεπτό, 5 λεπτά. 

6.Αφαιρούμε το υπερκείμενο και κρατάμε προσεκτικά την πελλέτα. 

Προσθέτουμε 10 ml θρεπτικό (10% FCS,1% CS,1% PS , 1% Gln). 

7.Την επόμενη μέρα αλλάζουμε το θρεπτικό για να απομακρύνουμε τα νεκρά 

κύτταρα. 

 

ΧΡΩΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 
 

Α. ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ 
 

1.Μονιμοποιούμε τις καλλιέργειες σε 4% παραφορμαλδεϋδη -PBS για 20 

λεπτά. 
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2.Ξεπλένουμε σε PBS-Triton X-100 0,25%. 

3.Μεταφέρουμε σε AP buffer (Tris HCl 100mM, NaCl 100mM, MgCl2 5mM, 

pH 9,5) για 10 λεπτά. 

4.Επωάζουμε τις καλλιέργειες με AP solution ( AP buffer, 50 mg/ml NBT, 

50 mg/ml BCIP) , προστατεύοντας από το φως σε θερμοκρασία δωματίου για μία 

ώρα. 

5.Πλένουμε τις καλλιέργειες για 30 δευτερόλεπτα με αποσταγμένο νερό. 

 

Β. ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ  

 

1.Μονιποιούμε τα έμβρυα σε 4% παραφορμαλδεϋδη-PBS για μία έως τρεις 

ώρες. 

2.Μεταφέρουμε σε PBS-Triton 0,25% και επωάζουμε στους 65 οC για 30 

λεπτά (αναστέλλεται η ενδογενής αλκαλική φωσφατάση). 

3.Μεταφέρουμε τα έμβρυα σε AP buffer για 10 λεπτά. 

4.Επωάζουμε τα  έμβρυα προστατεύοντας από το φως σε ΑΡ solution σε 

θερμοκρασία δωματίου για μία έως δύο ώρες. 

5.Πλένουμε τα  έμβρυα με αποσταγμένο νερό για 30 δευτερόλεπτα και τα 

διατηρούμε στους 4 οC σε PBS-azide. 

 

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Α. ΣΕ ∆ΙΑΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

 

1.Την προηγούμενη μέρα τοποθετούμε τα κύτταρα σε Labtec. 

2.Μονιμοποιούμε τις καλλιέργειες με PBS-παραφορμαλδεϋδη 4% για 20 

λεπτά. 

3.Ξεπλένουμε δύο φορές 10 λεπτά με PBS-Triton X-100 0,25%. 

4.Επωάζουμε για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου με το πρώτο αντίσωμα  

(anti p27-Gag 1/1000) διαλυμένο σε PBS-Triton 0,25%. 

5.Ξεπλένουμε 3 φορές 10 λεπτά με PBS-Triton. 
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6.Επωάζουμε για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου με το δεύτερο αντίσωμα  

(GAR-FITC 1/100), διαλυμένο σε PBS-Triton 0,25%. 

7.  Ξεπλένουμε 3 φορές 10 λεπτά με PBS-Triton. 

 

Β. ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ 

 

1.Ξεπλένουμε τις τομές τρεις φορές σε PBS-Triton Χ-100 0,25%. 

2.Επωάζουμε Ο/Ν στους 4 οC με το πρώτο αντίσωμα (anti-p27Gag) 

διαλυμένο σε PBS-Triton Χ-100 0,25%(αραίωση 1/1000). 

3.Ξεπλένουμε τέσσερις φορές με PBS-Triton. 

4.Επωάζουμε για δύο ώρες με το δεύτερο αντίσωμα (GAR-FITC σε αραίωση 

1/100 σε PBS-Triton 0,25%). 

5.Ξεπλένουμε τέσσερις φορές με PBS-Triton. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΛΩΝΟΥ RNA (DOUBLE STRANDED RNA) 

 

Για την παρασκευή δίκλωνου RNA χρησιμοποιήθηκε η πλασμιδιακή 

κατασκευή που χρησιμοποιείται και για την κατασκευή του In situ ανιχνευτή του 

Mox-2. H διαδικασία παρασκευής του dsRNA περιγράφεται από τους Svoboda et 

al., 2000. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ DNA ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 

Υδρολύουμε με κατάλληλο περιοριστικό ένζυμο στην 5΄ περιοχή της 

κωδικοποιού αλληλουχίας του γονιδίου ή μέρους του γονιδίου που θα χρησιμοποιηθεί 

σαν μήτρα για την in vitro μεταγραφή. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα  η DNA 

κατευθυνόμενη RNA πολυμεράση, να συνθέσει μόρια συμπληρωματικά των 

μεταγράφων του γονιδίου. Κατόπιν προσθήκη 50μg/ml πρωτεϊνάσης Κ για 30 λεπτά 

στους 37  οC, και εκχυλίσεις με φαινόλη-χλωροφόρμιο. 
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IN SITU ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

 

Chick mox2: Κατασκευάστηκε (από τον Ποντικάκη Σπύρο στο εργαστήριο 

της Καραγωγέως ∆όμνας) από ένα HincII/SacI τμήμα 580bp του cDNA του mox2 

της όρνιθας το οποίο κλωνοποιήθηκε σε pBluescript SK (+/-). To πλασμίδιο γραμ-

μοποιήθηκε με SacI και το antisense RNA παράχθηκε με Τ3 πολυμεράση. 

Chick Pax-3: Αποτελείται από ένα 660bp EcoRV τμήμα κλωνοποιημένο σε 

pBluescript SK (+/-). Το πλασμίδιο γραμμοποιήθηκε με XbaI και το antisense RNA 

παράχθηκε με Τ3 πολυμεράση. 

Chick Pax-1: Γραμμοποιήθηκε με XbaI και το antisense RNA παράχθηκε με 

Τ3 πολυμεράση. 

Chick MyoD: Γραμμοποιήθηκε με HindIII και το antisense RNA παράχθηκε 

με Τ3 πολυμεράση. 

Chick Mgn25: Γραμμοποιηθηκε με XhoI και το antisense RNA παράχθηκε 

με Τ7 πολυμεράση. 

Chick Mgn20: Γραμμοποιήθηκε με XbaI και το antisense RNA παράχθηκε 

με Τ7 πολυμεράση. 

Όλοι οι in situ ανιχνευτές είναι κλωνοποιημένοι στον pBluescript SK (+/-) 

της STRATAGENE. Ολοι εκτός του Chick mox2 είναι ευγενική προσφορά του Dr 

Olivier Pourquie. Οι chick Mgn25 και chick Mgn20 είναι δύο διαφορετικοί κλώνοι 

του γονιδίου της Myogenin της όρνιθας που ‘δουλεύουν’ εξίσου καλά. 

 

IN SITU ΥΒΡΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

 

A. ΣΕ ΤΟΜΕΣ VIBROSLICER 

 

Παρασκευή του ανιχνευτή (probe) 

Σε σιλικοναρισμένα Eppendorf tubes (1,5 ml) προσθέτουμε : 

νερό ελεύθερο νουκλεασών      7μl 

5x trancription buffer           4μl 
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0,1 M  DTT                             2μl 

10mM rGTP                            1μl 

10mM rCTP                            1μl 

10mM rATP                            1μl 

10mM rUTP                         0,65μl 

10mM 11-DIG rUTP            0,35μl 

RNAsin                                   1μl 

RNA polymerase                     1μl 

1μg/μl linear DNA template    1μl 

 

Eπώαση για τουλάχιστον 2 ώρες στους 37οC. Tρέχουμε μικρή ποσότητα σε 

πήκτωμα αγαρόζης για έλεγχο/ποσοτικοποίηση.  

Προσθήκη 2μl DNAseΙ απαλλαγμένης από RNAse (15 λεπτά ,37 0C). 

Κατακρήμνιση με : 

90 μl  EDTA 

12 μl  LiCl 4M 

360 μl EtOH 

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι πρόσφατα παρασκευασμένα και 

απαλλαγμένα από RNAses. 

Τοποθετούμε για 20 λεπτά στους -20 οC. 

Φυγοκέντρηση. 

Πλύσιμο με EtOH 70%. 

Στεγνώνουμε και επαναδιαλύουμε σε Τ.Ε. 

 

Ακολουθεί παρασκευή του γραμμικού DNA προτύπου. 

 

Μονιμοποίηση του ιστού 

 

Tα έμβρυα τοποθετήθηκαν σε 4% PFA το λιγότερο 12 ώρες και πλύθηκαν 

δύο φορές με PBT (PBS+1% Tween-20). Έγινε έγκλιση τους σε μίγμα 
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ζελατίνης/αλβουμίνης και κόπηκαν εγκάρσιες τομές πάχους 200μm σε vibroslicer. 

Στην συνέχεια οι τομές αφυδατώθηκαν με διαδοχικά πλυσίματα με 25% , 50% , 75% 

και 100% μεθανόλη. 

 

Προετοιμασία ιστού για υβριδοποίηση in situ. 

 

1)Σταδιακή ενυδάτωση με διαδοχικά πλυσίματα με 75%, 50%,25%, μεθανόλη και 

στην συνέχεια 3x5 min πλυσίματα με PBT. 

2)Επεξεργασία με Η2Ο2 2% για μία ώρα. 

3)3x5 min πλυσίματα με PBT. 

4)Eπεξεργασία με πρωτεϊνάση Κ (5μg/ml) για 7 min (αυστηρά). 

5)Απενεργοποίηση της πρωτεϊνάσης Κ με προσθήκη (στο διάλυμα που βράσκεται ο 

ιστός με την πρωτεϊνάση Κ) διαλύματος γλυκίνης ώστε η τελική συγκέντρωση 

γλυκίνης να είναι 2mg/ml για 5 min. 

