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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι διαμεμβρανικοί υποδοχείς Notch ενεργοποιούνται από τους διαμεμβανικούς 
προσδέτες της οικογένειας των πρωτεϊνών DSL, όπου και υποδιαιρούνται στις 
υποοικογένειες Delta και Jagged, και οι δύο των οποίων είναι υψηλά συντηρημένοι για 
όλα τα μετάζωα. Η ενεργοποίηση συμβαίνει αποκλειστικά στην trans διάταξη 
(προσδέτης και υποδοχέας σε διαφορετικά κύτταρα), ενώ η cis διάταξη συνεπάγεται 
την απενεργοποίηση του Notch. Όταν οι πρωτεΐνες Notch και DSL είναι προσδεδεμένες 
in trans, ένα ακόμα βασικό προαπαιτούμενο για τη σωστή σηματοδότηση Notch είναι 
οι προσδέτες DSL να ενεργοποιηθούν από μία Ε3 λιγάση ουβικουϊτίνης. 

Ερευνητικές δουλειές από το εργαστήριο μας και άλλα την τελευταία δεκαετία 
έχουν χαρακτηρίσει δύο οικογένειες Ε3 λιγασών που φέρουν την επικράτεια RING και 
έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιουν τις πρωτεΐνες DSL σε συνδυασμό με την 
ουβικουιτυλίωσή τους. Αυτές είναι οι Neuralized και Mindbomb1. Επίσης είναι γνωστό 
πως η ουβικουϊτινυλίωση των μεμβρανικών πρωτεϊνών είναι ένα σήμα για 
ενδοκύττωση, καθώς και μεταγενέστερων βημάτων στην ενδοκυττάρια διακίνηση. 
Πράγματι, η συνέκφραση των λιγασών αυτών με Dl ή Ser έχει ως αποτέλεσμα τη μαζική 
μεταφορά της DSL πρωτεΐνης από την κυτταρική μεμβράνη σε ενδοσώματα, τα οποία 
όμως μέχρι τώρα δεν έχουν καλά χαρακτηρισθεί. 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία χρησιμοποιήσαμε την αγρίου τύπου 
πρωτείνη Delta και παρατηρήσαμε την ενδοκυττάρια διακίνησή της Ι) σε ενδογενή 
επίπεδα έκφρασης και ΙΙ) σε συνθήκες ελεγχόμενης υπερέκφρασης. Αποδεικνύουμε ότι 
τα ενδοσώματα γρήγορης ανακύκλωσης (Rab4+ κυστίδια), συνεντοπίζονται σχεδόν 
τέλεια με τα Delta θετικά κυστίδια. Αντίθετα τα πρώιμα (Rab5 θετικά) και όψιμα (Rab7 
θετικά) ενδοσώματα έχουν μικρότερο ποσοστό συνεντοπισμού με την Dl.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: 

 The Notch transmembrane receptors are activated by transmembrane ligands of 
the DSL family, which are subdivided into the Delta and Serrate / Jagged subfamilies in 
higher metazoans. Activation takes place exclusively in trans configuration (ligand and 
receptor in adjacent cells), whereas cis interaction downregulates Notch Signalling. Even 
when Notch and DSL are engaged in trans, a necessary prerequisite for active signal 
transduction, is the activation of DSL proteins by a ubiquitin E3 ligase. 

Work from our lab and others over the past decade has characterized two 
families of RING domain E3 ligases which have the ability to activate DSL proteins, 
Neuralized and Mindbomb1 by ubiquitylation. Ubiquitylation of plasma membrane 
proteins is a signal for endocytosis, as well as for further sorting steps in intracellular 
trafficking. Indeed coexpression of these ligases with Delta or Serrate causes their 
recolocalization from plasma membrane, to endosomes which are not yet well 
characterized.  

Here we have used Delta wild type protein and several endosomal markers to 
observe its intracellular trafficking and distribution in I) endogenous levels of expression 
and in II) controlled overexpression. We show that fast recycling endosomes 
(Rab4+vesicles) collocalize almost perfectly with Delta positive vesicles. On the contrary 
early (Rab5 positive), and late (Rab7 positive) endosomes have lower scores of 
colocalization. 

