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εισαγωγή 



 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΡΟΣΟΦΙΛΑΣ  
Το περιφερικό νευρικό σύστηµα (ΠΝΣ) της ∆ροσόφιλας αποτελεί σηµαντικό 

σύστηµα µοντέλο µε το οποίο µπορεί να µελετηθεί η διαδικασία της νευρογένεσης. Το 

ΠΝΣ προκύπτει από τον ιστό του εκτοδέρµατος που θα δώσει επίσης γένεση και στον 

επιδερµικό ιστό. Στο θώρακα του ενήλικου ατόµου βρίσκεται µεγάλος αριθµός 

αισθητηρίων σµηρίγγων που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις µακροχαίτες, 

µεγαλύτερες σε µέγεθος και µε καθορισµένη θέση, και τις µικροχαίτες, οµοιόµορφα 

κατανεµηµένες και µικρότερες σε µέγεθος. Στο φτερό, οι αισθητήριες σµήριγγες 

βρίσκονται µόνο στο περιθώριο, ενώ υπάρχουν και άλλα εξωτερικά αισθητήρια όργανα, 

τα sensilla campaniform. 

Κάθε αισθητήριο όργανο δηµιουργείται από ένα πρόδροµο κύτταρο, το 

Πρόδροµο Αισθητηρίου Οργάνου (ΠΑΟ) (Cubas et al., 1991). Κατά τη µεταµόρφωση, το 

ΠΑΟ διαιρείται και δίνει δύο θυγατρικά κύτταρα , τα pIIa και pIIb. Μέσα από µια σειρά 

ασύµµετρων κυτταρικών διαιρέσεων, από τα δύο αυτά κύτταρα θα προκύψουν η θήκη 

της σµήριγγας, το τριχογόνο κύτταρο, ο νευρώνας, και το στηρικτικό κύτταρο.  

Στο σύστηµα το οποίο µελετάµε, η κυτταρική επικοινωνία επιτυγχάνεται µέσω 

του σηµατοδοτικού µονοπατιού Notch, το οποίο προάγει τέτοιες ασυµµετρίες. Έλλειψη 

λειτουργίας του Notch ή των άλλων συστατικών του συστήµατος (Delta, Suppressor of 

Hairless, Enhancer of split), στοιχεία για τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, έχει σαν 

αποτέλεσµα τα δύο θυγατρικά κύτταρα του ΠΑΟ να αποκτήσουν το δυναµικό του 

κυττάρου pIIb και να γίνουν νευρώνες (default κατάσταση). Το αντίθετο αποτέλεσµα 

προκύπτει σε καταστάσεις κέρδους λειτουργίας των παραπάνω συστατικών του 

µονοπατιού. Το µονοπάτι Notch είναι λοιπόν βασικό στο να καθορίζει την ταυτότητα των 

κυττάρων κατά τη γενεαλογία της ανάπτυξης των αισθητηρίων οργάνων (Vervoort et 

al.,1997). 

Παρακάτω γίνεται ανάλυση των παραγόντων που εµπλέκονται στη διαδικασία 

της νευρογένεσης στη ∆ροσόφιλα και του σηµατοδοτικού µονοπατιού Notch.  

 

 

 



 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΥΠΟΥ bHLH ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗΣ. 
Οι πρωτεΐνες τύπου basic Helix-Loop-Helix (bHLH), αποτελούν µια ξεχωριστή 

κατηγορία µεταγραφικών παραγόντων στα µετάζωα, κατέχοντας διακριτούς ρόλους σε 

πολλά διαφορετικά σηµατοδοτικά µονοπάτια (Massari and Murre, 2000). Η 

οµαδοποίησή τους σε ξεχωριστή κατηγορία µεταγραφικών παραγόντων, οφείλεται στη 

χαρακτηριστική bHLH περιοχή τους, η οποία απαρτίζεται από τη βασική περιοχή µε 

µεγάλο αριθµό βασικών αµινοξέων, και από δύο αµφιπαθικές α-έλικες που χωρίζονται 

µεταξύ τους µε µία θηλιά της οποίας το  µέγεθος ποικίλλει. Οι πρωτεΐνες αυτές δρουν 

υποχρεωτικά σαν διµερή (όµο- ή έτερο-) προσδενόµενες σε ειδικές αλληλουχίες στο 

DNA, τα Ε boxes (CANNTG), ρυθµίζοντας έτσι τη µεταγραφή γονιδίων στόχων. Η 

ανάγκη για διµερισµό προκύπτει από το γεγονός ότι απαιτείται γειτνίαση δύο βασικών 

περιοχών για ισχυρή σύνδεση στο DNA. Η αλληλεπίδραση για τη δηµιουργία των 

διµερών λαµβάνει χώρα µεταξύ των α-ελίκων και η βασική περιοχή είναι αυτή που 

χρησιµοποιείται για την πρόσδεση στο DNA.  

Ο ρόλος των bHLH πρωτεϊνών έχει µελετηθεί στη διαδικασία της νευρογένεσης 

στη ∆ροσόφιλα, όπου πρωτεΐνες αυτής της κατηγορίας, ελέγχουν το σχηµατισµό του 

ΠΑΟ και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τους ενεργοποιητές, που ευνοούν το 

σχηµατισµό του και τους καταστολείς που ανταγωνίζονται τη δράση των ενεργοποιητών. 

Στη ∆ροσόφιλα, τα γονίδια που κωδικοποιούν  προνευρικές bHLH πρωτεΐνες που 

ανήκουν στην οµάδα των θετικών ρυθµιστών, είναι αυτά του γονιδιακού συµπλόκου 

achaete-scute (achaete, scute, lethal of scute, asense), το atonal και το daughterless. Το 

daughterless κωδικοποιεί για µια απανταχού παρούσα Ε πρωτεΐνη. Τα γονίδια αυτά 

προσδίδουν στα κύτταρα το δυναµικό να ακολουθήσουν τη νευροβλαστική αναπτυξιακή 

πορεία. Ο ετεροδιµερισµός των πρωτεϊνών Achaete και Scute µε την πρωτεΐνη 

Daughterless, προάγει τη σύνδεσή τους σε ειδικές αλληλουχίες στο DNA, τα ΕΑ boxes 

(CAC/GCTG) (Cabrera et al. 1991), για την ενεργοποίηση γονιδίων στόχων. 

Οι bHLH πρωτεΐνες που δρουν σαν αρνητικοί ρυθµιστές της µεταγραφής, 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη, περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες αυτές στις οποίες 

λείπει η περιοχή πρόσδεσης στο DNA (τύπου HLH), όπου αναφορικά στη ∆ροσόφιλα 



είναι η Emc µε οµόλογο στα θηλαστικά την Id. Η δράση των καταστολέων αυτών έχει 

δειχθεί ότι επιτυγχάνεται µε το σχηµατισµό ανενεργών διµερών µε τους ενεργοποιητές, 

διµερή τα οποία χάνουν την ικανότητα πρόσδεσης στο DNA (Ellis et al., 1990; Garell, 

Modollel, 1990; Van Doren et al., 1991)  

Η δεύτερη κατηγορία µεταγραφικών καταστολέων, περιλαµβάνει δοµικά 

συγγενείς πρωτεΐνες, τις hairy-related, που κωδικοποιούνται από τα γονίδια hairy (h), 

deadpan (dpn) και τα γονίδια του συµπλόκου E(spl) (m8, m7, m5, m3, mβ, mγ, 

mδ)(Delidakis and Tsakonas, 1992). Οµόλογα αυτών είναι οι HES πρωτεΐνες στα 

θηλαστικά, που αντίστοιχα ανταγωνίζονται τη δράση ενεργοποιητών οµολόγων των  

Achaete και Scute, όπως είναι οι MASH1 και Neurogenin (Bier et al. 1992, de la Pompa 

et al. 1997, Fisher and Caudy 1998, Ohsako et al. 1994). Αντίθετα µε τους bHLH 

καταστολείς τύπου Emc/Id, οι HES/E(spl) πρωτεΐνες, χαρακτηρίζονται από καλά 

συντηρηµένη βασική περιοχή για πρόσδεση στο DNA, µε χαρακτηριστικό κατάλοιπο 

προλίνης σε συγκεκριµένη θέση. Η βασική περιοχή είναι ικανή να προσδένεται σε 

ειδικές αλληλουχίες στο DNA, τα EB (CACGTG) και EC (CACGCG) boxes (Jennings et 

al., 1999). Η ύπαρξη της καλά συντηρηµένης βασικής περιοχής, δηλώνει ότι αυτοί οι 

ρυθµιστικοί παράγοντες, µπορούν να δρουν διαφορετικά από µια απλή αποµάκρυνση 

των προνευρικών ενεργοποιητών από το DNA. Χαρακτηριστικό είναι ότι η παρουσία της 

Hairy πρωτεΐνης και των E(spl) πρωτεϊνών, δεν παρεµποδίζει την πρόσδεση στο DNA 

των Da-AS-C ετεροδιµερών (Ohsako et al., 1994, Van Doren et al., 1994). Εκτός από τη 

bHLH περιοχή, οι πρωτεΐνες αυτές χαρακτηρίζονται από δύο ακόµα συντηρηµένες 

περιοχές, την περιοχή Orange, αγνώστου λειτουργίας αλλά ίσως υπεύθυνη για τη 

λειτουργική εξειδίκευση των µελών της οικογένειας, (Dawson et al., 1995) και το 

καρβοξυτελικό τετραπεπτίδιο WRPW, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη στρατολόγηση του 

συγκαταστολέα Groucho και απαραίτητο για τη δράση τους( Alifragis et al., 1997, 

Paroush et al., 1994). H πρωτεΐνη Groucho, είναι πυρηνική, εκφραζόµενη οµοιόµορφα σε 

όλους τους ιστούς και κωδικοποιείται από γονίδιο του συµπλόκου των E(spl) (Delidakis 

et al., 1991).  