6)2x5 min πλυσίματα με PBT. 

7)Επαναμονιμοποίηση του ιστού σε 0,2% γλουτεραλδεϋδη, 4% PFA, για 20 min σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

9)2x5 min πλυσίματα με PBT. 

 

Προϋβριδοποίηση 
 

Επωάζουμε για μία ώρα τουλάχιστον στους 70 οC στο εξής διάλυμα : 

 

Formamide 50% 

SSC 5x 

Yeast RNA 50μg/ml 

SDS 1% 

Heparin 200μg/ml 

 

Yβριδοποίηση 

 



                                                                                                               Περιεχόμενα 40

Προσθέτουμε 10μl ανιχνευτή (probe) ανά 500 μl διαλύματος υβριδοποίησης και 

επωάζουμε για μία νύχτα στους 70 οC. 

 

Πλυσίματα μετά την υβριδοποίηση - επώαση με αντίσωμα 

 

∆ιάλυμα -I : 50% Formamide, 5x SSC, 1% SDS 

∆ιάλυμα -II : 0.5M NaCl, 10mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1% Tween-20. 

∆ιάλυμα -III : 50% Formamide, 2x SSC 

 

Για 50 ml TBST 20x : 

NaCl   8gr 

KCl    0.2 gr 

1M Tris-HCl pH 7.5 25ml 

Tween-20   1ml 

 

Πλυσίματα 

1) ∆ιάλυμα -I , 2x30 min, στους 70 οC. 

2) ∆ιάλυμα -I 1:1 Solution-II, 10 min στους 70 οC. 

3) ∆ιάλυμα -II, 3x5 min σε RT. 

4)RNAase A 100 μg/ml in solution-II, 2x30 min στους 37 οC. 

5) ∆ιάλυμα -II , 5 min σε RT. 

6) ∆ιάλυμα -III, 5 min σε RT. 

7) ∆ιάλυμα -III , 2x30 min ,RT. 

8)TBST , 3x5 min σε RT. 

9)10% FCS in TBST , 90 min σε RT. 

10)Επώαση με anti-DIG-AP (1/2000) in 1% FCS in TBST στους 4 οC για μία νύχτα. 

 

Πλυσίματα μετά το αντίσωμα και ιστοχημεία 

 

Πλύσιμο 3x5 min με TBST. 
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Πλύσιμο με TBST 5x30-40 min. 

Πλύσιμο 3x10 min με NTMT 

 

NTMT : 100mM NaCl 

              100mM Tris-HCl pH 9.5 

               50 mM MgCl2 

               0.1%  Tween-20 

Επωάζουμε σε RT αφού προσθέσουμε σε 10ml ΝΤΜΤ : 

45μl ΝΒΤ (stock 75mg/ml) 

35μl Bcip  (stock 50mg/ml) 

∆ιατηρούμε σε σκοτάδι περιμένοντας την ανάπτυξη του χρώματος. Όταν το χρώμα 

αναπτυχθεί στην επιθυμητή ένταση ξεπλένουμε με ΡΒΤ 3x5 min και 2x10 min και 

στην συνέχεια για μία νύχτα στους  4οC. 

Κατόπιν βάζουμε 50% γλυκερόλη σε PBS για τρεις ώρες περίπου και μετά σε 80% 

γλυκερόλη διατηρώντας στους 4οC. 

 

Β. ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΜΒΡΥΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΩΝ 

 

Πρώτη ημέρα 

 

1.Παίρνουμε τα έμβρυα και απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη 

εξωεμβρυϊκή μεμβράνη (εκτός σταδίων <8). 

2.Μονιποιούμε τα έμβρυα σε 4% Φορμαλδεϋδη σε PBS+2mM EGTA, μία έως 

δύο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή Ο/Ν στους 4 οC. 

3.Ξεπλένουμε δύο φορές με PBS. 

4.Πλένουμε με 50% Μεθανόλη/ PBΤ (PBS +0,1% Tween-20). Κατόπιν με 

100% Μεθανόλη δύο φορές (μπορούμε να τα διατηρήσουμε στους -20 οC σ’αυτό το 

σημείο , για λιγότερο από ένα μήνα). 

5.Ενυδατώνουμε τα  έμβρυα με 75%, 50%,25% Μεθανόλη/ PBΤ διαδοχικά 

και ξεπλένουμε δύο φορές με PBΤ. 
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6.Προσθέτουμε 10mg/ml πρωτεϊνάση Κ σε PBΤ. Ο χρόνος επώασης είναι 

τόσα λεπτά όσα ο αριθμός σταδίου του εμβρύου κατά Hamburger και Hamilton. 

7.Απομακρύνουμε την πρωτεϊνάση και ξεπλένουμε με PBΤ. 

Επαναμονιμοποίηση για 20 λεπτά με 4% φορμαλδεϋδη+0,1% Γλουτεραλδεϋδη σε PBΤ. 

8.Πλένουμε μία φορά με PBΤ. 

9.Ξεπλένουμε μία φορά με 1:1 PBT/hybridιzation mix. 

10.Ξεπλένουμε μία φορά με hybridιzation mix (50% Φορμαμίδιο, 1,3x SSC, 

5mM EDTA , 50 μg/ml Yeast RNA, 0,2% Tween-20, 0,5% CHAPS, 100 μg/ml 

Heparin), και αφήνουμε για 5 λεπτά . 

11.Αντικαθιστούμε με 1 ml hybridization mix και επωάζουμε για 1 ώρα στους 

70 οC.  

12.Αντικαθιστούμε με 1 ml προθερμασμένο hybridization mix+ ~1mg/ml 

DIG-σημασμέ-νο RNA-ανιχνευτή. Αμέσως τοποθετούμε στους 70 οC. 

13.Επωάζουμε Ο/Ν στους 70 οC. 

 

∆εύτερη ημέρα

 

1.Ξεπλένουμε δύο φορές με προθερμασμένο hybridization mix. 

2.Πλένουμε δύο φορές 30 λεπτά με προθερμασμένο hybridization mix. 

3.Πλένουμε 10 λεπτά  με προθερμασμένο 1:1 hyb mix/MABT (100mM 

Maleic Acid, 150 mM NaCl,  0,1% Tween-20,  pH 7,5). 

4.Ξεπλένουμε 2 φορές με ΜΑΒΤ. 

5.Πλένουμε μία φορά 15 λεπτά με ΜΑΒΤ 

6.Επωάζουμε για 1 ώρα με 1,5 ml MABT+2% Boehringer Blocking Reagent 

(BBR)+20% heat-treated serum. 

7.Επωάζουμε Ο/Ν στους 4 οC (ή 4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου) με 1 ml 

ΜΑΒΤ+2% Boehringer Blocking Reagent (BBR)+20% heat-treated serum+1/2000 

αραίωση αντισώματος AP-anti-DIG. 

 

Τρίτη ημέρα 
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1.Ξεπλένουμε με ΜΑΒΤ. 

2.Πλένουμε 3 φορές 1 ώρα  με ΜΑΒΤ ανακινώντας. 

3.Πλένουμε 2 φορές 10 λεπτά με ΝΤΜΤ (100mM NaCl, 100mM  TrisHCl pH 

9,5, 2M MgCl2, 0,1% Tween-20). 

4.Eπωάζουμε με ΝΤΜΤ και 4,5 μl/ml NBT, 3,5 μl/ml BCIP. 

5.Όταν η χρώση είναι ικανοποιητική (δεν υπάρχει background) πλένουμε 2 

φορές με PBΤ. Φυλάμε στους   4 οC σε PBT+azide. 

 

Γ. ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ 

 

1.Μονιποιούμε τα έμβρυα σε fish fix (4% PFA, 4% sucrose ,  0,12  mM 

CaCl2,  0,1M   

Na2HPO4,  0,1M NaH2PO4). 

2.Ξεπλένουμε τα έμβρυα για  μια  ημέρα σε buffer για  fish fix  (Όπως το 

fish fix χωρίς PFA). 

3.Έγκλιση των εμβρύων σε 1,5% άγαρ ,5% σουκρόζη. 

4.Κόβουμε σε κρυοστάτη στους -24 οC τομές  πάχους 15μm. 

5.Μεταφέρουμε τις τομές σε tespa-coated αντικειμενοφόρους. 

7.Αφήνουμε 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 

8.Μπορούν  να φυλαχθούν στους -20 οC για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

Υβριδοποίηση 

 

9.Ξεπαγώνουμε τις τομές σε θερμοκρασία δωματίου. 

10.∆ιαλύουμε τον ανιχνευτή σε hybridization mix (0,1-1μg/μl). 

11.Προσθέτουμε 100μl από το μίγμα με τον ανιχνευτή σε κάθε 

αντικειμενοφόρο. 

12.Καλύπτουμε με καλυπτρίδα ή parafilm. 

13.Επώαση Ο/Ν στους 70 οC. 
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Πλυσίματα μετά την υβριδοποίηση

 

14.Μεταφέρουμε τις αντικειμενοφόρους σε ειδικό rack. 

15.Πλένουμε στους 65 οC με washing solution (1x SSC , 50% φορμαμίδιο, 

0,1% Τween-20 ). 

16.∆ύο πλυσίματα στους 65 οC , 30 λεπτά το καθένα. 

17.∆ύο πλυσίματα 30 λεπτά το καθένα σε θερμοκρασία δωματίου με ΜΑΒΤ. 

 

Χρώση με αντίσωμα 

 

18.Στεγνώνουμε τις αντικειμενοφόρους γύρω από τις τομές και περνάμε με 

wax pen (DAKO). 

19.Προσθέτουμε MABT+2% Blocking Reagent (BM)+20% Foetal Calf 

Serum πάνω στην αντικειμενοφόρο και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 1 

ώρα. 