 

 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 

Η σηματοδότηση Notch παίζει σημαντικό ρόλο κατά την ανάπτυξη όλων των 

Μεταζώων, συμμετέχοντας σε διαδικασίες α) επαγωγής ορίων (π.χ. ραχιαιοκοιλιακό 

όριο του φτερού της δροσόφιλας), β) πλευρικής αναστολής (π.χ. επιλογή πρόδρομου 



αισθητηρίου οργάνου) και γ) δημιουργίας κυτταρικής γενεαλογίας (ασύμμετρη 

διαίρεση Γλοιακού Μητρικού Κυττάρου σε δύο διαφορετικούς νευρώνες κατά την 

ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος)[1]. Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτήν, 

είναι η φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ των κυττάρων, μέσω της αλληλεπίδρασης του 

διαμεμβρανικού υποδοχέα Notch, με τις επίσης διαμεμβρανικές πρωτεΐνες- προσδέτες 

της οικογένειας  DSL ( Delta Serrate/Jagged Lag). Αποτελεσματική μεταγωγή σήματος  

προκύπτει μόνο στην περίπτωση που υποδοχέας και προσδέτης προέρχονται από 

διαφορετικά κύτταρα(in trans αλληλεπίδραση), ενώ καταστέλλεται όταν είναι στο ίδιο 

κύτταρο (cis inhibition).  H παραγωγική αλληλεπίδραση Notch- Delta/Serrate, επιτρέπει 

την πρωτεόλυση του Notch στη θέση 2( S2 cleavage), που βρίσκεται στην εξωκυττάρια 

περιοχή κοντά στη μεμβράνη, από μία πρωτεάση της οικογένειας ADAM(A Disintegrin 

And a Mettaloprotease). Τότε άλλες δύο πρωτεολύσεις μπορούν να συμβούν (S3-S4), 

από το σύμπλοκο της γ-σεκρετάσης αυτή τη φορά, απελευθερώνοντας το Nicd, που 

μεταφέρεται στον πυρήνα, όπου και τελικά ενεργοποιεί την έκφραση των γονιδίων 

στόχων του.[2] 

     Πολλά είναι τα επίπεδα ρύθμισης της  σηματοδότησης Notch , αλλά η 

συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία έχει εστιαστεί στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν 

την ενεργότητα του προσδέτη Delta στο κύτταρο που τελικά καθίσταται κύτταρο 

πομπός του σήματος. Ένας από τους απαραίτητους μηχανισμούς έχει αποδειχθεί ότι 

είναι η ουβικουιτυλίωση των DSL πρωτεϊνών,  από δύο E3 λιγάσες ουβικουιτίνης, τη 

Neur και την Mib1. Απαραίτητη για τη λειτουργία αυτών των Ε3 λιγασών, είναι η RING 

καταλυτική περιοχή τους. Επίσης η λειτουργία τους έχει συσχετιστεί με την ικανότητα 

του Delta να ενδοκυτώνεται, καθώς  όταν υπάρχει ταυτόχρονη υπερέκφραση Delta και 

μιας εκ των δύο λιγασών, η πρωτεΐνη Delta δεν συσσωρεύεται κυρίως στην πλασματική 

μεμβράνη, αλλά παρατηρείται διάστικτη στο κύτταρο αποδεικνύοντας την αύξηση του 

ενδοσωμικού της εντοπισμού. Η μετα-μεταφραστική τροποποίηση της 

ουβικουιτυλίωσης των πρωτεϊνών της πλασματικής μεμβράνης έχει πράγματι 

συσχετιστεί, τα τελευταία χρόνια, με την ικανότητα εσωτερίκευσης της πλασματικής 

μεμβράνης, αλλά και με τη στοχευμένη διαλογή σε συγκεκριμένα ενδοκυτταρικά 

διαμερίσματα[3]. Ορισμένα τέτοια ενδοσώματα μπορούν να δρούν σαν ικριώματα 



σηματοδότησης για κάποιους υποδοχείς, αν και ο κλασσικός ρόλος που αποδίδεται 

στην ουβικουιτυλίωση μεμβρανικών πρωτεϊνών είναι η παύση της σηματοδότησης, 

μέσω στόχευσης των σηματοδοτικών μορίων για αποικοδόμηση στο λυσόσωμα ή 

(σπανιότερα) στο πρωτεάσωμα. Παρόλα αυτά έχει δειχτεί με γενετικές μεθόδους ότι η 

ενδοκύττωση των DSL πρωτεϊνών έχει ενεργοποιητικό ρόλο στη σηματοδότηση Notch, 

πράγμα παράδοξο αφού οι DSL πρωτεΐνες δεν λειτουργούν ως υποδοχείς, αλλά ως 

προσδέτες, η δράση των οποίων αναμένεται να λαμβάνει χώρα στην κυτταρική 

μεμβράνη. 