 

 

 



Η ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ NOTCH ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗΣ 
Η σηµατοδότηση µέσω Notch, είναι ένας εξελικτικά συντηρηµένος µηχανισµός ο 

οποίος χρησιµοποιείται από τα µετάζωα για τον έλεγχο της κυτταρικής τύχης µέσω 

τοπικών κυτταρικών αλληλεπιδράσεων. Τα σήµατα που µεταδίδονται µέσω του 

υποδοχέα Notch σε συνδυασµό µε άλλους κυτταρικούς παράγοντες, επηρεάζουν τη 

διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασµό και τα αποπτωτικά γεγονότα σε όλα τα στάδια της 

ανάπτυξης.  

Το γονίδιο Notch (N) της ∆ροσόφιλας κωδικοποιεί ένα διαµεµβρανικό υποδοχέα 

300-kD τα χαρακτηριστικά τoυ οποίoυ είναι το µεγάλο εξωκυττάριο µέρος τoυ που 

αποτελείται από 36 επαναλήψεις τύπου EGF και τρεις χαρακτηριστικές επαναλήψεις 

πλούσιες σε κυστείνες. Στο ενδοκυττάριο µέρος έχει έξι επαναλήψεις αγκυρίνης µία 

αλληλουχία PEST και µία θέση δέσµευσης για το µεταγραφικό ενεργοποιητή Suppressor 

of Hairless [Su(H)] (Artavanis-Tsakonas et al., 1999). Γενετικές και µοριακές 

αλληλεπιδράσεις έχουν οδηγήσει στην ταυτοποίηση των πρωτεϊνών που συµµετέχουν 

στη µετάδοση και τη ρύθµιση της σηµατοδότησης Notch. Στη ∆ροσόφιλα, οι 

διαµεµβρανικές πρωτεΐνες Delta και Serrate λειτουργούν σαν προσδέτες του υποδοχέα. Ο 

µεταγραφικός παράγοντας Su(H), λειτουργεί σαν downstream τελεστής της 

σηµατοδότησης και τα γονίδια των E(spl) είναι πρωταρχικοί µεταγραφικοί στόχοι του 

σήµατος. 

Στην ανάπτυξη της ∆ροσόφιλας, η δηµιουργία του ΠΝΣ είναι διαδικασία κλειδί 

όπου η σηµατοδότηση Notch έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, και αντικατοπτρίζει τον τρόπο 

µε τον οποίο µια οµάδα κυττάρων µε το ίδιο αναπτυξιακό δυναµικό αρχικά, 

διαφοροποιείται και τα κύτταρα ακολουθούν διαφορετικές αναπτυξιακές πορείες. Τα 

προνευρικά γονίδια αρχικά, εκφράζονται σε οµάδες κυττάρων που είναι γνωστές σαν 

προνευρικοί συναθροισµοί και προσδίδουν στα κύτταρα την ικανότητα να 

ακολουθήσουν νευρική πορεία. Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις που µεσολαβούνται από τα 

γονίδια του µονοπατιού Notch, επιτρέπουν σε ένα µόνο από τα κύτταρα του προνευρικού 

συναθροισµού να ακολουθήσει τη νευρική τύχη και να γίνει πρόδροµο κύτταρο του 

αισθητηρίου οργάνου, ενώ τα υπόλοιπα θα γίνουν επιδερµικά κύτταρα (Artavanis-

Tsakonas, Simpson, 1991). Συγκεκριµένα ένας τυπικός συναθροισµός κυττάρων από τον 



οποίο θα προκύψει µία µακροχαίτη του θωράκα αποτελείται από 20-30 κύτταρα αλλά το 

κύτταρο του προνευρικού συναθροισµού επιλέγεται µεταξύ µιας µικρής οµάδας 

κυττάρων που έχουν συσσωρεύσει µεγαλύτερη ποσότητα των πρωτεϊνών Achaete και 

Scute από τα γειτονικά τους κύτταρα (Skeath and Carroll, 1991, Cubas and Modolell 

1992). 

Η διακυτταρική σηµατοδότηση σε ένα προνευρικό συναθροισµό διαµεσολαβείται 

από τις πρωτεΐνες Delta και Notch που δρουν σαν αποστολέας και υποδοχέας του 

σήµατος αντίστοιχα (Heitzel and Simpson, 1991). Στο κύτταρο που λαµβάνει το σήµα, η 

ενεργοποίηση του Notch επάγει µέσω του Su(H) την έκφραση των γονιδίων E(spl) 

(Bailey and Posakony, 1995; Lecourtois and Schweisguth, 1995). Τα προϊόντα των 

γονιδίων E(spl), ανταγωνίζονται τη λειτουργία των προνευρικών πρωτεϊνών είτε 

ρυθµίζοντας αρνητικά την έκφρασή τους είτε διακόπτοντας την ενεργοποίηση γονιδίων 

στόχων (Oellers et al. 1994, Heitzler et al., 1996). Πιστεύεται, ότι όσο µεγαλύτερη 

ποσότητα προνευρικών πρωτεϊνών συσσωρεύεται σε ένα κύτταρο, τόσο πιο πολύ σήµα 

αυτό το κύτταρο στέλνει και συγχρόνως τόσο πιο λίγο αναστέλλεται από τα γειτονικά 

του. Έτσι, σε ένα προνευρικό συναθροισµό τα κύτταρα που συσσωρεύουν µεγάλη 

ποσότητα προνευρικών πρωτεϊνώ, τείνουν να ξεφύγουν από την αναστολή, γίνονται 

πρόδροµοι των αισθητηρίων οργάνων, στέλνουν µεγάλη ποσότητα σήµατος και 

αποτρέπουν τα γειτονικά τους κύτταρα από το να αποκτήσουν την ίδια τύχη. Αυτός είναι 

και ο µηχανισµός της πλευρικής αναστολής (Simpson 1990, 1997; Heitzler and Simpson 

1991). 
  

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ SMC ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Για να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο τα κύτταρα 

του εξωδέρµατος ακολουθούν τη νευρική πορεία, αναλύθηκε ένα από τα πρώτα γεγονότα 

της απόκτησης νευρικού δυναµικού που όπως αναφέρθηκε είναι η υπερσυσσώρευση των 

προνευρικών πρωτεϊνών στο µελλοντικό πρόδροµο κύτταρο του αισθητηρίου οργάνου 

(ΠΑΟ). Συγκεκριµένα, αναλύθηκε ένας ενισχυτής του AS-C συµπλόκου, ο SMC, οποίος 

κατευθύνει την έκφραση του γονιδίου αποκλειστικά στα κύτταρα ΠΑΟ. Ο SMC 

ενισχυτής (από το sensory mother cell, συνώνυµο του προδρόµου του αισθητηρίου 



οργάνου) του γονιδίου scute, επάγει την έκφραση του γονιδίου αναφοράς lac-Z στους 

προνευρικούς συναθροισµούς. Ενισχυτές παρόµοιοι µε τον SMC που θεωρούνται 

υπεύθυνοι για τη συσσώρευση των ac και ase στα ΠΑΟ, έχουν βρεθεί επίσης κοντά σε 

αυτά τα γονίδια. Με συγκρίσεις της αλληλουχίας και σηµειακές µεταλλαγές στον SMC 

ενισχυτή, αναδείχθηκε η παρουσία συντηρηµένων µοτίβων απαραίτητων για τη δράση 

του ενισχυτή, µερικά από τα οποία χρησιµεύουν σαν σηµεία πρόσδεσης για τις 

προνευρικές πρωτεΐνες (εδώ εστιάζεται και η αυτορρύθµιση των προνευρικών γονιδίων). 

Πιο αναλυτικά, οι συντηρηµένες αλληλουχίες περιέχουν τρία στοιχεία ΕA που αποτελούν 

σηµεία πρόσδεσης των Achaete και Scute πρωτεϊνών. Ένα από αυτά τα στοιχεία, 

βρίσκεται σε γειτονία µε ένα Ec box το οποίο αναγνωρίζεται από τις πρωτεΐνες του 

συµπλόκου των E(spl). Επιπρόσθετα, εντοπίζονται τρία αντίγραφα ενός µοτίβου που 

θυµίζει την θέση πρόσδεσης των µεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας NF-κB που 

ονοµάζονται α1, α2, α3, καθώς επίσης και τρία αντίγραφα ενός πλούσιου σε Τ µοτίβου, 

τα β1, β2, β3 τα οποία δεν παραπέµπουν σε σηµεία πρόσδεσης µέχρι τώρα γνωστών 

πρωτεϊνών (Culi & Modolell, 1998) 

Για να ταυτοποιηθεί ο ελάχιστος αριθµός διαφορετικών µοτίβων που είναι ικανά 

να συγκροτήσουν ένα ΠΑΟ-ειδικό ενισχυτή, κατασκευάστηκαν συνθετικοί ενισχυτές και 

δοκιµάστηκαν για την ικανότητά τους να οδηγούν την έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης η 

οποία ήταν υπό τον έλεγχο του hsp70 υποκινητή. Το συνθετικό ολιγονουκλεοτίδιο µε 

δύο ΕΑ στοιχεία και ένα α2 µοτίβο, είχε σαν αποτέλεσµα ασθενή συσσώρευση της β-

γαλακτοσιδάσης στα κύτταρα ΠΑΟ, αλλά τέσσερις διαδοχικές επαναλήψεις του 

παραπάνω ολιγονουκλεοτιδίου είχαν σαν αποτέλεσµα περισσότερη lac-Z δραστικότητα 

στα κύτταρα ΠΑΟ. Η σηµασία της ύπαρξης και ΕΑ στοιχείων και µοτίβων τύπου α, 

κρίθηκε µε διάφορες δοκιµές όπου ταυτοποιήθηκε ότι τα µοτίβα α έχουν ένα 

κατασταλτικό ρόλο εφόσον η απουσία τους από τους συνθετικούς ενισχυτές οδηγεί στην 

έκφραση σε όλα τα κύτταρα ενός προνευρικού συναθροισµού και όχι αποκλειστικά στα 

πρόδροµα κύτταρα των αισθητηρίων οργάνων.  