20.Χρώση με anti-DIG-AP αντίσωμα διαλυμένο σε MABT+2% Blocking 

Reagent (BM)+20% Foetal Calf Serum 1/2000. Επωάζουμε Ο/Ν. 

 

Πλυσίματα μετά το αντίσωμα

 

21.Πλένουμε τις τομές 4-5 φορές  (20 λεπτά η κάθε μία) με ΜΑΒΤ σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

22.Ξεπλένουμε τις τομές σε ΝΤΜΤ 2 φορές 10 λεπτά ανακινώντας σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 

Αντίδραση χρώσης 
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23.Μεταφέρουμε τις αντικειμενοφόρους σε δοχείο Coplin. Προσθέτουμε 

ΝΤΜΤ με 6,75 μl/ml NBT και 3,5 μl/ml BCIP. Αφήνουμε μέχρι η χρώση να είναι 

ικανοποιητική. 

24.Ξεπλένουμε 2 φορές με PBS+EDTA. 

25.Mounting των αντικειμενοφόρων. 

 

∆ΙΑΜΟΛΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
 

Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν, καλλιεργήθηκαν στο κατάλληλο 

θρεπτικό μέσο. Όταν η πυκνότητα των κυττάρων ήταν 60-70%, θεωρήσαμε ότι ήταν 

έτοιμα για διαμόλυνση, η οποία έγινε ως εξής: 

1.Προετοιμασία του διαλύματος της transfectam  (stock solution) σύμφωνα 

με την προμηθεύτρια  εταιρία. 

2.Προετοιμασία του διαλύματος του πλασμιδίου (διάλυμα Α) : 1μg 

πλασμιδίου+250 μl αποστειρωμένο NaCl 0,3M. Ανακινούμε. 

3.∆ιάλυση του stock solution (διάλυμα Β) της transfectam : 5μl 

transfectam + 250 μl νερό. Ανακινούμε. 

4.Ξεπλένουμε την καλλιέργεια με PBS-CaMg. 

5.Αναμιγνύουμε γρήγορα τα διαλύματα Α, Β με 1,5 ml DMEM. Ανακινούμε και 

το  προσθέτουμε στην καλλιέργεια. Αφήνουμε Ο/Ν. 

6.Αλλάζουμε το θρεπτικό με πλήρες DMEM (10% FCS, 1% CS, 1% Pen-

Strep, 1% Gln). 

H διαμόλυνση πραγματοποιείται σε τρυβλίο καλλιέργειας διαμέτρου 6 cm 

(Costar). 

 

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ (GRAFTS) 

 

Όλες οι επεμβάσεις έγιναν σε έμβρυα με 7-20 σωμίτες  (~Ε2) ως εξής : 

Ανοίγεται  με ένα ψαλίδι  ένα  ‘παράθυρο’ στο αυγό διαμέτρου περίπου 1,5 

εκατοστού. Με ένα τριχοειδές ή σύριγγα ινσουλίνης εισάγεται μαύρο μελάνι (Pelican 

no.16, αραιωμένο 1: 1 με PBS-Pen-Strep) μεταξύ βλαστοδέρματος και λεκίθου για να 
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είναι ορατές όλες οι εμβρυικές δομές και ιστοί. Αφήνεται μικρή ποσότητα PBS-Pen-

Strep πάνω στο σημείο που βρίσκεται το έμβρυο. Χρησιμοποιώντας μικρονυστέρια 

βολφραμίου ‘ακονισμένα’ με ηλεκτρόλυση σε 0,5Μ ΚΟΗ ή χρησιμοποιώντας Oregon 

stone, απομακρύνεται η Βιτελλινική μεμβράνη. Για την αφαίρεση του νευρικού 

σωλήνα ακολουθείται η εξής διαδικασία : O νευρικός σωλήνας αποκολλάται πρώτα 

πλάγια από τους σωμίτες σε ένα  μήκος που αντιστοιχεί σε πέντε σωμιτικά επίπεδα. 

Υστερα κόβεται από την κάτω μεριά και αποκολλάται από το υπόστρωμα. Τέλος 

πραγματοποιούνται δύο κάθετες τομές και το τμήμα του νευρικού σωλήνα 

απομακρύνεται. To αυγό σφραγίζεται και το έμβρυο αφήνεται να αναπτυχθεί για 24 

ακόμα ώρες. Για τις μεταμοσχεύσεις (grafts) ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Kόβεται το εξώδερμα και το μεσόδερμα μεταξύ σωμίτη και μεσοδέρματος πλευρικής 

πλάκας  (lateral plate mesoderm), στο ύψος 15ου έως 20ου σωμίτη (αν το έμβρυο 

έχει 15 σωμίτες κόβουμε πίσω από αυτόν). Έτσι δημιουργείται μια αύλακα όπου εκεί 

εισάγεται ένα συσσωμάτωμα μολυσμένων με ρετροϊό κυττάρων. Το ‘παράθυρο’ 

κλείνεται με ταινία και το αυγό τοποθετείται πίσω στον επωαστήρα και αφήνεται 

μέχρι την 4η εμβρυική ημέρα (ή την εμβρυϊκή ημέρα που εμείς επιθυμούμε). Τότε 

συλλέγονται τα έμβρυα και πραγματοποιούνται αναλύσεις. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Α. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΤΟΥ MOX-2 

 

Λεπτομερής παρατήρηση του προτύπου έκφρασης του Mox-2, έδειξε τα εξής: 

1. Το χρονικό σημείο έναρξης της έκφρασης του Mox-2 στην όρνιθα 

παρατηρείται σε έμβρυα 15 σωμιτών  (στάδιο 11 κατά Hamburger και 

Hamilton). Σε σωμίτες σταδίου Ι το Μοx-2 εκφράζεται σε όλο το σωμίτη, 

ενώ σε σωμίτες σταδίου ΙΙΙ, περιορίζεται στο σωμιτόκοιλο (βλ. Εικόνα 5Α). 

Σε σωμίτες σταδίων ΙV-X παρατηρείται έκφραση σε όλο το σωμίτη 

(ομοιόμορφο σήμα και στο δερμομυοτόμιο και στο σκληροτόμιο) (βλ. Εικόνα 

5Β). Σε πιό ώριμους σωμίτες (ΧΙ-ΧΧ) η έκφραση στο σκληροτόμιο 

περιορίζεται στην πλευρική περιοχή του, ενώ στο δερμομυοτόμιο η έκφραση 

παραμένει αλλά με μεγαλύτερα  επίπεδα στο ραχιαίο  (ή νωτιαίο) και κοιλιακό 

χείλος του δερμομυοτομίου (βλ. Εικόνα 5Γ). Έκφραση του Mox-2 δεν 

παρατηρήθηκε στο μυοτόμιο, στον κόμβο του Hensen oύτε στον νευρικό ιστό. 

2. Η έκφραση του Mox-2 στο άκρο, ξεκινά από το στάδιο 20 (Εικόνα 6Α). Σε 

προηγούμενα στάδια δεν παρατηρείται έκφραση σε αυτό. To Mox-2 

εκφράζεται στους μυοβλάστες οι οποίοι μεταναστεύουν από το κοιλιακό 

χείλος του δερμομυοτομίου (το οποίο εκφράζει Mox-2) προς το εκβλάστημα 

του άκρου όπου εκεί θα  οργανώσουν τη μάζα των σκελετικών μυών (Εικόνα 

6Β). Η έκφραση αυτή παρατηρείται καθ’όλη την διάρκεια αυτής της 

μετανάστευσης δηλαδή μεταξύ των σταδίων 18 έως 20 κατά Hamburger και 

Hamilton. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η έκφραση του Mox-2 στο άκρο 

περιορίζεται στο κοιλιακό και νωτιαίο τμήμα του στα σημεία όπου θα 

αναπτυχθούν οι μύες του άκρου (Εικόνα 6Γ) (∆έσποινα Σταματάκη, 

διπλωματική εργασία). Ωστόσο στον προσθιοπίσθιο άξονα του άκρου, από το 

στάδιο 24 (τέταρτη εμβρυϊκή ημέρα) έως και τον σχηματισμό της μυϊκής 
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μάζας  (έκτη έως και έβδομη εμβρυϊκή ημέρα), το mRNA του Mox-2 

παρουσιάζει κλινές συγκέντρωσης (scale-like) με μέγιστο στο εμπρόσθιο 

τμήμα του άκρου, ενώ παρατηρούνται ελάχιστα μετάγραφα στο οπίσθιο τμήμα, 

και καθόλου έκφραση στην περιοχή της ζώνης δράσης πολικότητας (Εικόνα 

6∆) (Zone of Polarizine Activity, ZPA). 

 

B. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜOX-2 ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΑΣ ΜΕ 

ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ  ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 

 

Εξετάστηκε και συγκρίθηκε λεπτομερώς η έκφραση του Mox-2 της όρνιθας 

με την έκφραση του Mox-2 στο ποντίκι. Αξίζει να αναφερθούν τα εξής: 

1. Η έκφραση στο σωμιτόκοιλο που παρατηρήθηκε σε έμβρυα όρνιθας δεν είχε 

αναφερθεί στο ποντίκι. Αντίθετα, σε προηγούμενη δουλειά της ομάδας από 

την οποία κλωνοποιήθηκε το Mox-2 στο ποντίκι, είχε περιγραφεί ότι η 

έκφρασή του παρατηρείται σε όλο το επιθήλιο του επιθηλιακού σωμίτη 

(Candia et al., 1992). Πραγματοποιήθηκε Ιn Situ υβριδοποίηση σε έμβρυα 

ποντικού 8.5 d.p.c (ίδιας ηλικίας με αυτά που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς) 

καθώς και σε έμβρυα ηλικίας 8.75 d.p.c και η προηγούμενη παρατήρηση δεν 

επαληθεύτηκε. Αντίθετα το Mox-2 εκφράζεται στο σωμιτόκοιλο επιθηλιακών 

σωμιτών  ποντικού. Η έκφραση είναι ίδια σε όλα τα έμβρυα που αναλύθηκαν 

(n = 14). 