Για να εξηγηθεί το παραπάνω παράδοξο έχουν διατυπωθεί δύο θεωρίες: α) το 

μοντέλο της μηχανικής έλξης και β) το μοντέλο της ανακύκλωσης. α)Η πρώτη θεωρία, 

υποστηρίζει ότι η ενδοκύτωση του προσδέτη DSL ασκεί μία ελκτική δύναμη στον trans- 

προσδεμένο υποδοχέα Notch, αλλάζοντας τη διαμόρφωσή του. Έτσι αποκαλύπτεται η 

περιοχή  S2 που είναι βαθειά θαμμένη στην "αρνητικά ρυθμιστική" περιοχή του Notch, 

κι είναι πλέον δυνατή η ενεργοποιητική πρωτεόλυση S2 του Notch[2]. β)  Η δεύτερη 

υπόθεση θεωρεί ότι αρχικά, οι DSL πρωτεΐνες παράγονται σαν ανενεργά μόρια και 

στοχεύονται στην πλασματική μεμβράνη. Στη συνέχεια ενδοκυττώνονται μέσω ειδικών 

μηχανισμών σε ένα συγκεκριμένο υποκυτταρικό διαμέρισμα, όπου υφίσταται κάποιου 

είδους ενεργοποιητική τροποποίηση και ανακυκλώνονται στην επιφάνεια, όπου και 

μπορούν να σηματοδοτήσουν.[5] 

Γενικότερα το κλασσικό μονοπάτι της ενδοκύττωσης μπορεί να θεωρηθεί ότι 

περιλαμβάνει ένα «κύκλωμα ανακύκλωσης» (πλασματική μεμβράνη, πρώιμα 

ενδοσώματα, ενδοσώματα ανακύκλωσης και μεταφορείς κυστιδίων) ένα «σύστημα 

αποικοδόμισης» (όψιμα ενδοσώματα, λυσοσώματα) και ένα «τροφοδοτικό μονοπάτι» 

που είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο παραπάνω στοιχείων[6]. Ρόλος του 

«τροφοδοτικού μονοπατιού» είναι να μεταφέρει συγκεκριμένες μεμβρανικές 

πρωτείνες και συστατικά, από το «κύκλωμα ανακύκλωσης» προς το «σύστημα 

αποικοδόμισης» και όχι το αντίστροφο. Η λειτουργία αυτή επιτελείται διαμέσου των 

όψιμων ενδοσωμάτων (Late Endosomes) τα οποία ωριμάζουν στα «πολυκυστιδιακά» 

σωμάτια (MultiVesicular Bodies, MVBs),και στη συνέχεια στα λυσοσώματα, όπου τελικά 

το περιεχόμενό τους αποικοδομείται. Συνέπεια της ενεργής ανακύκλωσης, μικρό 



ποσοστό του υλικού που εσωτερικεύεται καταλήγει στα λυσοσώματα. Για να μπει για 

παράδειγμα μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη σ αυτό το παράλληλο μονοπάτι 

αποικοδόμισης στο λυσόσωμα, χρειάζεται αυστηρή επιλογή. Ένα τέτοιο σήμα συνήθως 

είναι η ουβικουιτυλίωση του ενδοκυττάριου τμήματος της πρωτεΐνης που 

αναγνωρίζεται από το σύμπλοκο ESCRT(Endosomal Sorting Complex Required for 

Transport) [7]. 

 

 Για το χαρακτηρισμό των ενδοκυτταρικών μεμβρανικών  διαμερισμάτων έχουν 

ταυτοποιηθεί μάρτυρες που χρησιμοποιούνται ευρέως. Τέτοια μόρια μάρτυρες είναι οι 

πρωτείνες Rab, που είναι μικρές, μονομερείς GTPάσες που συμμετέχουν στη διαλογή 

των πρωτεϊνών στα ενδοκυτταρικά διαμερίσματα, μέσω εκβλάστησης, μεταφοράς, 

συνάθροισης, σύντηξης και στόχευσης κυστιδίων[8]. 