Οι ΠΑΟ-ειδικοί ενισχυτές όπως προαναφέρθηκε διαθέτουν ένα ή περισσότερα EC 

στοιχεία στα οποία µπορούν να προσδένονται οι E(spl) πρωτεΐνες. Αυτό θα µπορούσε 

πολύ απλά να σηµαίνει ότι οι πρωτεΐνες αυτές, προσδένονται στο EC στοιχείο και 

καταστέλλουν τον ενισχυτή στα κύτταρα του προνευρικού συναθροισµού εκτός από την 



περίπτωση του ΠΑΟ όπου και δε συσσωρεύονται (Jennings et al., 1994). Αποµάκρυνση 

όµως αυτού του στοιχείου, δεν επάγει τη µεταγραφή στα υπόλοιπα κύτταρα του 

προνευρικού συναθροισµού. Η παρατήρηση επίσης ότι τα ΕΑ στοιχεία από µόνα τους 

κατευθύνουν την έκφραση σε όλα τα κύτταρα του προνευρικού συναθροισµού (όχι 

πλευρική αναστολή) και ο συνδυασµός τους µε τα α µοτίβα περιορίζει την έκφραση στα 

ΠΑΟ (πλευρική αναστολή),  υποδεικνύει ένα διαφορετικό µηχανισµό δράσης των E(spl). 

Έτσι έχει προταθεί ότι οι πρωτεΐνες αυτές κατά κάποιο τρόπο διακόπτουν τη δράση των 

α µοτίβων ή καλύτερα των παραγόντων που προσδένονται σε αυτά τα µοτίβα. Στοιχεία 

που υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση είναι ότι η bHLH περιοχή των πρωτεϊνών αυτών 

δεν χρειάζεται απαραίτητα για την καταστολή της νευρογένεσης όπως έχει δειχθεί για 

την E(spl) m8 (Giebel and Campos-Ortega 1997), που υποδεικνύει ότι η πρόσδεση στο 

DNA δεν είναι απαραίτητη. Έτσι έχει προταθεί ότι στα α µοτίβα προσδένεται ένας Χα 

ενεργοποιητής που είναι ικανός να αλληλεπιδρά µε τις E(spl). Η δηµιουργία ενός τέτοιου 

συµπλόκου θα είχε σαν αποτελέσµα να µετατρέπει την ενεργοποιητική δράση του Χα 

στα ΠΑΟ, σε κατασταλτική δράση στα υπόλοιπα κύτταρα του προνευρικού 

συναθροισµού (Culi & Modolell, 1998) Βέβαια, οι E(spl) µπορούν να δρουν 

κατασταλτικά και µε άλλους τρόπους ανταγωνιζόµενα τη δράση των προνευρικών 

πρωτεϊνών, πχ αλληλεπιδρώντας άµεσα µαζί τους (Giagtzoglou et al., submitted). 

 

∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ E(spl) 
Το E(spl)-C είναι ένας γενετικός τόπος έκτασης περίπου 60kb και περιλαµβάνει 

µεταξύ άλλων και 7 γονίδια που κωδικοποιούν τις δοµικά συγγενείς πρωτεΐνες m8, m7, 

m5, m3, mβ, mγ, mδ. ∆ιαφορετικές E(spl) πρωτεΐνες µπορούν να υποκαθιστούν 

λειτουργικά η µία την άλλη και έχει τεθεί το ερώτηµα κατά πόσο εξειδικεύεται η δράση 

τους. Με το σύστηµα UAS-GAL4, αναλύθηκε η επίδραση κάθε γονιδίου σε αποφάσεις 

κυτταρικής τύχης που λαµβάνουν χώρα στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι E(spl) πρωτεΐνες ανταγωνίζονται το σχηµατισµό του 

ΠΑΟ και τη δηµιουργία φλεβώσεων στο φτερό. Αν και εµφανίζουν πλεονάζουσα δράση, 

παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους εξειδίκευση στη λειτουργία τους. Για 

παράδειγµα, η E(spl)mβ, που φυσιολογικά εκφράζεται στις περιοχές µεταξύ των 

φλεβώσεων, έχει και την πιο ισχυρή δράση όσον αφορά την καταστολή των φλεβών, ενώ 



οι E(spl)m8 και E(spl)m7, είναι πιο ισχυροί καταστολείς των τριχών. Υπάρχει όµως 

ακόµα µεγαλύτερη εξειδίκευση εφόσον η m8 καταστέλλει ισχυρά τις µακροχαίτες του 

θώρακα, ενώ η m7 είναι ισχυρότερος καταστολέας των τριχών στο περιθώριο του φτερού 

(Ligoxygakis, 1999). 

Ένα ερώτηµα που τίθεται αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι πρωτεΐνες αυτές 

δρουν σαν καταστολείς. Η περίπτωση της αλληλεπίδρασης µε τις προνευρικές πρωτεΐνες 

είναι πολύ πιθανό σενάριο και για αυτό το σκοπό έχουν µελετηθεί πρωτεινικές 

αλληλεπιδράσεις µε το σύστηµα των δύο υβριδίων. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν την 

ικανότητα να σχηµατίζουν οµο- και ετεροδιµερή µε διαφορετικές προτιµήσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, οι m8 και m5  ετεροδιµερίζονται µόνο µε την πρωτεΐνη Daughterless, η 

m3 ετεροδιµερίζεται µόνο µε τις προνευρικές πρωτεΐνες, ενώ οι mβ, mγ και m7 

ετεροδιµερίζονται και µε Daughterless και µε τις προνευρικές πρωτεΐνες (Alifragis, 

1997). Ο ετεροδιµερισµός τους µε τις προνευρικές πρωτεΐνες, αποτ΄λεσε τη βάση για να 

προταθεί η θεωρία ότι ο ρόλος τους σχετίζεται µε τη δηµιουργία ανενεργών συµπλόκων 

Da/Ac-Sc, κάτι που πρόσφατα αποτελέσµατα έχουν διαψέυσει. 

Οι E(spl) όµως µπορούν να δρουν κατασταλτικά προσδενόµενες στο DNA. Αυτή 

η περίπτωση έχει εξεταστεί µε τη δηµιουργία ενός χιµαιρικού µορίου m7 που περιέχει 

εναλλακτικά του µοτίβου πρόσδεσης του συγκαταστολέα Groucho, την περιοχή 

ενεργοποίησης της µεταγραφής VP16 (Jimenez, 1997). Η χιµαιρική αυτή µορφή της m7, 

επάγει την νευρογένεση υποδεικνύοντας ότι προσδένεται στο DNA και ενεργοποιεί 

γονίδια στόχους που φυσιολογικά καταστέλλονται από τις E(spl). Τελικά όµως φαίνεται 

ότι οι E(spl), χρησιµοποιούν δύο µηχανισµούς καταστολής. Από αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα (Giagtzoglou et al), οι m7 και mγ, στρατολογούνται στο DNA έµµεσα 

µέσω συµπλόκων µε Da/Sc. Η mδ δεν δείχνει τέτοια δραστικότητα πιθανώς λόγω της 

ανικανότητάς της να αλληλεπιδρά µε τις προνευρικές πρωτεΐνες. Παρά το γεγονός ότι οι 

E(spl) µπορούν να  στρατολογούνται στα γονίδια στόχους τους µέσω των προνευρικών 

συµπλόκων, όλοι οι χαρακτηρισµένοι ενισχυτές στόχοι των προνευρικών πρωτεϊνών (ac-

proximal, ase, dpn, neur) φέρουν EB,C στοιχεία (Jarman et al., 1993; Ohsako et al., 1994; 

Van Doren et al., 1994, Emery and Bier 1995, Culi and Modolell 1998). Το στοιχείο αυτό 

σε συνδυασµό µε την ύπαρξη της καλά συντηρηµένης βασικής περιοχή τους, δείχνει ότι 

και η πρόσδεση στο DNA χρησιµοποιείται για καταστολή.  



 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η µελέτη της κατασταλτικής δράσης της E(spl)m8 όπως και των άλλων Ε(spl) 

πρωτεϊνών γίνεται  για να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο η πλευρική αναστολή 

καταστέλλει τη διαδικασία της νευρογένεσης. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη 

ενότητα, οι E(spl) πρωτεΐνες µπορούν να δρουν κατασταλτικά µε δύο τρόπους. Eίτε 

άµεσα προσδενόµενες στο DNA όπως φαίνεται για την πρωτεΐνη mδ, είτε σχηµατίζοντας 

σύµπλοκα µε τις προνευρικές πρωτεΐνες µηχανισµό που φαίνεται να ακολουθούν οι  m7 

και mγ.  