2. Σε σωμίτες σταδίων ΙV-X όπου στην όρνιθα υπάρχει έκφραση σε όλο το 

σωμίτη, στο ποντίκι περιορίζεται μόνο στο σκληροτόμιο. 

3. Σε σωμίτες σταδίων XI-XX, όπου στην όρνιθα η έκφραση παρατηρείται στο 

πλάγιο τμήμα του σκληροτομίου αλλά και στο δερμομυοτόμιο (κυρίως στα 

χείλη του δερμομυοτομίου), στο ποντίκι η έκφραση του εξακολουθεί να 

παρατηρείται μόνο στο σκληροτόμιο (Εικόνες 7Α και 7Β). Τα μετάγραφα του 

Mox-2 στο σκληροτόμιο δεν περιορίζονται στο πλάγιο (lateral) τμήμα του 

σκληροτομίου αλλά βρίσκονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το σκληροτόμιο. 
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4. Πραγματοποιήθηκε Ιn Situ υβριδοποίηση σε έμβρυα ποντικού 11 d.p.c ώστε 

να παρατηρηθεί το πρότυπο έκφρασης του Mox-2 σε εκβλαστήματα άκρων 

στα οποία δεν έχει ακόμα σχηματιστεί πλήρως μυϊκή μάζα  (σε αυτό το στάδιο 

σχηματίζεται η ‘pre-muscle mass’ αλλά δεν έχει συμβεί η ιστογένεση και 

διαφοροποίηση των μυών του άκρου). Το κλινές συγκέντρωσης του Mox-2 

mRNA που παρατηρείται στο εκβλάστημα του άκρου στην όρνιθα δεν 

εμφανίζεται και στο ποντίκι. Εκεί το Mox-2 παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση στο πρόσθιο τμήμα του εκβλαστήματος, αλλά εμφανίζεται 

αρκετή έκφραση και στο οπίσθιο καθώς και στο μεσαίο τμήμα αλλά και στην 

περιοχή δράσης πολικότητας (ZPA) όπου στην όρνιθα δεν ισχύει κάτι τέτοιο 

(Εικόνες 7Γ και 7∆). 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην 

έκφραση του Mox-2 μεταξύ των δύο ειδών. 

 

Γ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ MOX-

2 ΣΤΟΥΣ ΣΩΜΙΤΕΣ 

 

Όπως είναι γνωστό από το νευρικό σωλήνα (και από την περιοχή του 

εδαφιαίου πετάλου-floor plate- αλλά και του οροφιαίου– roof plate), εκκρίνονται 

μόρια και τροφικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην δημιουργία προτύπου στον 

σωμίτη. Για παράδειγμα το Sonic Hedgehog εκκρινόμενο από το εδαφιαίο πέταλο 

(και από τη νωτοχορδή) επάγει γονίδια με ειδική δράση στο σκληροτόμιο (π.χ. Pax-

1). Για να διευρευνηθεί ο ρόλος του νευρικού σωλήνα στο πρότυπο έκφρασης του 

Mox-2 στον σωμίτη σε έμβρυα όρνιθας αφαιρέθηκε ο νευρικός σωλήνας in ovo, σε 

μήκος περίπου 3-5 σωμιτών, και το έμβρυο αφέθηκε να αναπτυχθεί για 24 ώρες. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε In Situ υβριδοποίηση του mRNA. Παρόλο που οι 

σωμίτες στο επίπεδο όπου ο νευρικός σωλήνας είχε αφαιρεθεί ήταν μικρότεροι σε 

μέγεθος λόγω έλλειψης τροφικών παραγόντων από την αξονική αυτή δομή, το 

πρότυπο έκφρασης του Mox-2  δεν είχε μεταβληθεί σε κανέναν από αυτούς και σε 

κανένα από τα έμβρυα στα οποία πραγματοποιήθηκε η επέμβαση (n = 15). Tο 



                                                                                                               Περιεχόμενα 51

γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η έκφραση του Mox-2 στους σωμίτες 

δεν εξαρτάται από σήματα προερχόμενα από τον νευρικό σωλήνα. 

 

∆. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MOX-2 ΣΤΟ 

ΑΚΡΟ ΕΜΒΡΥΟΥ ΟΡΝΙΘΑΣ ΜΕ RNAi 

 

Για την διερεύνηση του ρόλου του Mox-2 στο άκρο έγινε δοκιμή διακοπής της 

έκφρασής του με RNA interference (RNAi). Έχει δειχθεί με πειράματα σε φυτά, 

στον C.elegans, στην  D. Melanogaster, καθώς και στο στάδιο βλαστοκύστης στο 

ποντίκι, ότι ένεση δίκλωνου RNA (dsRNA) του οποίου η μία αλυσίδα είναι όμοια με 

το mRNA ενός γονιδίου ή τμήματος αυτού, έχει ως αποτέλεσμα, την ειδική 

αποσιώπηση του εν λόγω γονιδίου. Ο μηχανισμός με τον οποίο γίνεται η αποσιώπηση 

(silencing) είναι άγνωστος. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάσαμε δίκλωνο RNA με 

μήτρα το ένθετο της πλασμιδιακής κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε και για την 

κατασκευή ανιχνευτή για την Ιn Situ υβριδοποίηση. Το dsRNA αναμίχθηκε με Fast 

Green και ενέθηκε σε εκβλαστήματα άκρων εμβρύων σταδίου 20 in ovo. Μετά από 

24 ώρες πραγματοποιήθηκε In Situ υβριδοποίηση αλλά δεν παρατηρήθηκε καμία 

αλλαγή σε κανένα από τα έμβρυα  (n = 26). To γεγονός αυτό αποδίδεται όχι στο ότι 

το φαινόμενο του RNAi δεν ‘δουλεύει’ στην όρνιθα, αλλά στο ότι τα κύτταρα του 

μεσεγχύματος του άκρου είναι πολύ στενά διατεταγμένα και με τέτοιο τρόπο ώστε 

δεν είναι δυνατόν να ενεθεί ικανή ποσότητα  υλικού (dsRNA). 

 

E. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ MOX-2 ΣΤΟ ΕΚΒΛΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 

 

Για την διευρεύνηση του ρόλου του Mox-2 στο εκβλάστημα του άκρου στην 

όρνιθα, πραγματοποιήθηκε, με χρήση ρετροϊών και πειραμάτων in ovo 

μεταμοσχεύσεων, υπερέκφραση του στην περιοχή αυτή. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν, 48 ώρες μετά την επέμβαση, ο ιός είχε μολύνει το 

μεγαλύτερο μέρος του εκβλαστήματος του άκρου. Επίσης εξαπλώθηκε σε μεγάλο 

μέρος του παρακείμενου σωμίτη και είχε περάσει και στην αριστερή πλευρά. ∆εν 
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παρατηρήθηκε μόλυνση στον νευρικό σωλήνα (Εικόνα 8Α). Ανάλυση 5 ημέρες μετά 

την επέμβαση (σε 3 έμβρυα Ε7), έδειξε ότι στα δύο από αυτά υπήρχε υπερέκφραση 

αλλά ο ιός δεν είχε μολύνει ικανοποιητικά όλο το άκρο. 

 

Πειράμα

τα 

Αυγά Έμβρυα 

Ε2 

Ε4 

Έμβρυα 

Ε7 

Έμβρυα 

6 210 153 83 24 

 

Συνολικός αριθμός πειραμάτων, αυγών που χρησιμοποιήθηκαν, εμβρύων στα 

οποία έγινε επέμβαση (Ε2), και εμβρύων που επιβίωσαν έως την 4η (E4) και 7η 

(E7), εμβρυϊκή ημέρα. 

 

 

Ιn Situ υβριδοποίηση του mRNA για Mox-2 σε έμβρυα  ή τομές κρυοστάτη 

εμβρύων στα οποία είχε γίνει επέμβαση, έδειξε ότι περίπου το 70% των εμβρύων 

έχει υπερέκφρασει για το Mox-2 γονίδιο. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά καλό αλλά 

όχι τόσο υψηλό όσο θα θέλαμε.   

 

ΣΤ. ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (MALFORMATION)  

 

Σε όλα τα έμβρυα στα οποία έγινε επέμβαση όταν αυτά βρίσκονταν σε στάδιο 

από 7 έως και 12 σωμιτών (n = 17), παρατηρήθηκε μια συγκεκριμένη βλάβη στην 

ανάπτυξή τους. Αυτή η ατελής ανάπτυξη σε καμία περίπτωση δεν παρατηρείται στην 

περίπτωση εμβρύων στα οποία έχει γίνει επέμβαση με κύτταρα μολυσμένα με 

Αλκαλική φωσφατάση (RCASBP(A)/ Alkaline Phosphatase), ακόμα και αν η 

επέμβαση αυτή έχει γίνει σε έμβρυο 5 σωμιτών. Tα έμβρυα αυτά έχουν πρόβλημα 

στο πίσω μέρος του σώματος. Η ουρά δεν αναπτύσσεται σωστά  (είναι υποπλασμένη 

ή λείπει εντελώς). Τα οπίσθια άκρα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένα και είναι πολύ 

μικρού μεγέθους αν συγκριθούν με τα  άκρα ενός φυσιολογικού εμβρύου (Εικόνα 8Β). 