Για την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της ενδοκύτττωσης των προσδετών 

στη σηματοδότηση Notch, έχει γίνει προσπάθεια να ανακαλυφθούν μεταλλαγές σε 

μόρια του ενδοκυτωτικού μονοπατιού που σχετίζονται με την απώλεια λειτουργίας των 

Delta/Serrate.  Οι παράγοντες που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητοι γι αυτό, σε μία 

πλειάδα διαφορετικών διαδικασιών όπου λαμβάνει χώρα η σηματοδότηση  Notch, 

είναι τα μόρια epsin και dynamin. Το γονίδιο liquid facets (lqf) κωδικοποιεί την 

πρωτείνη epsin που διαθέτει διάφορες επικράτειες που τη σχετίζουν με την 

ενδοκύττωση διαμεσολαβούμενη από κλαθρίνη. Αυτές περιλαμβάνουν: α)την 

αμινοτελική περιοχή ENTH, που μπορεί να προκαλέσει εγκόλπωση της μεμβράνης όταν 

προσδεθεί σε  PtdIns(4,5)P2, β)θέσεις πρόσδεσης για την κλαθρίνη, το σύμπλοκο AP-2, 

κ.α., καθώς και γ) θέσεις αλληλεπίδρασης με μόρια ουβικουιτίνης(Ubiquitin 



Interactions Motifs ή UIMs). Έχει προταθεί λοιπόν ότι ο ρόλος της epsin είναι να 

στοχεύει μονοουβικουιτιλυωμένες πρωτεΐνες της πλασματικής μεμβράνης στα κυστίδια 

κλαθρίνης. Ο epsin-εξαρτώμενος τύπος ενδοκύττωσης των DSL πρωτεϊνών, έχει 

προταθεί ότι σχετίζεται με την ειδική στόχευσή τους, σε συγκεκριμένο υποκυτταρικό 

διαμέρισμα που είναι αναγκαία για την ενεργοποιητική τροποποιήση τους (μοντέλο 

ανακύκλωσης)[5]. Τελευταία αυτό έχει αρχίσει να αμφισβητείται καθώς σε μία 

πρόσφατη δημοσίευση προτείνεται ότι ότι η ενδοκύττωση μέσω epsin/ CALM/ actin 

ευνοεί την ανάπτυξη μεγάλης ελκτικής δύναμης (μοντέλο μηχανικής έλξης). [17] Η 

πρωτεΐνη dynamin κωδικοποιείται από το γονίδιο shibire(shi) και είναι μία GTPαση[9]. 

Υδρολύοντας GTP παρέχει την ενέργεια που χρειάζεται για την αποκοπή των κυστιδίων 

κλαθρίνης από την πλασματική μεμβράνη. Συμμετέχει επίσης και στα τελευταία στάδια 

της εγκόλπωσης των κυστιδίων πιθανόν μέσω πρωτεινικών αλληλεπιδράσεων του 

καρβοξυτελικού μοτίβου της , πλούσιο σε προλίνες/αργινίνες (PRD), με SH3 

περιέχουσες πρωτεΐνες.  

Η μοριακή ανάλυση του ενδοκυττάριου τμήματος του Delta από το εργαστήριό μας 

αποκάλυψε τα ακόλουθα[10]: 

1. Υπάρχουν τέσσερα εξελικτικά συντηρημένα μοτίβα που ονομάστηκαν 

ενδοκυττάρια μοτίβα 1,2,3 και 4(icd1-4).Δημιουργήθηκαν μεταλλάγματα που 

τους έλλειπαν ένα ή περισσότερα μοτίβα(Dli1, Dli2, Dli3, Dli1/2, DlΔC, DlΔicd, 

βλ.εικόνα) 

2. Οι λιγάσες Neur και Mib1 αλληλεπιδρούν φυσικά με τα μοτίβα icd1 και icd2 

αντίστοιχα. 

3. Για την ουβικουιτυλίωση του Delta από τη Neur απαραίτητα ήταν τα μοτίβα 

icd1 και 3, ενώ για την Mib1 το icd2. Η συντηρημένη λυσίνη Κ 742(icd3) 

αποτελεί υπόστρωμα ουβικουιτυλίωσης από τη Neur κι όχι από τη Mib1. Το 

μετάλλαγμα DlK742R εξακολουθούσε να ουβικουιτυλιώνεται από τη Mib1, 

αλλά πολύ λιγότερο από τη Neur. 