Για την πρωτεΐνη m8 υπάρχουν στοιχεία ότι είναι πολύ ισχυρός καταστολέας της 

νευρογένεσης. Η υπερέκφρασή της, καταστέλλει τις µακροχαίτες και µικροχαίτες του 

θώρακα (Ligoxygakis et al., 1999, Giebel, 1997). H καταστολή αυτή επιτυγχάνεται 

ακόµα και όταν ταυτόχρονα υπερεκφράζεται η προνευρική πρωτεΐνη Lethal of scute 

(Giebel, 1997). Aκόµα και σε καταστάσεις ταυτόχρονης υπερέκφρασης της προνευρικής 

πρωτεΐνης Scute υπό την καθοδήγηση του γονιδίου pnr-GAL4 µε γονίδια ανταποκριτές 

τα Ε4-lacZ και Εα4-lacZ έχει ισχυρή κατασταλτική δράση (Giagtzoglou, αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα). Μέσα από µια σειρά πειραµάτων που περιλαµβάνει υπερεκφράσεις 

διαφορετικών µελών της οικογένειας, έχει δειχτεί ότι οι m8 και m7 εµφανίζονται σαν πιο 

ισχυροί καταστολείς και πιθανώς δρουν σχηµατίζοντας σύµπλοκα µε τις προνευρικές 

πρωτεΐνες. Το τελευταίο έχει επιβεβαιωθεί για την m7 (Giagtzoglou ), και έχει προταθεί 

για την m8 στο παρελθόν εφόσον έχει δειχτεί ότι η bHLH περιοχή δεν χρειάζεται για την 

κατασταλτική δράση, ενώ η Orange περιοχή εµφανίζεται υπεύθυνη (Giebel, 1997). 

Επιπλέον τα m7 και m8, εκφράζονται σε όλους τους προνευρικούς συναθροισµούς σε 

αντίθεση µε άλλα µέλη της οικογένειας, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη µιας ισχύουσας 

δράσης ή ακόµα ότι µπορεί να καθορίζουν πρώιµα γεγονότα στη διαδικασία της 

πλευρικής αναστολής (de Celis, 1996) . Η υπόθεση που είχε δηµιουργηθεί κυρίως µε 

βάση τα στοιχεία της αλληλεπίδρασης µε την πρωτεΐνη Daughterless και µε το γεγονός 

ότι η bHLH περιοχή της Μ8 δεν ευθύνεται για καταστολή, είναι ότι η Μ8 σχηµατίζει 

ανενεργό προνευρικό σύµπλοκο µέσω Da ή αποµακρύνει το προνευρικό σύµπλοκο από 

το DNA. 



Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των δοµικών περιοχών που 

απαιτούνται για αλληλεπίδραση µεταξύ της πρωτεΐνης E(spl)-m8 και της  E πρωτεΐνης 

Daughterless µε τη χρήση του συστήµατος των δύο υβριδίων. Μία αντίστοιχη µελέτη  

έχει πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν για τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

πρωτεϊνών m3 και Scute (Alifragis, 1997). ∆ιαφορετικά τµήµατα των πρωτεϊνών 

ελέγχθηκαν µε το σύστηµα των δύο υβριδίων για αλληλεπίδραση η οποία εντοπίστηκε 

µεταξύ των bHLH περιοχών τους. Μέσα από αυτή τη µελέτη προτάθηκε ότι η απαίτηση 

των HLH περιοχών για αλληλεπίδραση, ανατρέχει στο γεγονός ότι η λειτουργική 

κατηγοριοποίηση των E(spl), σχετίζεται µε την οµοιότητα στην αλληλουχία των bHLH 

περιοχών τους (Delidakis, 1992). Πιο συγκεκριµένα οι m5 και m8 που ανήκουν σε µία 

υποοµάδα, παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα στις bHLH περιοχές τους, οι οποίες 

διαφέρουν από αυτές της οµάδας των m7/mβ/mγ.  Αντίστοιχη όµως µελέτη για την 

αλληλεπίδραση µεταξύ m7 και Scute εµπλέκει την Orange περιοχή σαν λειτουργική 

δοµή για αλληλεπιδράσεις (Giagtzoglou , αδηµοσίευτα αποτελέσµατα). Αυτό είναι ένα 

ακόµα στοιχείο που επιβεβαιώνει τη λειτουργική εξειδίκευση των E(spl) παρά το γεγονός 

ότι εµφανίζουν πλεονάζουσα δράση. Η m3 διαφέρει από την m7 όσον αφορά τις 

πρωτεινικές αλληλεπιδράσεις. Η m3 αλληλεπιδρά µόνο µε Ac/Sc, ενώ η m7 µε Ac/Sc και 

Daughterless και οι δύο αυτές πρωτεΐνες εξειδικεύονται στις δοµές µε τις οποίες 

αλληλεπιδρούν. Ενδιαφέρον είναι λοιπόν να εξεταστεί και η τρίτη οµάδα των E(spl) που 

περιλαµβάνει τις m5 και m8 και οι οποίες αλληλεπιδρούν µόνο µε Daughterless. 

Παράλληλα, µελετάται ο τρόπος µε τον οποίο η Μ8 δρα κατασταλτικά. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία χιµαιρικού µορίου της M8 που φέρει την ετερόλογη 

περιοχή ενεργοποίησης της µεταγραφής, VP16.  

 

 

 

 



αποτελέσµατα 



 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ E(SPL)-Μ8 ΜΕ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ DAUGHTERLESS ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ. 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ: 

Το σύστηµα των δύο υβριδίων του σακχαροµύκητα µπορεί να δώσει ενδείξεις για 

τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ δύο πρωτεϊνών. Η αρχή του συστήµατος, βασίζεται στην 

κατασκευή χιµαιρικών πρωτεϊνών που θέλουµε να εξετάσουµε. Η µία από τις δύο 

πρωτεΐνες, φέρει την περιοχή πρόσδεσης στο DNA του βακτηριακού µεταγραφικού 

παράγοντα Lex-A. Η δεύτερη πρωτεΐνη φέρει µία περιοχή ενεργοποίησης της 

µεταγραφής και η οποία στο σύστηµα που θα χρησιµοποιούµε είναι η Β42. 

Σακχαροµύκητες µετασχηµατίζονται µε πλασµίδια που εκφράζουν τα παραπάνω 

χιµαιρικά γονίδια µαζί µε ένα πλασµίδιο το οποίο έχει το γονίδιο lac-Z  υπό τον έλεγχο 

ενός υποκινητή στον οποίο προσδένεται η Lex-A. Στην περίπτωση που οι δύο πρωτεΐνες 

αλληλεπιδρούν, η περιοχή ενεργοποίησης της µεταγραφής θα στρατολογηθεί στον 

υποκινητή µε αποτέλεσµα την έκφραση του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης, η 

ενεργότητα της οποίας µετράται σε τρυβλία µε θρεπτικό µέσο που έχει X-GAL. Στα 

τρυβλία αυτά, η ενεργότητα του ενζύµου και κριτήριο για την αλληλεπίδραση,  γίνεται 

ορατή από το µπλε χρώµα που παίρνουν οι αποικίες εξαιτίας της αποικοδόµησης του X-

GAL από τη β-γαλακτοσιδάση σε διάστηµα 12-24 ωρών. 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ E(spl)m8 ΚΑΙ DAUGHTERLESS. 

Η E(spl)m8 πρωτεΐνη διαθέτει 179 αµινοξέα. ∆ιαφορετικά τµήµατα του cDNA 

του m8 συγχωνεύτηκαν µε την περιοχή πρόσδεσης στο DNA, Lex-A την οποία φέρει ο 

πλασµιδιακός φορέας PEG202NLS.  

Για αλληλεπίδραση µε τα διαφορετικά τµήµατα της πρωτεΐνης Daughterless, 

εξετάστηκαν οι παρακάτω περιοχές της πρωτεΐνης: 

Η αµινοξική αλληλουχία 1-80 που φέρει την bHLH περιοχή. 



 Η αλληλουχία 1-120 που εκτείνεται από την bHLH περιοχή µέχρι το τέλος της 

Orange περιοχής. 

Η αλληλουχία 1-140 που καλύπτει είκοσι ακόµη αµινοξέα µετά το τέλος της 

Orange περιοχής. 

Η αλληλουχία 81-120 που καλύπτει µόνο την Orange περιοχή. 

Η αλληλουχία 81-140 που εκτείνεται λίγα αµινοξέα µετά το τέλος της Orange 

περιοχής. 

Η αλληλούχια 81-179 µετά το τέλος της bHLH περιοχής και µέχρι το τέλος του 

µορίου. 

Η περιοχή 121-179 που εκτείνεται µετά το τέλος της Orange και περιέχει το 

καρβοξυτελικό τετραπεπτίδιο WRPW. 

Για αλληλεπίδραση επίσης ελέγχθηκε και ολόκληρη η µορφή του µορίου, Μ8/ 1-

179. 

 Η πρωτεΐνη Daughterless διαθέτει 710 αµινοξέα. ∆ιαφορετικά τµήµατα του 

cDNA του da, συγχωνεύτηκαν µε την περιοχή ενεργοποίησης της µεταγραφής B42 την 

οποία φέρει ο πλασµιδιακός φορέας PJG4.5. 

Για αλληλεπίδραση µε τα διαφορετικά τµήµατα της πρωτεΐνης m8, εξετάστηκαν 

οι παρακάτω περιοχές της πρωτεΐνης. 

Η αµινοξική αλληλουχία 1-295 από την αρχή του µορίου µέχρι την αρχή της 

περιοχής ενεργοποίησης της µεταγραφής. Η περιοχή αυτή δεν είναι χαρακτηρισµένη ότι 

διαθέτει κάποια από τις γνωστές πρωτεινικές δοµές. 

Η αµινοξική αλληλουχία 1-514 που καλύπτει την περιοχή από την αρχή του 

µορίου µέχρι και µεγάλο τµήµα µετά από την περιοχή ενεργοποίησης της µεταγραφής 

αλλά δεν περιλαµβάνει την bHLH περιοχή. 

Η αµινοξική αλληλουχία 295-710 που εκτείνεται από την έναρξης της περιοχής 

ενεργοποίησης της µεταγραφής µέχρι το τέλος του µορίου και περιλαµβάνει την bHLH 

περιοχή. 

Η αλληλουχία 388-710 που εκτείνεται µετά την περιοχή ενεργοποίησης της 

µεταγραφής και περιλαµβάνει την bHLH περιοχή. 

Η αλληλουχία 551-609 που καλύπτει µόνο τη bHLH περιοχή. 