Σε μερικά από αυτά οι σωμίτες της περιοχής αυτής είναι μικρότεροι αλλά η 
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μορφολογία τους και τα διάφορα μέρη τους είναι διαφοροποιημένα κανονικά. Στα 

έμβρυα αυτά, ο ιός (όπως φαίνεται από την υπερέκφραση του Mox-2), έχει μολύνει 

τον κορμό του εμβρύου και έχει φτάσει στο οπίσθιο μέρος του σώματος. Σε μερικά 

έμβρυα, έχει μολύνει και μέρος των οπίσθιων άκρων. 

Ζ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MOX-2 ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 

Pax-1 

 

Ο ρόλος του Pax-1 στην οστεογένεση και χονδρογένεση είναι γνωστός 

(Deutsch et al., 1988,  Koseki et al., 1993, Wallin et al., 1994). Επίσης σημαντικός 

είναι o ρόλος του στον σχηματισμό της ζώνης του ώμου (Hofmann et al., 1998) όπου 

εκεί εντοπίζεται η έκφρασή του στο άκρο. Πραγματοποιήθηκε In Situ υβριδοποίηση 

του mRNA σε 7 έμβρυα  τέταρτης εμβρυϊκής ημέρας. Το πρότυπο του Pax-1 ήταν 

όμοιο με αυτό του ενδογενούς. ∆εν παρουσιάστηκε καμία αλλαγή στην έκφρασή του 

τόσο ως προς την ένταση του σήματος όσο και στην περιοχή του ώμου όπου αυτό 

εκφράζεται (Εικόνα 9Α). 

Φαίνεται λοιπόν, ότι η υπερέκφραση του Mox-2 δεν επηρεάζει την έκφραση 

του Pax-1 στο εκβλάστημα του άκρου. 

 

Pax-3 

 

Πραγματοποιήθηκε In situ υβριδοποίηση με Pax-3 antisense RNA σε 21 

ολόκληρα έμβρυα  σταδίου Ε4 (whole mount) και σε 10 Ε4 έμβρυα τα οποία είχαν 

κοπεί σε κρυοστάτη (10 μm serial sections), και για τα οποία είχε γίνει έλεγχος, με 

Mox-2 In Situ. Στα ολόκληρα έμβρυα δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στο πρότυπο 

έκφρασης του Pax-3. Η έκφραση περιοριζόταν στους μυοβλαστικούς πληθυσμούς και 

δεν υπήρχε κάποια έκφραση στο μεσέγχυμα του άκρου. ∆ύο έμβρυα εμφάνιζαν ένα 

διάστικτο πρότυπο που παρατηρήθηκε και στο μεσέγχυμα. Το δεξί άκρο (στο οποίο 

έχει γίνει η επέμβαση), φαίνεται να είναι μικρότερο (Εικόνα 9Β). Στις τομές 
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κρυοστάτη παρ’όλο που σε έξι έμβρυα είχε παρατηρηθεί υπερέκφραση του Mox-2, 

δεν παρατηρήθηκε κάποια  επίδραση στην έκφραση του Pax-3 εκτός κάποια 

διάστικτα  (σαν spots) σήματα στο μεσέγχυμα του άκρου σε τρία από αυτά τα έμβρυα. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε Ιn Situ υβριδοποίηση σε 6 Ε7 έμβρυα. Η έκφραση 

του Pax-3 ήταν καθ’όλα φυσιολογική. 

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει 

κάποια αλλαγή  (τουλάχιστον δραματική) στην έκφραση του Pax-3, λόγω 

υπερέκφρασης του Mox-2. 

 

 

ΜyoD 

 

Πραγματοποιήθηκε Ιn Situ υβριδοποίηση με MyoD antisense RNA σε δέκα 

έμβρυα τέταρτης εμβρυϊκής ημέρας (ολόκληρα). Ωστόσο σε κανένα από αυτά δεν 

φαίνεται αλλαγή στο πρότυπο έκφρασης της MyoD. Η MyoD εκφράζεται στους 

μυοβλαστικούς πληθυσμούς που εγκαθίστανται στο άκρο. ∆εν υπάρχει αύξηση της 

έκφρασής της ή επαγωγή της σε μη μυοβλαστικούς πληθυσμούς (Εικόνα 9Γ). 

Όπως συμβαίνει και στο ποντίκι, από τα μέχρι τώρα δεδομένα η MyoD δεν 

επηρεάζεται από την υπερέκφραση του Mox-2. 

 

 

Myf-5 

 

Σε αντίθεση με την MyoD όπου στο knock out του Mox-2 στο ποντίκι δεν 

επηρεάζεται, η Myf-5 μειώνεται δραματικά. Παρόλο που ήταν εκείνος ο 

Μυογενετικός Παράγοντας Καθορισμού για τον οποίο θα περιμέναμε κάποιο 

αποτέλεσμα, ωστόσο In Situ υβριδοποίηση του mRNA σε φυσιολογικά έμβρυα αλλά 

και σε δύο έμβρυα (ολόκληρα) στα οποία είχε γίνει επέμβαση έδειξε να υπάρχει 

πρόβλημα με τον In Situ ανιχνευτή. Προσπάθειες επίλυσης αυτού του προβλήματος 

δεν απέδωσαν. 



                                                                                                               Περιεχόμενα 55

 

 

Myogenin (MGN) 

 

Πραγματοποιήθηκε In Situ υβριδοποίηση σε 12 έμβρυα (ολόκληρα) για 

Myogenin. Tα 5 από αυτά  ήταν  μικρότερου σταδίου από εκείνου στο οποίο ξεκινά η 

έκφραση της Myogenin στο άκρο. Στα έμβρυα αυτά, έγινε επέμβαση στο στάδιο 7-12 

σωμιτών και αφέθηκαν όπως και τα υπόλοιπα να αναπτυχθούν ακόμα 48 ώρες. ∆εν 

παρατηρείται έκφραση της Myogenin στο άκρο, πράγμα που σημαίνει ότι λόγω 

υπερέκφρασης του Mox-2 δεν επάγεται ετεροχρονικά (πιο νωρίς από ότι 

φυσιολογικά). Στα 5 από τα υπόλοιπα 7 έμβρυα όμως, παρατηρείται μείωση της 

Myogenin στο άκρο (ως προς τον proximo-distal άξονα) στη νωτιαία μυοβλαστική 

γενεαλογία (Εικόνα 9∆). Η εικόνα που δίνεται είναι αυτή της μη ολοκληρωμένης 

μετανάστευσης (οι μυοβλάστες που εκφράζουν Myogenin δεν φτάνουν όσο μακριά 

(distal) πρέπει στο εκβλάστημα του άκρου). Ας σημειωθεί ότι οι μυοβλάστες που 

συγκροτούν την νωτιαία προμυϊκή μάζα ακολουθούν διαφορετικό μονοπάτι 

μετανάστευσης από αυτό των μυοβλαστών που θα δημιουργήσουν την κοιλιακή προ-

μυϊκή μάζα. Το άκρο στο οποίο έχει γίνει η επέμβαση είναι μικρότερο από το άλλο. 

Το φαινόμενο παρατηρείται και στα 5 έμβρυα. 

 

Η. ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ ΕΚΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

 

Τέσσερα από τα έμβρυα που αφέθηκαν να  αναπτυχθούν μέχρι την έβδομη εμβρυϊκή 

ημέρα, βρέθηκαν νεκρά από την έκτη ημέρα. Σε όλα τα έμβρυα, παρατηρήθηκε ότι το 

εκβλάστημα του άκρου στο οποίο έχει γίνει η επέμβαση είναι σαφώς μικρότερο του 

άλλου. Παρατηρείται μια μείωση της συνολικής μυϊκής μάζας στο άκρο, το οποίο 

είναι συγκρίσιμο σε μέγεθος με αυτό ενός εμβρύου πέμπτης εμβρυϊκής ημέρας. 

Εκτός από την ατελή ανάπτυξη που παρατηρείται στο άκρο, τα έμβρυα παρουσιάζουν 

πρόβλημα στην καρδιά η οποία διαφέρει κατά πολύ από την καρδιά ενός 

φυσιολογικού εμβρύου (Εικόνα 8Γ). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρετροϊός πέντε ημέρες 
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μετά από την επέμβαση έχει μολύνει και σπλάχνα και οπωσδήποτε και την καρδιά η 

οποία βρίσκεται στο επίπεδο των αναπτυσσόμενων εμπρόσθιων άκρων. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΜΒΡΥΑ 

 

Α. ΕΜΒΡΥΑ Ε4  

 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 7-12 ΣΩΜΙΤΩΝ n = 17 

In Situ για : Αριθμός εμβρύων Παρατηρήσεις 

Mox-2 2 Υπερέκφραση και στα 2 

Pax-3 3 Φυσιολογική έκφραση 

Pax-1 2 Φυσιολογική έκφραση 

MyoD 5 Φυσιολογική έκφραση 

Myf-5 - - 

Mgn 5 Φυσιολογική έκφραση 

 

 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ ΣΤΑ∆ΙΩΝ  >12 ΣΩΜΙΤΩΝ n = 52 

In Situ για : Αριθμος εμβρύων Παρατηρήσεις 

Mox-2 15 11 με υπερέκφραση 

Pax-3 18 2 με διάστικτο πρότυπο 

Pax-1 5 Φυσιολογική έκφραση 

MyoD 5 Φυσιολογική έκφραση 

Myf-5 2 Πρόβλημα στην In Situ 

Mgn 7 5 με διαφορετικό πρότυπο  
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Β. ΕΜΒΡΥΑ Ε7 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ ΣΤΑ∆ΙΩΝ  >12 ΣΩΜΙΤΩΝ n = 24 
αναλύθηκαν 9 

In Situ για : Αριθμος εμβρύων Παρατηρήσεις 

Mox-2 3 2 με μερική υπερέκφραση  

Pax-3 6 Φυσιολογική έκφραση 

 