4. Οι παραπάνω μορφές του Delta εξετάστηκαν και στην ικανοτητά τους να 

σηματοδοτούν σε δύο διαφορετικές αναπτυξιακές διαδικασίες που λαμβάνουν 

χώρα στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού: α) την επαγωγή του 

ραχιαιοκοιλιακού ορίου(WM)  και β) την πλευρική αναστολή (LI) κατά την 

επιλογή του πρόδρομου αισθητηρίου οργάνου στους προνευρικούς 

συναθροισμούς. Η Mib1 εκφράζεται ιδιοσυστατικά σε ολόκληρο το επιθήλιο 

του φτερού ενώ στους προνευρικούς συναθροισμούς έχουμε και έκφραση της 

Neur. 

5. Όπως συνοψίζεται και στην παρακάτω εικόνα υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

της ικανότητας του ενδοκυττάριου τμήματος να ουβικουιτυλιώνεται από τις 

δύο λιγάσες, και του ρυθμού ενδοκύτωσης του Delta. Φαίνεται ότι στην 

περίπτωση α (WM), όπου το Delta τροποποιείται από τη Mib1 ότι ο έντονος 

ρυθμός ενδοκύττωσης είναι αρκετός για τη σωστή σηματοδότηση, ενώ  στην 

περίπτωση β όπου δρά και η  Neur, δεν είναι επαρκεί και χρειάζεται ποιοτικά 

κάτι άλλο (πχ πιθανώς Ub ακριβως στην Κ742) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πιθανότητα οι δύο Ε3 

λιγάσες να πραγματοποιούν διαφορετικού τύπου ουβικουιτυλίωση χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές λυσίνες στόχους (ένδειξη 5). Διαφορετικού τύπου ουβικουτυλίωση μπορεί να 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση με διαφορετικά μόρια adaptors του ενδοκυτωτικού μηχανισμού. 

Αυτό μπορεί να συσχετίζεται με την ικανότητα σηματοδότησης είτε ποιοτικά (στόχευση/ 

διαλογή) σε συγκεκριμένο ενδοκυτταρικό διαμέρισμα) είτε ποσοτικά (ρυθμός ενδοκύττωσης 

του Delta).  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθεί η ενδοκυττάρια 
διακίνηση  της πρωτεΐνης Delta, στο επιθήλιο του αναπτυξιακού δίσκου του φτερού. Για να 
είναι αυτό εφικτό χρησιμοποιήσαμε μια σειρά από μόρια μάρτυρες για τα διαφορετικά 
ενδοκυτταρικά μεμβρανικά διαμερίσματα. Στη συνέχεια παρατηρήσαμε το ποσοστό 
συνεντοπισμού τόσο της ενδογενούς πρωτεΐνης Delta, όσο και της υπερεκφρασμένης με τον 
κάθε δείκτη που χρησιμοποιήσαμε. Παράλληλα ξεκινήσαμε την κατασκευή μορίου Dl, όπου 
τρεις λυσίνες της "stop transfer sequence" μετατράπηκαν σε αργινίνες (KRKRKR->RRRRRR). 
Αυτό το μετάλλαγμα θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να ρωτήσουμε κατά πόσον αυτές οι 
λυσίνες (που ακολουθούν αμέσως μετά τη διαμεμβρανική περιοχή) επηρεάζουν την 
ουβικουιτυλίωση και ενεργότητα του μορίου. 



 

2.ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ 

Διασταυρώσεις- Διαγονιδιακά στελέχη Drosophila melanogaster που χρησιμοποιήθηκαν 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας δημιουργήθηκαν τα στελέχη  

• FM7/tubGAL80ts; CyO/Sco 

• FM7/ tubGAL80ts; ptcGAL4/ptcGAL4  

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη  

1.  UAS-DlV5 

2.  tub -YFP::Rab4/CyO 

3. tub-YFP::Rab5/CyO 

4. tub-YFP::Rab7/CyO 

5. tub-YFP::Rab11/TM 

6. ptcGAL4/ptcGAL4 (ΙΙ) 

Τα στελέχη 1-3 περιγράφονται στην αναφορά [10], ενώ τα 4-7 στην αναφορά [11].  