Για αλληλεπίδραση ελέγχθηκε και ολόκληρη η µορφή του µορίου Da/1-710. 



Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα των αλληλεπιδράσεων από 

τους διάφορους συνδυασµούς των δοµών της Μ8 µε τις δοµές της Da. 

 

 M8 1-179 1-80 1-120 1-140 81-120 81-140 81-179 121-179

Da 1-710 √ √√   √√√  √√√ √√√  

     1-514 √√√   √√√  √√√ √√√  

     1-295         

    295-710    √  √√√   

    388-710  √  √  √√√   

    551-609         

    PJG4.5         

      Mβ √√√ √√√ √ √√√ – √√√ – – 

       Μγ √√√ √√√  √√√ – √√√ – – 

 

Ο αριθµός των √ υποδεικνύει την ισχύ της αλληλεπίδρασης. 

Με το σύµβολο – υποδεικνύονται οι αλληλεπιδράσεις οι οποίες δεν ελέγχθηκαν. 
Σηµείωση:Στο παράρτηµα δίνονται οι πρωτεινικές αλληλουχίες των m8 και da όπου και 

σηµειώνονται τα διαφορετικά  µοτίβα τους. 
 

Η λειτουργικότητα των m8/1-80, m8/1-120, m8/1-140 πιστοποιήθηκε µε µέτρηση 

της ικανότητάς τους να αλληλεπιδρούν µε τις E(spl)mβ και mγ, εφόσον είναι γνωστό ότι 

αλληλεπιδρούν µε την m8 µέσω των bHLH περιοχών τους. Η περιοχή του m8 1-120, 

φαίνεται ότι έχει ασθενή δράση εφόσον δεν αλληλεπιδρά µε τις mβ και mγ. Ελέχθηκε 

επίσης η πιθανότητα να προκαλείται ενεργοποίηση του γονιδίου ανταποκριτή από το 

φορέα PJG4.5 που είναι πάντα αρνητική εκτός από την περίπτωση του m8 81-140. 

Παραµένει να εξεταστεί η λειτουργικότητα των τµηµάτων m8/81-179 και m8/121-179 

µέσω της αλληλεπίδρασης µε  Groucho εφόσον τα τµήµατα αυτά περιέχουν το 

καρβοξυτελικό τετραπεπτίδιο WRPW. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται µεταξύ των δοµών 

της m8 πρωτεΐνης που περιέχουν την Orange περιοχή, (αλληλουχία 1-140, 81-179) µε 

τµήµα της πρωτεΐνης Daughterless που φέρει την περιοχή ενεργοποίησης της 



µεταγραφής (1-514). Η περιοχή της Da, 1-295 αποκλείται να είναι επαρκής για την 

αλληλεπίδραση, εφόσον αυτό το τµήµα της πρωτεΐνης δεν αλληλεπιδρά µε καµία 

περιοχή της m8, µε την επιφύλαξη πάντα ότι η παραγωγή της πρωτείνης µπορεί να µην 

είναι επαρκής.  

Το τµήµα της Da, 295-710 που περιλαµβάνει την περιοχή ενεργοποίησης, δεν 

αλληλεπιδρά όπως αναµένεται µε τις περιοχές 1-140 και 81-179 της m8 και αυτό µπορεί 

να οφείλεται σε µη λειτουργική διαµόρφωση της περιοχής ενεργοποίησης λόγω σύντηξης 

µε τη B42. Είναι πολύ πιθανό ότι εναλλακτικό τµήµα της πρωτεΐνης που θα περιέχει λίγα 

αµινοξέα επιπλέον πριν την έναρξη της περιοχής ενεργοποίησης, να µπορεί να αποκτήσει 

καλύτερη διαµόρφωση και την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε τα τµήµατα 1-140 και 81-

179.  

Η περιοχή 81-140 της m8 που περιλαµβάνει τη δοµή Orange, δίνει ισχυρή 

αλληλεπίδραση µε όλες τις περιοχές της Da εκτός από τη bHLH περιοχή, και επιπλέον 

αλληλεπιδρά µε τις mβ και mγ κάτι το οποίο δεν αναµένεται. Για αυτό το λόγο θεωρώ 

ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτουν απο µη ειδική δράση της περιοχής αυτής 

κάτι που συνηγορείται από την αλληλεπίδραση µε τον άδειο φορέα PJG4.5. 

Η έλλειψη ικανότητας για αλληλεπίδραση των m8/1-120 και m8/81-120, που 

περιέχουν την περιοχή Orange, προφανώς οφείλεται στην παραγωγή µη λειτουργικών 

πρωτεϊνών ή στη µικρή παραγωγή τους. Για το m8/1-120, κάτι τέτοιο φαίνεται σίγουρο, 

εφόσον στο πείραµα ελέγχου δίνει πολύ ασθενή αλληλεπίδραση µε την mβ και καθόλου 

µε την mγ. Η µέτρηση της παραγωγής της πρωτεΐνης κρίνεται απαραίτητη σε αυτή την 

περίπτωση. 

Η m8/1-80 που φαίνεται ότι παράγει λειτουργική πρωτεΐνη εφόσον αλληλεπιδρά 

µε mβ και mγ, δεν δίνει καµιά ισχυρή αλληλεπίδραση µε τη Da, στοιχείο που αποκλείει 

ότι η bHLH περιοχή της m8 µπορεί να αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη Daughterless. Μία 

ασθενή αλληλεπίδραση που δίνει µε το Da/388-710 που φέρει την bHLH περιοχή, µπορεί 

να οφείλεται στο γεγονός ότι οι bHLH περιοχές των δύο µορίων, στο δεδοµένο σύστηµα 

µπορούν να δίνουν µία ασθενή αλληλέπιδραση η οποία να µην αντικατοπτρίζει την 

κανονική αλληλεπίδραση στη φυσιολογική κατάσταση. Ακριβώς την ίδια ασθενή 

αλληλεπίδραση µε αυτή την περιοχή της Da, παίρνουµε µε το m8/1-140 και πιο ισχυρή 



µε το m8/81-140 που µπορεί να εξηγηθεί λόγω ισχυρής δράσης του µορίου ή του Μ8/81-

140 που όπως είδαµε δίνει ισχυρές αλληλεπιδράσεις που µάλλον δεν είναι σωστές. 

Οι περιοχές m8/121-179 και Da/551-609 δεν δίνουν καµία αλληλεπίδραση. Αυτό 

υποδηλώνει ίσως ότι αυτή η περιοχή του m8 (που δεν διαθέτει κανένα γνωστό µοτίβο 

εκτός από το καρβοξυτελικό τετραπεπτίδιο WRPW), δεν αλληλεπιδρά µε τη Da εφόσον 

και µόνο ταυτοποιηθεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής µέσω αλληλεπίδρασης µε 

Groucho. Η έλλειψη αλληλεπίδρασης από το Da/551-609 επιβεβαιώνει ότι η bHLH 

περιοχή της Da δεν αλληλεπιδρά µε την Μ8. Αφήνεται όµως ανοικτό το ενδεχόµενο να 

µην είναι λειτουργική αυτή η δοµή στο συγκεκριµένο σύστηµα. 

Σηµαντικό πείραµα το οποίο πρέπει να γίνει, είναι η µέτρηση της παραγωγής των 

πρωτεϊνών για να µπορούν να συγκριθούν καλύτερα οι σχετικές εντάσεις των παραπάνω 

αλληλεπιδράσεων. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΧΙΜΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ E(spl)m8-VP16 ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UAS-GAL4 ΤΗΣ 

∆ΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 
 

Η υπόθεση που έχει διαµορφωθεί ως τώρα, είναι ότι η πρωτεΐνη m8 χρησιµοποιεί 

κάποιο µηχανισµό καταστολής ανεξάρτητα από πρόσδεση στο DNA αλλά εξαρτώµενο 

από την αλληλεπίδραση µε την πρωτεΐνη Daughterless για την καταστολή γονιδίων 

στόχων. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα για τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η 

καταστολή. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές υποθέσεις: Η m8 αλληλεπιδρά µε την Da και 

την αποµακρύνει από το σύµπλοκο Da/Sc, ή εναλλακτικά χρησιµοποιεί την 

αλληλεπίδραση για να στρατολογηθεί στο DNA και να καταστείλει γονίδια στόχους. 

Ένας τρόπος για να προσεγγιστεί ένα τέτοιο ερώτηµα είναι η κατασκευή χιµαιρικού 

µορίου της m8 που φέρει την ισχυρή περιοχή ενεργοποίησης της µεταγραφής VP16 

(Jimenez, Horowitz, 1997). Με τον τρόπο αυτό ένας καταστολέας µετατρέπεται σε 

ενεργοποιητή εφόσον βέβαια µπορεί να στρατολογηθεί στο DNA. Αν ο καταστολέας 

αποµακρύνει τις πρωτεΐνες µε τις οποίες αλληλεπιδρά, από τους ενισχυτές στόχους, τότε 

το χιµαιρικό µόριο ενεργοποιητής συνεχίζει να προκαλεί καταστολή.  