 

ΤΟΜΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ ΣΤΑ∆ΙΩΝ >12 ΣΩΜΙΤΩΝ n = 14 
αναλύθηκαν 

10 
In Situ για : Αριθμός εμβρύων Παρατηρήσεις 

Mox-2 10 Υπερέκφραση σε 6 

 
Pax-3 

 
10 

Φυσιολογική έκφραση σε 7. 
∆ιάστικτο πρότυπο σε έμβρυα όπου 

το Mox-2 έχει υπερέκφραση 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Στην εργασία αυτή, περιγράφεται το λεπτομερές πρότυπο έκφρασης του Mox-2 
γονιδίου στην όρνιθα, και γίνεται σύγκριση λεπτομερώς, με το πρότυπο έκφρασης 
του ομόλογού του στο ποντίκι. Από τη σύγκριση αυτή διαφαίνεται ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στο πρότυπο του Mox-2 ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς. 
Με αφαίρεση τμήματος του νευρικού σωλήνα φάνηκε ότι το Μox-2 δεν εξαρτάται 
από σήματα προερχόμενα από αυτή την αξονική δομή. Τέλος, για την διερεύνηση του 
ρόλου του Mox-2 στο αναπτυσσόμενο άκρο έγινε υπερέκφρασή του με τη χρήση 
ρετροϊών, και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις χρησιμοποιώντας μάρτυρες μυογένεσης 
αλλά και χονδρογένεσης. Από τις αναλύσεις αυτές, φαίνεται ότι το Pax-3, η MyoD 
και το Pax-1 δεν επηρεάζονται. Αντίθετα υπάρχει κάποια επίδραση στο πρότυπο 
έκφρασης της Myogenin. Όταν η επέμβαση γίνεται νωρίς στο έμβρυο (7-12 
σωμίτες), παρουσιάζεται ατελής διάπλαση στην ουρά και στα κάτω άκρα. Έμβρυα τα 
οποία βρέθηκαν νεκρά στην έκτη εμβρυϊκή ημέρα, παρουσιάζουν βλάβες στην 
διάπλαση της καρδιάς, ενώ το δεξί άκρο στο οποίο έχει γίνει η επέμβαση είναι 
μικρότερο από το αριστερό.  
 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΧ-2 ΣΤΗΝ ΟΡΝΙΘΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 
 
Η έκφραση του Mox-2 στο έμβρυο όρνιθας ξεκινά με την δημιουργία του 15ου σωμίτη. 
Ας σημειωθεί ότι ο σωμίτης αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος συμβάλλει στην 
δημιουργία μυών στο άκρο. Πριν από αυτό το στάδιο (έμβρυα με 14 σωμίτες), δεν 
παρατηρήθηκε έκφραση σε κανένα τμήμα του εμβρύου. ∆εν είναι γνωστό ποιός είναι 
ο λόγος ενεργοποίησης του γονιδίου μετά την δημιουργία του συγκεκριμένου 
σωμιτικού ζεύγους. Εντύπωση μας έκανε ότι το Mox-2 στην όρνιθα εκφράζεται στο 
σωμιτόκοιλο του επιθηλιακού σωμίτη, ενώ στο ποντίκι εκφράζεται στο επιθήλιο σε 
σωμίτες ίδιου σταδίου. Με In Situ υβριδοποίηση βρέθηκε ότι δεν ισχύει αυτό το 
δεδομένο στο ποντίκι και η έκφραση παρατηρείται στο σωμιτόκοιλο όπως ακριβώς 
στην όρνιθα.  
Αυτό που αξίζει να αναφερθεί για την έκφραση του Mox-2 στο ποντίκι είναι ότι το 
Mox-2 περιορίζεται σε κύτταρα τα οποία δεν είναι επιθηλιακά. Στην αρχή στον 
επιθηλιακό σωμίτη εκφράζεται στο σωμιτόκοιλο αλλά όχι στο επιθήλιο. Όταν ο 
σωμίτης ωριμάζει, η έκφρασή του αποκλείεται από το δερμομυοτόμιο το οποίο 
αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα, και περιορίζεται στο σκληροτόμιο όπου τα 
κύτταρα είναι μεσεγχυματικής φύσης. Την στιγμή όπου τα κύτταρα αποκολλώνται 
από το κοιλιακό χείλος του δερμομυοτομίου για να ξεκινήσουν την μετανάστευσή 
τους προς το άκρο, τότε δηλαδή που χάνεται ο επιθηλιακός χαρακτήρας, το Mox-2 
αρχίζει να εκφράζεται σε αυτά τα κύτταρα! Μήπως το Mox-2 έχει να κάνει με τον 
επιθηλιακό χαρακτήρα αυτών των κυττάρων; Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να 
συμβαίνει στην όρνιθα. Στον οργανισμό αυτό, παρ’όλο που όπως είπαμε υπάρχει 
έκφραση στο σωμιτόκοιλο, σε σωμίτες σταδίου IV-X, το Mox-2 εκφράζεται 



                                                                                                               Περιεχόμενα 65

ομοιόμορφα και στο σκληροτόμιο αλλά και στο δερμομυοτόμιο. Σε πιό ώριμους 
σωμίτες η έκφραση αυτή διαφοροποιείται και τα μετάγραφα του Mox-2 
παρατηρούνται σε μεγαλύτερη ποσότητα στα χείλη του δερμομυοτομίου που 
αποτελούνται από επιθηλιακά κύτταρα τα οποία πρόκειται να αποκολληθούν. Μάλλον 
το Mox-2 δεν έχει να κάνει με επιθηλιοποίηση ή αποεπιθηλιοποίηση στην όρνιθα 
όπως πιθανόν να ισχύει στο ποντίκι. 
Η έκφραση του Mox-2 στο εκβλάστημα άκρου στα έμβρυα όρνιθας είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα. Το κλινές αυτό, που δεν παρατηρείται στο ποντίκι, παρουσιάζει 
μέγιστο, στο εμπρόσθιο τμήμα και μηδενική έκφραση στη ZPA και είναι το αντίθετο 
με αυτό που εμφανίζει το Sonic Hedgehog στο άκρο. Στην περίπτωση του Shh, το 
μέγιστο παρατηρείται στην ZPA. Γεννάται λοιπόν το εύλογο ερώτημα του κατά πόσο 
το Mox-2 έχει μορφογενετική δράση στο πεδίο του άκρου και κατά πόσο το κλινές 
συγκέντρψσής του έχει τη σημασία που έχει για το Shh ή για το ρετινοϊκό οξύ. Από 
τα μέχρι τώρα αποτελέσματα υπερέκφρασης του Mox-2 στο άκρο φαίνεται πως όχι. 
Πάντως η έκφραση του Mox-2 στο εκβλάστημα του άκρου σε έμβρυα ποντικιού είναι 
διαφορετική και παρατηρείται έκφραση στην περιοχή της ZPA. Η διαφορά της 
έκφρασης στο άκρο μεταξύ ποντικού και όρνιθας μάλλον αντικατοπτρίζει την 
διαφορική κατανομή της προ-μυϊκής μάζας στα άκρα. Μπορεί οι μηχανισμοί που 
διέπουν την μετανάστευση των μυοβλαστών, τον πολλαπλασιασμό τους στο άκρο, και 
την δημιουργία μυϊκών ινών να είναι συντηρημένοι στην ιστορία της εξέλιξης 
θηλαστικών και πτηνών αλλά το πρότυπο και η διάταξη των μυών του φτερού στα 
πτηνά και του ποδιού στα θηλαστικά  είναι εξαιρετικά διαφορετικοί. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧ-2 
 
Όπως διαφαίνεται από τα πειράματα αφαίρεσης τμήματος του νευρικού σωλήνα, η 
έκφραση του Mox-2 στους σωμίτες δεν εξαρτάται από σήματα τα οποία προέρχονται 
από αυτή την αξονική δομή. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα πειράματα αυτά δεν 
αφαιρέθηκε η νωτοχορδή, η οποία αποτελεί και αυτή πηγή πολλών σημάτων τα οποία 
συμβάλλουν στην δημιουργία προτύπου στον σωμίτη. Οι σωμίτες στα επίπεδα όπου 
είχε αφαιρεθεί ο νευρικός σωλήνας ήταν σαφέστατα μικρότεροι λόγω της έλλειψης 
τροφικών και άλλων παραγόντων των οποίων πηγή είναι ο νευρικός σωλήνας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, γονίδια τα οποία εκφράζονται στους σωμίτες και το 
πρότυπό έκφρασής τους σε αυτούς εξαρτάται και επηρεάζεται από τον νευρικό 
σωλήνα, παρουσιάζουν διαφοροποίηση της έκφρασής τους σε διάφορα τμήματα του 
σωμίτη. Για παράδειγμα το Pax-3 γονίδιο, το οποίο επάγεται στον σωμίτη από σήματα 
που εκκρίνονται από το οροφιαίο πέταλο (roof plate), και αναστέλλεται από σήματα  
προερχόμενα από τη νωτοχορδή και το εδαφιαίο πέταλο, περιορίζεται στο νωτιαίο 
τμήμα του νεοσχηματισμένου επιθηλιακού σωμίτη. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με το 
Mox-2. Για να εξεταστεί αν η νωτοχορδή επηρεάζει την έκφραση του προτύπου στον 
σωμίτη θα πρέπει να γίνουν πειράματα προσθήκης έκτοπης νωτοχορδής. Επίσης, για 
να εξεταστεί αν το μεσόδερμα πλευρικής πλάκας (lateral plate mesoderm) παίζει 
κάποιο ρόλο στην έκφραση του Mox-2 θα πρέπει να γίνουν πειράματα αφαίρεσής 
του. Τέλος, ενδιαφέρον θα ήταν να δειχθεί αν η έκφραση του Mox-2 είναι αυτόνομη 
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ιδιότητα των κυττάρων του σωμίτη (intrinsic property). Για τον σκοπό αυτό θα 
μπορούσαν να γίνουν καλλιέργειες σωμιτών  ή καλλιέργεια σωμιτικού μεσοδέρματος. 
 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ RNAi ΣΤΟ ΕΚΒΛΑΣΤΗΜΑ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΡΥΩΝ ΟΡΝΙΘΑΣ 
 