Γονιδιακές κατασκευές-PCR 

Πραγματοποιήθηκε  επαλήθευση της ορθότητας και ακεραιότητας των κωδικών 
αλληλουχιών YFP::Rab4, YFP::Rab5,YFP::Rab7, YFP::Rab11 των διαγονιδιακών σειρών 4-7. Αφού 
απομονώσαμε γενωμικό DNA από ενήλικες μύγες, πολλαπλασιάσαμε την περιοχή εκατέρωθεν 
της περιοχής σύντηξης μεταξύ YFP και Rab. Τα μόρια εκκινητές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε το 
προιόν της κάθε αντίδρασης να δίνει διαφορετικό μέγεθος προϊόντος( για τα YFP::Rab4, 
YFP::Rab5,YFP::Rab7, YFP::Rab11 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 587, 836,479, 353 "bp" 

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ  

FW.YFPR5/7/11:5’-CTGGAGTACAACTACAACAGCCA-3’  23bp 

RV.RAB5: 5’-TCGTTCACATTCATGCCCGT-3’   20bp 



RV.RAB7: 5’-CAGATCTGCATTGTGACCACTC-3’  22bp 

RV.RAB11: 5’-GAGTCACCGATAAGGACAACTTTGA-3’ 25bp 

FW.YFP4:  5’-ACGTCCAGGAGCGCACCATCTT-3’  22bp 

RV.RAB4: 5’-AATCCGCGAGCCGAACTCCA-3’   20bp 

Το γενωμικό DNA από την κάθε διαγονιδιακή σειρά εξετάστηκε με όλους τους 
πιθανούς συνδυασμούς των παραπάνω εκκινητών. Σ όλες τις περιπτώσεις παραγωγή προιόντος 
παρατηρήθηκε μόνο όταν ο σωστός FW εκκινητής συνδυαζόταν με το σωστό RV και το σωστό 
γενωμικό DNA.(δηλαδή FW.YFP4- RV.RAB4 με μήτρα YFP::Rab4) 

Δημιουργία Delta K620/622/624>R V5-His 

Για την αντικατάσταση των λυσινών K620, K622, K624 της πρωτεΐνης Delta από 
αργινίνες (R)  χρησιμοποιήθηκε το QuikChange® Site-Directed Mutagenesis Kit της εταιρίας 
Stratagene. Οι αντιδράσεις αλυσιδωτής αντίδρασης, επώασης με το περιοριστικό ένζυμο Dpn I, 
και μετασχηματισμού βακτηριακών κυττάρων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Το μόριο εκκινητής περιέχει έξι μη συμπληρωματικές βάσεις με το μόριο-μήτρα 
pIZ-DeltaV5His και υβριδοποιείται στην περιοχή 2.452-2.489 bp. Επίσης για το σχεδιασμό του 
μορίου εκκινητή λήφθηκαν υπ’ όψιν οι οδηγίες του κατασκευαστή, η αναγκαιότητα εισαγωγής 
περιοριστικής θέσης για το γρήγορο έλεγχο επιτυχίας της διαδικασίας, καθώς και η προτίμιση 
κωδικονίων. Για το τελευταίο προσέξαμε ότι οι σημειακές μεταλλάξεις που εισάγαμε να δίνουν 
κωδικόνια για αργινίνη που χρησιμοποιούνται συχνότερα από το κύτταρο, για να αποφύγουμε 
ενδεχόμενη μείωση της έκφρασης του διαγονιδίου είτε σε κύτταρα είτε σε μύγες.     

Εκκινητής  

5’- GgtcttctgcatgCGgcgcCGgcgtaGgcgtgctcag g -3’    

G gtc ttc tgc atg CGg cgc CGg cgt aGg cgt gct cag g 
     V    F    C   M    R      R     R     R     R     R    A    Q 
(υπογραμμίζεται η θέση αναγνώρισης της KasI περιοριστικής ενδονουκλεάσης) 
Αντίδραση αλληλούχισης : 
Delta FW.1605-1625: 5’-GGACCCTGTCATAACGGCGG-3’ 
 



 
 

Ανοσοιστοχημικές χρώσεις αναπτυξιακών δίσκων φτερού  

• συλλογή προνυμφών τρίτου σταδίου - αφαίρεση  του 1/3 του οπίσθιου τμήματος της 

προνύμφης και αναστροφή του εμπρόσθιου τμήματος σε 1Χ PBS 

• Μονιμοποίηση σε διάλυμα 1ΧPEM, 4% φορμαλδεΰδης σε θερμοκρασία δωματίου με 

ανακίνηση για 20 λεπτά  

•  Απομάκρυνση διαλύματος μονιμοποίησης με τρεις σύντομες πλύσεις με 1Χ PBS 

• Επώαση σε PBT(1x PBS, 0.5% BSA, 0.2% Triton) σε θερμοκρασία δωματίου  για 1 ώρα 