Η E(spl)m8VP16 πρωτεΐνη κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε από το µόριο 

της m8 να απουσιάζει  τµήµα της καρβοξυτελικής περιοχής (έχουν αφαιρεθεί 39 

αµινοξέα από το τέλος του µορίου) που περιλαµβάνει το τετραπεπτίδιο WRPW . Στη 

θέση αυτού του τµήµατος τοποθετήθηκε η ετερόλογη περιοχή ενεργοποίησης της 

µεταγραφής VP16. Η χιµαιρική αυτή πρωτεΐνη στη συνέχεια τοποθετήθηκε κάτω από 

τον έλεγχο ενός αποκκρινόµενου στον GAL4 µεταγραφικό παράγοντα του 

σακχαροµύκητα  υποκινητή, τον UASG (Upstream Activation Sequence). Το στέλεχος 

που φέρει αυτό το διαγονίδιο, διασταυρώνεται µε δεύτερο στέλεχος που εκφράζει τον 

µεταγραφικό παράγοντα GAL4 του σακχαροµύκητα µέσω ενός ιστοειδικού υποκινητή ή 

ενισχυτή. Η διασταύρωση των δύο στελεχών φέρει τον GAL4 ενεργοποιητή στις θέσεις 

UAS και η έκφραση του m8VP16, περιορίζεται στον ιστό που o GAL4 παράγοντας 

εκφράζεται (Brand and Perrimon, 1993) 

 Η υβριδική αυτή πρωτεΐνη, εκφράστηκε στους αναπτυξιακούς δίσκους του 

φτερού παρουσία των  Ε4-lacZ και Εα4-lacZ ανταποκριτών. Οι ανταποκριτές αυτοί όπως 

έχει περιγραφεί από τους Culi και Modolell (1998), ενεργοποιούνται σε όλους τους 

προνευρικούς συναθροισµούς, είτε σε όλα τα κύτταρα είτε στα ΠΑΟ αντίστοιχα, 

αποκκρινόµενοι στις προνευρικές πρωτεΐνες. Οι ανταποκριτές αυτοί εξασφαλίζουν το 

γεγονός ότι η χιµαιρική m8 πρωτεΐνη που έχει ανέπαφη τη βασική της περιοχή δεν 

µπορεί να προσδεθεί στο DNA άµεσα, εφόσον δεν διαθέτουν µοτίβα ΕΒ. Με αυτό τον 

τρόπο, εξετάζεται η δράση της µόνο στην περίπτωση που σχηµατίζει σύµπλοκο µε τις 

προνευρικές πρωτεΐνες που προσδένονται στα ΕΑ µοτίβα. 

Η έκφραση της πρωτεΐνης στις περιοχές omb και pnr στους αναπτυξιακούς 

δίσκους του φτερού δεν σηµείωσε έντονα ισχυρή lac-Z δραστικότητα όπως αναµένεται 

αν βρισκόταν στρατολογηµένη στο DNA, όπως κάτι τέτοιο συµβαίνει µε την περίπτωση 

των m7 και mγ αντίστοιχα χιµαιρικών πρωτεϊνών που φέρουν τη VP16 περιοχή 

ενεργοποίησης. Αντίθετα, η ενεργοποιητική δραστικότητα ήταν πολύ µικρότερης 

έντασης σε σχέση µε τις δύο παραπάνω πρωτεΐνες και µάλιστα δεν σχετίζεται µε 

εκτοπική υπερέκφραση αλλά µε αύξηση της έντασης στα ήδη υπάρχοντα SOPs. 

Σηµειώνεται όµως ότι στην περίπτωση του Εα4-lacZ παρουσιάζεται πιο έντονη 

ενεργοποιητική δράση σε σχέση µε τον Ε4-lacZ. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται να 

εµπλέξει τον Xα παράγοντα ο οποίος έχει σηµεία πρόσδεσης τα α µοτίβα. Ίσως αυτός ο 



παράγοντας να είναι υπεύθυνος για τη στρατολόγηση της m8 στο DNA, κάτι που έχει 

διατυπωθεί σαν υπόθεση στο παρελθόν από τους Culi και Modolell (1998). Εικόνες από 

τις ιστοχηµικές χρώσεις δεν παρουσιάζονται γιατί ακόµα εξετάζονται οι διάφορες σειρές 

των µυγών που φέρουν το διαγονίδιο. 

Το παραπάνω αποτέλεσµα σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε προαναφέρει για 

την m8 φαίνεται παράξενο. Πιο συγκεκριµένα, έχουµε δείξει στο εργαστήριο, ότι η m8 

είναι πολύ ισχυρός καταστολέας και ακόµα όταν υπερεκφράζεται ταυτόχρονα µε Scute, 

προκαλεί την ίδια καταστολή παρουσία των Ε4–lacZ και Eα4-lacZ. Αυτό το αποτέλεσµα 

δείχνει ότι η m8 καταστέλλει γονίδια στόχους σε σύµπλοκο µε τις προνευρικές 

πρωτεΐνες. Γιατί λοιπόν η m8 ενώ εµφανίζεται πολύ ισχυρός καταστολέας, δεν δρα 

αντίστοιχα σαν ισχυρός ενεργοποιητής µέσω της χιµαιρικής µορφής m8VP16;  

Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι το παραπάνω αποτέλεσµα οφείλεται σε µειωµένη 

δραστικότητα της VP16 στην παρούσα σύντηξη, παρά το γεγονός ότι η m8 µπορεί να 

στρατολογείται στο DNA. Η περίπτωση να αποµακρύνει το προνευρικό σύµπλοκο δεν 

είναι πιθανή, δεδοµένου ότι προκαλεί µια µικρή ενεργοποίηση στοιχείο που δείχνει ότι 

βρίσκεται σαν σύµπλοκο στο DNA. Για αυτό το λόγο ελέγχθηκε η ικανότητά της  

Μ8VP16 να οδηγεί ενεργοποίηση της µεταγραφής µε τη χρήση ενός συνθετικού 

ενισχυτή τον Gbe-B1-lacZ (Jennings et al. 1999) που φέρει τρία EB boxes που 

αναγνωρίζονται από τις HES πρωτείνες.µαζί µε σηµεία πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή 

Grh που εκφράζεται παντού στο δίσκο του φτερού. Ο έλεγχος δραστικότητας της 

Μ8VP16 έγινε µε έκφρασή της στην περιοχή pnr όπου και διαπιστώθηκε ότι έχει ισχυρή 

ενεργοποιητική δράση. Με το στοιχείο αυτό αποκλείεται η πιθανότητα έλλειψης 

δραστικότητας της VP16 περιοχής. 

Η µικρή ενεργοποιητική δραστικότητα της E(spl)m8VP16 την οποία ακόµα δεν 

µπορούµε να εξηγήσουµε, διαπιστώθηκε επίσης κατά την υπερέκφρασή της στην 

περιοχή pnr όπου παρατηρήθηκε ο ενήλικος φαινότυπος της παραγωγής τριχών. Η 

m8VP16, προκαλεί µία µικρή αύξηση στις µικροχαίτες του θώρακα και µικρή αύξηση 

στις µακροχαίτες (dorso central και scutellar) σε αντίθεση µε τη µεγάλη αύξηση τριχών 

που προκαλεί η υπερέφραση άλλων µελών των E(spl) πρωτεϊνών σαν χιµαιρικές µορφές 

που φέρουν τη VP16 (Giagtzoglou submitted).  



Ενδεικτικά επιδεικνύεται το αποτέλεσµα της εκτοπικής υπερέκφρασης της 

Μ8VP16 από µία από τις δέκα σειρές διαγονιδιακών µυγών  που προέκυψαν στην 

περιοχή pnr στο θώρακα σε αντίπαράθεση µε θώρακα αγρίου τύπου. Εικόνες από τις 

ανοσοιστοχηµικές χρώσεις δεν παρουσιάζονται γιατί ακόµα εξετάζονται.οι διάφορες 

σειρές των µυγών που φέρουν το διαγονίδιο . 
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Οι Ε(spl) πρωτεΐνες είναι καταστολείς και παρουσιάζουν έντονη αντι-νευρική δράση. Οι 

πρωτεΐνες αυτές έχουν την ικανότητα να σχηµατίζουν οµο- και ετεροδιµερή µεταξύ τους 

ενώ αλληλεπιδρούν και µε τις προνευρικές πρωτεΐνες. Στην παρούσα εργασία µελετάται 

ο µηχανισµός καταστολής της E(spl)m8 πρωτεΐνης.  

Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν οι δοµές που απαιτούνται για αλληλεπίδραση 

µεταξύ της E(spl)m8 και Daughterless. Η m8 σε αντίθεση µε άλλα µέλη της οµάδας που 

αλληλεπιδρούν και µε Scute, αλληλεπιδρά µόνο µε την Daughterless. 

Τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης µε τη χρήση του συστήµατος των δύο 

υβριδίων στο σακχαροµύκητα εµπλέκουν σαν λειτουργικές περιοχές για αλληλεπίδραση 

την δοµή Orange της m8 και την ευρύτερη περιοχή ενεργοποίησης της Da. Η Orange 

περιοχή έχει  στο παρελθόν χαρακτηριστεί σαν περιοχή που προσδίδει λειτουργική 

εξειδίκευση (Dawson et al.), ενώ από µελέτες στην ίδια πρωτεΐνη έχουν δείξει ότι 

ευθύνεται για την κατασταλτική δραστικότητα του µορίου (Giebel, 1997). Ενδιαφέρον 

επίσης είναι το γεγονός ότι η m7 πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά και µε Daughterless και µε 

Scute, εµφανίζει ακριβώς την ίδια εξειδίκευση όσον αφορά την αλληλεπίδραση µε την 

πρωτεΐνη Scute. Και εδώ η αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται µεταξύ της Orange 

περιοχής της m7 και της περιοχής ενεργοποίησης της Scute (Giagtzoglou, αδηµοσίευτα 

αποτελέσµατα). Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν ότι η Orange περιοχή ευθύνεται για 

την καταστολή που µεσολαβείται από τις m7 και m8 µέσω του σχηµατισµού συµπλόκων 

µε τις προνευρικές πρωτεΐνες. Σηµειώνεται ότι η bHLH περιοχή δεν φαίνεται να έχει 

ανάλογη δραστικότητα (Giebel, 1997, Giagtzoglou, αδηµοσίευτα αποτελέσµατα) στις 

δύο αυτές πρωτεΐνες. 