Οι προσπάθειες που έγιναν για την διακοπή της έκφρασης του Mox-2 στο 
εκβλάστημα του άκρου δεν απέδωσαν, όπως τουλάχιστον φάνηκε από την In Situ 
υβριδοποίηση για Mox-2 σε αυτά τα έμβρυα. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στο ότι 
δεν ήταν δυνατή, η ένεση αρκετής ποσότητας  dsRNA μέσα στο εκβλαστημα του 
άκρου. Τα κύτταρα στο άκρο παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλη συνοχή και οι 
μεσοκυττάριοι χώροι είναι ελάχιστοι. Έτσι οι ποσότητες dsRNA που αφέθηκαν ήταν 
απειροελάχιστες. Ωστόσο για να ελεγχεί το πιθανό ενδεχόμενο, το φαινόμενο του 
RNAi να μη λειτουργεί στην όρνιθα, θα πρέπει να γίνουν πειράματα σε 
κυτταροκαλλιέργειες.  
 
ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ MOX-2 ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΕΜΒΡΥΩΝ ΟΡΝΙΘΑΣ 
 
A. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΙΝ VIVO 
 
Στα περισσότερα έμβρυα στα οποία το Μox-2 έχει υπερεκφραστεί, μετά από 2 μέρες 
από την επέμβαση ο ιός παρ’όλο που έχει μολύνει όλον τον παρακείμενο από το 
εκβλάστημα σωμίτη και έχει περάσει και από την άλλη πλευρά του νευρικού σωλήνα, 
δεν μολύνει σε καμία περίπτωση το νευρικό σωλήνα (δεν παρατηρείται υπερέκφραση 
του Mox-2 στο νευρικό ιστό). Η εξήγηση για το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να 
εξηγηθεί παίρνοντας υπ’ όψην ότι η περιοχή όπου τα κύτταρα στο νευρικό σωλήνα 
πολλαπλασιάζονται (ventricular zone), βρίσκονται στο εσωτερικό του νευρικού 
σωλήνα. Στο εξωτερικό του βρίσκονται μόνο μεταμιτωτικά νευρικά κύτταρα. Στα 
κύτταρα αυτά, ακόμα και αν εισαχθεί ο ρετροϊός, δεν έχει την δυνατότητα να 
ενσωματωθεί στο γένωμά τους μια και η ενσωμάτωσή του πραγματοποιείται στην 
φάση εκείνη του κυτταρικού κύκλου όπου το DNA διπλασιάζεται (S φάση). Για αυτόν 
ακριβώς τον λόγο εάν κάποιος επιθυμεί να κάνει υπερέκφραση ενός γονιδίου στο 
νευρικό σύστημα, κάνει ένεση ρετροϊών (ή ρετροϊικής κατασκευής και μετά 
πραγματοποιείται electroporation) στο εσωτερικό  του νευρικού ιστού (κοιλότητα 
π.χ. τέταρτη κοιλία), και δεν τοποθετεί συσσωμάτωμα μολυσμένων με ιό κυττάρων 
στην εξωτερική του πλευρά. 
Όπως αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα, το 70% των εμβρύων που εξετάστηκαν 
για Mox-2 παρουσίασαν υπερέκφραση. Το ποσοστό αυτό αν και υψηλό, δεν είναι το 
προσδοκούμενο. Αυτό που συμβαίνει σε πολλά έμβρυα είναι η απομάκρυνση του 
συσσωματώματος των κυττάρων από το σημείο επέμβασης, μετά  από μικρή 
ανακίνηση του αυγού (μεταφορά στον επωαστήρα). Έτσι το συσσωμάτωμα μπορεί να 
βρεθεί στην λέκιθο, ενώ στο έμβρυο επουλώνονται οι τομές μέσα σε μερικές ώρες 
και συνεχίζεται φυσιολογικά  η ανάπτυξή του.  
 



                                                                                                               Περιεχόμενα 67

Β. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΧ-2 ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΥΟ-
ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 
 
Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, με εξαίρεση την Myogenin, η 
υπερέκφραση του Mox-2 δεν έχει κάποια επίδραση στους μυογενετικούς παράγοντες 
καθορισμού που δοκιμάστηκαν καθώς και στο πρότυπο έκφρασης των γονιδίων Pax-1 
και Pax-3. 
 
ΜyoD και Myf-5 
Το αποτέλεσμα, όσον αφορά την MyoD, συμφωνεί με τα δεδομένα από τους 
ποντικούς με μεταλλαγή αδρανοποίησης του Mox-2. Απουσία του Mox-2 στο έμβρυο 
δεν έχει καμία επίδραση στην έκφραση της MyoD ούτε στους αναπτυσσόμενους 
σωμίτες αλλά ούτε και στα άκρα. ∆εν ισχύει όμως το ίδιο με την Myf-5, της οποίας 
η έκφραση στο άκρο μειώνεται δραματικά. ∆υστυχώς όμως, λόγω τεχνικών 
δυσκολιών που έχουν να κάνουν με τον In Situ ανιχνευτή, δεν μπορέσαμε να 
δώσουμε απάντηση στο αν η έκφραση της Myf-5 μεταβάλλεται σε συνθήκες 
υπερέκφρασης του Mox-2.  
 
Pax-3 
Αυτό που ίσως όμως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι δεν παρατηρείται 
μεταβολή στο πρότυπο έκφρασης του Pax-3 εκτός από την περίπτωση ελάχιστων 
εμβρύων. Στα έμβρυα αυτά το Pax-3 εμφανίζεται να  εκφράζεται εκτός από την 
έκφραση σε όλο τον μυοβλαστικό πληθυσμό, με μεγαλύτερη ένταση (το σήμα είναι 
δυνατότερο) σε διεσπαρμένα κύτταρα  που αποτελούν μέρος του μυοβλαστικού 
πληθυσμού στο νωτιαίο τμήμα του εκβλαστήματος του άκρου. Πρόσφατα έχει βρεθεί 
ότι οι μυοβλάστες οι οποίοι μεταναστεύουν προς το εκβλάστημα του άκρου δεν 
αποτελούν ομοιογενή πληθυσμό αλλά έχουν διαφορές στην γονιδιακή τους έκφραση. 
Ετσι δημιουργούνται υποπληθυσμοί οι οποίοι εκφράζουν ομάδες γονιδίων-
καθοριστών (π.χ. c-Met, Pax-3, Mox-2, Lbx-1, Lbx1h κτλ). Μήπως λοιπόν η 
υπερέκφραση του Mox-2 έχει σαν αποτέλεσμα  την αύξηση της έκφρασης του Pax-3 
σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό με συγκεκριμένη γονιδιακή έκφραση; Κάτι τέτοιο 
αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί μια και πρώτα θα πρέπει να 
χαρακτηριστούν πλήρως οι πληθυσμοί αυτοί των μυοβλαστών. 
Το Mox-2 δεν είναι απλά μεταγραφικός ενεργοποιητής του Pax-3, δηλαδή ότι 
βρίσκεται upstream του Pax-3 σε κάποιο μονοπάτι, έστω και στον συγκεκριμένο 
υποπληθυσμό των μυοβλαστών. Κι αυτό γιατί πολύ απλά στα Splotch mutants (στα 
οποία έχει γίνει απενεργοποίηση του Pax-3), η έκφραση του Mox-2 μειώνεται στο 
εκβλάστημα του άκρου. Η μείωση δε αυτή παρατηρείται στο εγγύς προς τον κορμό 
τμήμα  του άκρου. Η σχέση μεταξύ Mox-2 και Pax-3 φαίνεται να είναι πολύπλοκη και 
προφανώς στο όλον μηχανισμό εμπλέκονται πολλοί άλλοι παράγοντες. 
 
Pax-1 
Στο knock out του Mox-2  η δομή της περιοχής του ώμου αλλά και τα οστά και οι 
χόνδροι του άκρου δεν έχουν επηρεαστεί από την έλλειψη του γονιδίου. Το Pax-1 
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είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό και τον σχηματισμό των 
παραπάνω δομών. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση της υπερέκφρασης του 
Mox-2 στο εκβλάστημα του άκρου στην όρνιθα η έκφραση του Pax-1 δεν 
μεταβάλλεται και παρατηρείται στην ζώνη του ώμου. 
 