Σε αντιπαράθεση, η m3 αλληλεπιδρά µέσω bHLH µόνο µε τις προνευρικές 

πρωτεΐνες και όχι µε Daughterless. Η διαφορετικότητα αυτή στις αλληλεπιδράσεις θα 

µπορούσε να σχετίζεται µε την κατηγοριοποίηση των E(spl) σε διαφορετικές οµάδες, 

κατηγοριοποίηση που µπορεί να στηριχθεί µε βάση την εξειδίκευση των 

αλληλεπίδράσεων που µπορούν να πραγµατοποιήσουν αυτές οι πρωτεΐνες ή την 

οµοιότητα που παρουσιάζουν µεταξύ τους. Ενδιαφέρον θα ήταν να εξεταστεί αν η m5 

που εµφανίζει µεγάλη οµοιότητα µε την m8 και επίσης αλληλεπιδρά µόνο µε Da, 

χρησιµοποιεί την περιοχή Orange για αλληλεπίδραση για να στηριχθεί η παραπάνω 

υπόθεση.  



Μπορεί όµως να υποθέσει κανείς ότι η εξειδίκευση στον τρόπο µε τον οποίο 

αλληλεπιδρούν σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο ασκούν καταστολή. Πιο 

συγκεκριµένα, η m3 µπορεί να καταστέλλει µε τρόπο παρόµοιο µε την mδ, δηλαδή 

άµεσα προσδενόµενη στο DNA και όχι σαν σύµπλοκο µε τις προνευρικές πρωτεΐνες, 

κάτι το οποίο µένει να διερευνηθεί. Με αυτή την υπόθεση, η Orange περιοχή µπορεί να 

εµπλακεί σαν δοµή καταστολής µόνο στην περίπτωση που οι E(spl) σχηµατίζουν 

σύµπλοκα µε τους προσδµένους ενεργοποιητές για να στρατολογηθούν στο DNA.  

Όλα τα στοιχεία που έχουµε ως τώρα, συνηγορούν ότι η E(spl)m8 πρωτεΐνη, είναι 

πολύ ισχυρός καταστολέας στη διαδικασία της νευρογένεσης και δρα προσδενόµενη στο 

DNA έµµεσα µέσω της αλληλεπίδρασης µε τις προνευρικές πρωτεΐνες. Θυµίζω ότι αυτά 

τα στοιχεία προέρχονται από το γεγονός ότι δεν χρησιµοποιεί την bHLH περιοχή για 

καταστολή και ακόµα και σε κατάσταση που υπερεκφράζεται ταυτόχρονα µε Scute, 

καταστέλλει το σχηµατισµό των SOPs, στοιχείο που δηλώνει ότι η υπερέκφρασή της δεν 

προκαλεί καταστολή στην έκφραση της Scute αλλά στοχεύεται άµεσα στο DNA µέσω 

του προνευρικού συµπλόκου για να καταστείλει γονίδια στόχους. 

Σε αυτή την εργασία έγινε προσπάθεια να ταυτοποιηθεί ο τρόπος µε τον οποίο 

επιτυγχάνεται η καταστολή από την m8. Το ερώτηµα είναι αν αποµακρύνει το 

προνευρικό σύµπλοκο από το σηµείο πρόσδεσής του, ή αν στοχεύεται η πρωτεΐνη στο 

DNA µέσω της αλληλεπίδρασης µε αυτό, τρόπος δράσης που ακολουθούν οι m7 και mγ. 

Αν η χιµαιρική πρωτεΐνη m8VP16 στοχεύεται στο DNA, θα ενεργοποιεί τη µεταγραφή 

και αυτό το οποίο περιµένουµε να δούµε είναι αύξηση του αριθµού των SOPs στους 

αναπτυξιακούς δίσκους και υπεράριθµη αύξηση των τριχών σαν φαινότυπος του 

ενηλίκου ατόµου σύµφωνα µε το αποτέλεσµα που προκαλούν  άλλα  µέλη της 

οικογένειας. Αν αντίθετα αποµακρύνει το προνευρικό σύµπλοκο, θα συνεχίζει να δρα 

κατασταλτικά. 

Τα αποτέλεσµατα της υπερέκφρασης τόσο στους αναπτυξιακούς δίσκους όσο και 

στην παρατήρηση των ενήλικων φαινοτύπων, δεν ήταν τα αναµενόµενα. Η δράση 

εµφανίστηκε πολύ ασθενής, µε µικρή αύξηση στον αριθµό των τριχών  στην περιοχή του 

θώρακα και ελάχιστα αυξηµένη τη δραστικότητα της β-γαλακτοσιδάσης στους 

αναπτυξιακούς δίσκους. [Η ασθενής αλληλεπίδραση αναφέρεται πάντα σε σχέση µε το 

αποτέλεσµα που προκαλούν άλλα µέλη της οµάδας των E(spl)]. Η περίπτωση να 



αποµακρύνει το σύµπλοκο από το DNA δεν είναι πιθανή εφόσον υπάρχει ενεργοποίηση 

αν και ασθενής. Επίσης έγινε έλεγχος της λειτουργικότητας του χιµαιρικού αυτού 

ενεργοποιητή και πιστοποιήθηκε ότι η περιοχή ενεργοποίησης της µεταγραφής είναι 

λειτουργική. Θεωρώ ότι η m8 στρατολογείται στο DNA µέσω του προνευρικού 

συµπλόκου και δρα όπως η m7 πρωτεΐνη και δικαιολογώ τους ασθενείς φαινοτύπους της 

υπερέκφρασης του χιµαιρικού ενεργοποιητή σαν αποτέλεσµα µη επαρκούς έκφρασης της 

πρωτεΐνης. Κάτι τέτοιο το στηρίζω µε επιφύλαξη γιατί ελέγχθηκαν δέκα διαφορετικές 

σειρές διαγονιδιακών µυγών και η χιµαιρική m8VP16 έχει την ίδια δράση τουλάχιστον 

όσον αφορά τον ενήλικα φαινότυπο της παραγωγής τριχών. 

Ένας τρόπος για να εξακριβωθεί ότι το αποτέλεσµα που παίρνουµε οφείλεται 

στην µικρή παραγωγή της πρωτεΐνης είναι να γίνει σύγκριση της ενεργοποίησης της 

µεταγραφής µε τη χρήση του ενισχυτή Gbe-B1-lacZ από τις m8VP16 και  m7VP16. Αν η 

ενεργοποίηση που προκαλεί η m7VP16 είναι πολύ ισχυρότερη µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι ο τρόπος δράσης των δύο µορίων είναι ίδιος και οι διαφορές που 

παίρνουµε οφείλονται στα επίπεδα έκφρασης των δύο πρωτεϊνών. 

Σηµαντικό επίσης είναι να τονιστεί ότι µε τη χρήση του Εα4-lacZ ενισχυτή 

βάφουν περισσότερα κύτταρα από ότι µε τον  Ε4-lacZ, που ίσως δηλώνει την απαίτηση 

για την ύπαρξη του παράγοντα Χα για τη δράση της m8, κάτι που είχε προταθεί και στο 

παρελθόν από τους Culi και Modolell (1998). 

 



υλικά και µέθοδοι 



 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ 

 
ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα πλασµίδια που χρησιµοποιήθηκαν για την µελέτη των αλληλεπιδράσεων στο 

σακχαροµύκητα είναι τα εξής: 

pSH18-34: URA3, 2um, ApR, 8 ops-lacZ. Πλασµίδιο στο οποίο βρίσκεται το 

γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης σαν γονίδιο αναφοράς, ο υποκινητής του οποίου 

αποτελείται από 8 θέσεις πρόσδεσης του βακτηριακού µεταγραφικού παράγοντα Lex-A. 

PEG202NLS: HIS3, 2µm, ApR µε συστατικό ADH υποκινητή. Πλασµίδιο που 

χρησιµοποιήθηκε για τις συγχωνεύσεις των διαφορετικών περιοχών της E(spl)m8 µε την 

κωδική περιοχή του γονιδίου lex-A. 

PJG4-5: TRP1, 2um, ApR, µε επαγόµενο από γαλακτόζη GAL1 υποκινητή. 

Πλασµίδιο που χρησιµοποιήθηκε για τις συγχωνεύσεις των διαφορετικών ελλείψεων της 

Daughterless µε την περιοχή ενεργοποίησης της µεταγραφής Β42. 

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ S. CEREVISIAE 

EGY48: MATa, trp1, his3, ura3 leu2::6LexAop-LEU2 

FT4: MATα, trp1, his3, ura3, leu2. 

 

ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Πραγµατοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR από γενωµικό κλώνο του γονιδίου  m8 για 

να αποµονωθούν τα διαφορετικά τµήµατα που εξετάστηκαν.  

Τα διαφορετικά τµήµατα του γονιδίου κλωνοποιήθηκαν στις θέσεις EcoRI-

BamHI του φορέα PEG202NLS. Πραγµατοποιήθηκε επαλήθευση της νουκλεοτιδικής 

τους αλληλουχίας. 

Πραγµατοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR στο cDNA του γονιδίου da από 

πλασµιδιακή κατασκευή στον φορέα pJG4-5 για να αποµονωθούν τα διαφορετικά 

τµήµατα που εξετάστηκαν. Τα διαφορετικά τµήµατα κλωνοποιήθηκαν στον pJG4-5 

EcoRI blunt. Ο σχεδιασµός των primers έγινε έτσι ώστε µετά την κλωνοποίηση να 

δηµιουργούνται ξανά θέσεις EcoRI στα άκρα των τµηµάτων της πρωτεΐνης. 



 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ: 

Το στέλεχος EGY48 µετασχηµατίζεται µε το πλασµίδιο αναφοράς pSH18-34 και 

το πλασµίδιο PEG202NLS που φέρει την προς εξέταση δοµή της πρωτεΐνης m8. 

Το στέλεχος FT4 µετασχηµατίζεται µε το πλασµίδιο pJG4-5 που φέρει την προς 

εξέταση δοµή της πρωτεΐνης Daughterless. 

Τα µετασχηµατισµένα στελέχη µεγαλώνουν σε τρυβλίο µε ελάχιστο µέσο 

καλλιέργειας που περιέχει τα καταλλήλα αµινοξέα. 

Για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης διασταυρώνεται το στέλεχος 

EGY48/LacZ/PEG202NLS µε το FT4/pJG4-5. Το διπλοειδές στέλεχος, έχει το πλασµίδιο 

αναφοράς, το χιµαιρικό γονίδιο lex-A και το χιµαιρικό γονίδιο που φέρει τη B42. Η 

διασταύρωση των δύο στελεχών γίνεται σε ελάχιστο µέσο καλλιέργειας για την επιλογή 

των διπλοειδών κυττάρων. 

Το διπλοειδές στέλεχος µεταφέρεται σε τρυβλίο µε πλούσιο θρεπτικό και στη 

συνέχεια σε τρυβλίο µε θρεπτικό µέσο το οποίο έχει γαλακτόζη σαν πηγή άνθρακα και 

X-GAL. Μετά από 12-24 ώρες µετράται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης από το 

µπλε χρώµα των αποικιών. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ pUASTm8VP16 

Ο πλασµιδιακός φορέας που χρησιµοποιήθηκε είναι τροποποιηµένη µορφή του 

pUAST (pUASTmod) που περιλαµβάνει συνθετικό ολιγονουκλεοτίδιο για όσο το δυνατό 

καλύτερη έναρξη της µετάφρασης (Ligoxygakis et al., 1999). 

Για την κατασκευή του pUASTm8VP16, χρησιµοποιήθηκε η αµινοξική 

αλληλουχία 1-140 του µορίου αφαιρώντας έτσι την καρβοξυτελική περιοχή που περιέχει 

το τετραπεπτίδιο WRPW. Το τµήµα αυτό συγχωνεύτηκε µε την περιοχή ενεργοποίησης 

της µεταγραφής VP16.  

Η περιοχή 1-140 αποµονώθηκε µε αντίδραση PCR από γενωµικό κλώνο του m8. 

Οι primers που χρησιµοποιήθηκαν για την αντίδραση δηµιουργούν θέση EcoRI στην 

αρχή του µορίου και θέση BamHI στη θέση του αµινοξέος 141. Το κοµµάτι αυτό 

κλωνοποιήθηκε στον πλασµιδιακό φορέα pBluescript KS στις θέσεις EcoRI, BamHI για 

τη δηµιουργία pBluescript KS/m8(1-140). 



Το VP16 κοµµάτι αποµονώθηκε σαν BamHI κοµµάτι από το πλασµίδιο 

pUASTmγVP16  και κλωνοποιήθηκε στο πλασµίδιο pBluescript KS /m8 (1-140) στη 

θέση BamHI, για τη δηµιουργία pBluescript KS/m8 (1-140)/VP16. 

Το κοµµάτι m8 (1-140)/VP16 κλωνοποιήθηκε σαν κασσέτα µε άκρα EcoRI – 

XbaI στον πλασµιδιακό φορέα pUAST, για τη δηµιουργία pUAST /m8(1-140)/VP16. 

Πιστοποιήθηκε επίσης η αλληλουχία της κατασκευής. 

Ο τρόπος δηµιουργίας της κατασκευής και η αφαίρεση του καρβοξυτελικού 

τµήµατος του µορίου έγινε σύµφωνα µε την κατασκευή m7Act κατά Jimenez, Horowitz 

(1997). 

 

ΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ pUASTm8(1-140)/VP16 ΣΤΗ ∆ΡΟΣΟΦΙΛΑ 

Η κατασκευή ενέθηκε σε έµβρυα της ∆ροσόφιλας του στελέχους yw σύµφωνα µε 

Spradling και Rubin (1982). Η επιλογή των ατόµων που φέρουν το διαγονίδιο έγινε µε 

κριτήριο το κόκκινο χρώµα στο µάτι. Τελικά προέκυψαν 10 διαφορετικές σειρές 

διαγονιδιακών µυγών οι οποίες ακόµα είναι υπό έλεγχο. 

 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 

Παρακάτω φαίνονται οι διασταυρώσεις που πραγµατοποιήθηκαν για την 

κατεύθυνση της έκφρασης του m8VP16 στην περιοχή έκφρασης του γονιδίου pnr στο 

θώρακα για την παρατήρηση ενήλικων φαινοτύπων και στην περιοχή της έκφρασης των 

pnr και omb (εκφράζεται στο φτερό) για τη µέτρηση της δραστικότητας της β-

γαλακτοσιδάσης που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των συνθετικών ενισχυτών Ε4 και 

Εα4 όπως έχουν περιγραφεί από τους Culi και Modolell (1998) στους αναπτυξιακούς 

δίσκους του φτερού.  

UASm8VP16   x   E1x4-lacZ ; pnr-GAL4 / T(2;3)SM5-TM6B 
 
UASm8VP16   x   w ; T(2;3) SM5-TM6B / E1ax4-lacZ ; pnr-GAL4 
 
UASm8VP16   x   w omb-GAL4 / FM6 ; E1x4-lacZ / Cyo 
 
UASm8VP16   x    w omb-GAL4 / FM6 ; Eax4-lacZ / Cyo 
 
UASm8VP16    x   yw ; pnr-GAL4 / TM3 
 



UASm8VP16   x   Gbe-B1-lacZ ; pnr-GAL4. 
 

ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΧΡΩΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Β-

ΓΑΛΑΚΤΟΣΙ∆ΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ∆ΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΦΤΕΡΟΥ. 

Για τη χρώση µε X-gal στους αναπτυξιακούς δίσκους του φτερού, 

αποµακρύνθηκαν οι δίσκοι από προνύµφες τρίτου σταδίου σε διάλυµα 1x PBS. Η 

µονοµοποίηση των δίσκων έγινε σε διάλυµα 1x γλουτεραλδεύδης / 1x PBS για 9min σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί πλύσιµο µε 1x PBS . Οι αναπτυξιακοί δίσκοι 

επωάζονται µε διάλυµα χρώσης που περιέχει 0.2% X-gal και το οποίο είναι 

προθερµασµένο στους 650C, σε υγρό θάλαµο στους 370C για 1 ώρα . 

Το διάλυµα χρώσης περιέχει 10mM NaPO4 pH 7.2, 150mM NaCl, 1mM MgCl2, 

3mM K4[FeIII(CN)6], 0.3% Triton X-100). 

Οι δίσκοι µετά από πλύσιµο µε PBS 1x, µοντάρονται σε 80% γλυκερόλη σε PBS 

κάτω από καλυπτρίδα.  

 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΘΩΡΑΚΩΝ 

Οι θώρακες αφαιρούνται σε 80% αιθανόλη και µεταφέρονται σε 100% αιθανόλη. 

Στη συνέχεια τοποθετούνται σε Hoyer’s κάτω από καλυπτρίδα και επωάζονται στους 

650C για 12 ώρες. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
  E(spl)M8 ΠΡΩΤΕΙΝΗ 
 
MEYTTKTQIY QKVKKPMLER QRRARMNKCL DNLKTLVAEL RGDDGILRMD KAEMLESAVI (60) 
FMRQQKTPKK VAQEEQSLPL DSFKNGYMNA VNEVSRVMAS TPGMSVDLGK SVMTHLGRVY (120) 
KNLQQFHEAQ SAADFIQNSM DCSSMDKAPL SPASSGYHSD CDSPPPTPQP MQQPLWRPW  (179) 
 
12-23: ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ 
24-65: HLH  
81-117: ORANGE ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

DAUGHTERLESS ΠΡΩΤΕΙΝΗ 
 
       1  MATSDDEPMH LYEVFQNCFN KIANKQPTGT VGADRGGGGG YHSPYGSLGV  
 
      51  ENGMYPSDFN SMHDTVNGGN NRYANASTVD QYFDSAAAGS GGAWCQPQMS  
 
     101  SANSYMGQSA YQNSGPLSGH SIDQQQQQVH QADGLGMGGG GGGGVGADGM  
 
     151  HCPVTTGLPP ISSFRPTSGG IGGPGAGQQA PVNVNVNPPA VFNSPQAHNH  
 
     201  NHTVQAQHSA LSTAGPLGHH SLNHTPHAHS HTLPLPHALP HGHTLPHPHH  
 
     251  SQQNSPAVQS SDAFSGAGAS VKVAGAGNSS AAALRQQMYM PADQSISSFG  
 
     301  SNPSTPVNSP PPLTQSVVGG GGEPSVSGGS GWGHSVLNGG PSSSYASEMV  
 
     351  PVSSLHTMAS VFQGVRMEER LDDALNVLRN HCEPEMLAGV NQSLASIDNI  
 
     401  DALTSFVPNS PSHLGSGGNS GSVSNTSNAA LVHEVLALGA AAAAGTSGQS  
 
     451  VGGAGSLASL KLDRSASTSL PKQTKKRKEH TAISNSVPAG VSTTSSLTSL  
 
     501  DISDTKPTSS IESSNSGLQQ HSQGKGTKRP RRYCSSADED DDAEPAVKAI  
 
     551  REKERRQANN ARERIRIRDI NEALKELGRM CMTHLKSDKP QTKLGILNMA  
 
     601  VEVIMTLEQQ VRERNLNPKA ACLKRREEEK AEDGPKLSAQ HHMIPQPQQV  
 
     651  GGTPGSSYHS QPAQLVPPSS QTISTMTISL PVNQANNGLP PHLQQQQQQQ  
 
     701  SQLGHAQLPQ 

 
296-387: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
547-566: ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
567-610 : HLH. 
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