Myogenin 
Ο παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζεται από την υπερέκφραση του Mox-2 είναι η 
Myogenin. Η Myogenin είναι ο Μυογενετικός Παράγοντας Καθορισμού που είναι 
απαραίτητος για την τελική διαφοροποίηση των μυοκυττάρων, και την ενεργοποίηση 
σε αυτά μυοειδικών γονιδίων, όπως αυτό της MyoHC (μυοσίνη ειδική για 
σκελετικούς μύες). Είναι αυτή που μαζί με την MyoD, δίνουν το έναυσμα της 
δραστηριοποίησης της μυοειδικής μεταγραφικής μηχανής στρατολογώντας στις 
κατάλληλες περιοχές του γονιδιώματος, ακόμα και πρωτεϊνες-τροποποιητές της 
δομής της χρωματίνης (Chromatin Remodelling Factors). Η Myogenin στην 
περίπτωση της υπερέκφρασης του Mox-2 μειώνεται στην νωτιαία μυϊκή γενεαλογία 
και μάλιστα στην απομακρυσμένη από τον κορμό (distal) περιοχή της έκφρασής της. 
Αυτή η μείωση θα μπορούσε να σημαίνει είτε ανυπαρξία μυοβλαστών στην περιοχή, 
λόγω του ότι δεν συνέβηκε σωστά η μετανάστευση και εγκατάσταση τους στο σημείο 
αυτό, είτε ότι η μετανάστευση έχει πραγματοποιηθεί, αλλά οι συγκεκριμένοι 
μυοβλάστες σταματούν να εκφράζουν την Myogenin. Μάλλον ισχύει το δεύτερο για 
τον λόγο ότι δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο με την MyoD, η οποία μαρκάρει την 
πλειονότητα των μυοβλαστών. Από την έκφρασή της στο άκρο, είναι φανερό ότι οι 
μυοβλάστες είναι εγκατεστημένοι φυσιολογικά στην περιοχή αυτή. Άρα, το φαινόμενο 
έχει να κάνει με μείωση της Myogenin στα συγκεκριμένα κύτταρα. Όπως είπαμε και 
πριν, η Myogenin είναι υπεύθυνη για την έκφραση πρωτεϊνών όπως η μυοσίνη των 
σκελετικών μυών. Μείωση της Myogenin, ίσως να είχε αποτέλεσμα την μείωση 
παραγωγής μυοσίνης (η οποία βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα κύτταρα και 
συμβάλλει σημαντικά στην μάζα του μυϊκού ιστού) και την συνολική μείωση της 
προμυϊκής μάζας. Ίσως για τον λόγο αυτό τα άκρα στα οποία έχει γίνει επέμβαση να 
είναι μικρότερα. 
Πιθανό είναι να ισχύει ότι και με το ομόλογο του Mox-2 στον αρουραίο, το Gax. Από 
τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται ότι το Gax εμπλέκεται στον κυτταρικό κύκλο ή 
εναλλακτικά η έκφραση του ρυθμίζεται ανάλογα με την φάση του κυτταρικού κύκλου 
όπου βρίσκονται τα κύτταρα. Συγκεκριμένα τα επίπεδα έκφρασης του Gax 
ανεβαίνουν όταν τα κύτταρα μπαίνουν στην G0. Υπερέκφρασή του στην καρδιά 
εμβρύων όρνιθας είχε σαν αποτέλεσμα, την μείωση του πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων, και την ατελή ανάπτυξη της καρδιάς η οποία εμφάνιζε μη φυσιολογική 
μορφολογία (μικρές κοιλίες και πολλές παραμορφώσεις). Ίσως λοιπόν και το Mox-2 
να έχει ανάλογο ρόλο. Υπερεκφραζόμενο στο άκρο έχει σαν αποτέλεσμα την 
υποπλασία του άκρου. Ενδιαφέρον θα ήταν σε αυτό το σύστημα να ελεγχθεί εάν το 
Mox-2 ανταγωνίζεται με τους FGFs. Όπως είναι γνωστό οι FGFs επάγονται in vivo 
από το Sonic Hedgehog (Niswander et al., 1994, Laufer et al., 1994, Munsterberg 
et al., 1995) και διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό μη διαφοροποιημένων μυοβλαστών 
αλλά και κυττάρων που ανήκουν στο μεσέγχυμα  του εκβλαστήματος του άκρου. 
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ΑΤΕΛΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ (MALFORMATIONS) 
 
Οι ατελείς αναπτύξεις (malformations) που παρατηρήθηκαν στα έμβρυα στα οποία 
έγινε υπερέκφραση του Mox-2, θα μπορούσαν να εξηγηθούν με τον ρόλο του στον 
πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση των κυττάρων, όπως έχει αναφερθεί και για 
το Gax στον αρουραίο. Σε έμβρυα στα οποία έγινε επέμβαση σε στάδιο 7-12 σωμιτών 
(η επέμβαση γίνεται στο προσωμιτικό μεσόδερμα υπολογίζοντας το που θα 
σχηματιστούν ο 15ος και 20ος σωμίτης), παρουσιάστηκε μια χαρακτηριστική ατελής 
ανάπτυξη στην ουρά αλλά και στα άκρα. Το εκβλάστημα της ουράς ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο και τα άκρα ατροφικά. Ας σημειωθεί ότι ο ίος είχε φτάσει μέχρι εκεί 
(όπως φάνηκε από την υπερέκφραση του Mox-2), και έχει υπερεκφράσει το γονίδιο 
σε κύτταρα τα οποία στα συγκεκριμένα στάδια διαιρούνται με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς.  
Η ατελής ανάπτυξη στην καρδιά στα Ε6 έμβρυα συμφωνεί με τα αποτελέσματα της 
επίδρασης της υπερέκφρασης του γονιδίου Gax του αρουραίου στον καρδιακό μυ 
(μείωση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων) και στην μορφολογία της καρδιάς. 
Πράγματι η καρδιά αυτών των εμβρύων παρουσιάζει πολλές μορφολογικές 
ανωμαλίες και υπάρχει πρόβλημα στις κοιλίες. 
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως τα κύτταρα Oline ή τα QT6 τα οποία είναι 
διαμολυσμένα με την ρετροϊική κατασκευή και εκφράζουν Mox-2, δεν παρουσιάζουν 
μείωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού τους (εμπειρική παρατήρηση). Ωστόσο τα 
κύτταρα αυτά δεν είναι μυοβλάστες αλλά αδιαφοροποίητοι εμβρυϊκοί ινοβλάστες και 
δεν έχουν την γονιδιακή έκφραση που έχουν οι μυοβλάστες αλλά και δεν δέχονται τα 
σήματα από παρακείμενους ιστούς όπως οι μυοβλάστες in vivo. 
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	SUMMARY 
	  
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	 
	ΣΩΜΙΤΟΓΕΝΕΣΗ 
	 
	Τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις μας γύρω από την μεταμεριδίωση των σπονδυλωτών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε αντίθεση με την Drosophila όπου τα μεταμερή καθορίζονται συγχρόνως (Lewis, 1978, Nusslein-Volhard and Wieschaus, 1980, Tautz and Sommer, 1995, Kimmel 1996, De Robertis, 1997), η μεταμεριδίωση στa σπονδυλωτά είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που οδηγεί στη δημιουργία μεσοδερμικών δομών που καλούνται σωμίτες. Oι σωμίτες παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί το μεταμεριδιακό πρότυπο των σπονδύλων, μερικών μυών και του περιφερικού νευρικού συστήματος (βλ. Εικόνα 1Α) (Keynes and Stern, 1988, McGrew and Pourquie, 1998). Στα αμνιωτά όπως στο ποντίκι και στην όρνιθα, ένας καθορισμένος αριθμός σωμιτών (52 στην όρνιθα και 65 στο ποντίκι) δημιουργούνται με μια διαδικασία από εμπρός προς τα πίσω, ένα ζευγάρι κάθε 90 λεπτά, από έναν μεσεγχυματικής φύσης μη μεταμεριδιωμένο ιστό, που καλείται προσωμιτικό μεσόδερμα (presomitic mesoderm-PSM). Το νεοσχηματισμένο ζεύγος σωμιτών χαρακτηρίζεται ως σταδίου Ι, το πριν από αυτούς σταδίου ΙΙ κ.ο.κ. (χρησιμοποιούνται οι λατινικοί χαρακτήρες αρίθμησης) (Christ and Ordahl, 1995). Οι σωμίτες αρχικά εμφανίζονται ως επιθηλιακές σφαίρες και αργότερα διαφοροποιούνται με σήματα που προέρχονται από τις περιβάλλουσες δομές. Στην αρχή η κοιλιακή περιοχή του νεοσχηματισμένου σωμίτη μεταπίπτει από  επιθηλιακή σε μεσεγχυματική κατάσταση σχηματίζοντας το σκληροτόμιο. Ο υπόλοιπος επιθηλιακός νωτιαίος σωμίτης αναφερόμενος ως δερμομυοτόμιο θα δώσει αργότερα το δερμοτόμιο και το μυοτόμιο (βλ. Εικόνα 2Β) (Ordahl and Le Douarin, 1992, Christ and Ordahl, 1995). Εκτός από τον νωτιαιοκοιλιακό άξονα οι σωμίτες διαφοροποιούνται και ως προς τον προσθιοπίσθιο και κεντρο-πλευρικό άξονα (medio-lateral) (Pourquie et al., 1995, Pourquie et al., 1995). Από τους σωμίτες θα αναπτυχθούν  οι σκελετικοί μύες του σώματος, ο αξονικός σκελετός και η δερμίδα της πλάτης (Gossler and Hrabe de Angelis, 1998).   
	Πρόσφατα, δύο διακριτά αλλά συνδεδεμένα ρυθμιστικά συστήματα έχει δειχθεί ότι λειτουργούν κατά την μεταμεριδίωση των σπονδυλωτών. Το πρώτο, είναι το μονοπάτι σηματοδότησης Notch για το οποίο, έχει δειχθεί με πειράματα σε ποντίκια αλλά και στον Xenopus, ότι έχει μεγάλη σημασία στην δημιουργία των ορίων των σωμιτών αλλά και στον καθορισμό της ταυτότητας του εμπρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του σωμίτη, γεγονος πολύ σημαντικό για τη μεταμεριδίωση του περιφερικού νευρικού συστήματος (Pourquie, 1999, ΜcGrew and Pourquie, 1998, Conlon et al., 1995). Απο τα  έως τώρα δεδομένα, φαίνεται πως το μονοπάτι σηματοδότησης Notch, δεν είναι υπεύθυνο για το μεταμερικό πρότυπο, αλλά για την οριοθέτηση των μεταμερών.  
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