για να αποφευχθεί η μη ειδική δέσμευση του αντισώματος και να διαλυτοποιηθούν οι 

μεμβράνες 

• Επώαση με το πρωτεύον αντίσωμα για 14-18 ώρες με ανακίνηση στους 4ο C  

• Απομάκρυνση της περίσσειας του αντισώματος με τρεις δεκάλεπτες πλύσεις σε PT (1x 

PBS, 0.2% Triton) σε θερμοκρασία δωματίου (σε κάποιες περιπτώσεις η τελευταία 

πλύση γινόταν με PBT)  

• Επώαση με δευτερεύον αντίσωμα συζευγμένο με φθορίζουσα χρωστική για 2ώρες, με 

ανακίνηση στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου 



• Απομάκρυνση της περίσσειας του αντισώματος με τρεις δεκάλεπτες πλύσεις σε PT (1x 

PBS, 0.2% Triton) σε θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι 

• Απομάκρυνση των αναπτυξιακών δίσκων του φτερού και καθήλωσή τους σε 

αντικειμενοφόρο πλάκα σε 0,5%n-propyl-gallate, 80%γλυκερόλη. 

Τα δείγματα φυλάσσονται στους -80ο C στο σκοτάδι. Για την ελεγχόμενη υπερέκφραση της 

πρωτεΐνης Delta στους αναπτυξιακούς δίσκους του φτερού, πραγματοποιήθηκε έκθεση των 

προνυμφών 2ου-3ου σταδίου για 10 ώρες στους 29οC-30οC για την απενεργοποίση του Gal80ts. 

2.5.Μικροσκοπία-λήψη και επεξεργασία εικόνων 

H παρατήρηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στο συνεστιακό μικροσκόπιο Leica SP2 

χρησιμοποιώντας τον αντικειμενικό φακό 63Χ/1.4, zoom 3.00x, και οι εικόνες που 

επεξεργαστήκαμε είναι οπτικές τομές του δείγματος κατά τον κατακόρυφο άξονα(z) ανά 0.3μm. 

Η επεξεργασία των εικόνων έγινε με  το λογισμικό του κατασκευαστή  και το Adobe Photoshop 

CS3. Για τη μελέτη συνεντοπισμού των ενδοκυττωτικών δεικτών με την πρωτεΐνη Delta 

χρησιμοποιήθηκε μία εφαρμογή του προγράμματος Matlab που αναπτύθηκε από τον 

Γ.Τσιμπίδη [10].Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει μια αξιόπιστη μεθοδολογία για την 

ταυτοποίηση και καταμέτρηση των  Rab4+/Rab5+/ Rab7+/ Rab11+ /Delta+ ενδοκυττωτικών 

κυστιδίων, βασισμένο στη διαμερισματοποίηση της εικόνας επιβάλλοντας συγκεκριμένο 

κατώφλι στην ένταση και έκταση του φθορισμού. 

 

 

 

 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  



 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ RAB4- DELTA ΔΙΠΛΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΣΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ DELTA 

Αντιπροσωπευτικές «οπτικές» τομές του επιθηλίου του αναπτυξιακού δίσκου του φτερού, στον κατακόρυφο 
άξονα (σάρωση στον άξονα xz). Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν εκφράζουν μόρια δείκτες ενδοσωματικών 
διαμερισμάτων συντηγμένα με την κίτρινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (πράσινο ), υπό  τον έλεγχο του υποκινητή της 
τουμπουλίνης. Οι μάρτυρες που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται από πάνω προς τα κάτω, και είναι οι Rab5, 
Rab7 και Rab4 που σημαίνουν τα πρώιμα,  όψιμα, και ανακυκλωτικά ενδοσώματα αντίστοιχα. Στους παραπάνω 
δίσκους η πρωτείνη Delta (κόκκινο) εκφράζεται είτε ενδογενώς (Rab5 και Rab7), είτε με το σύστημα 
GAL4/GAL80ts/UAS. Όλες οι εικόνες έχουν τον ίδιο προσανατολισμό από την κορυφαία (πάνω) προς την βασική 
περιοχή (κάτω).  Σημειωτέον ότι ένα μεγάλο ποσοστό του Dl συσσωρεύεται στην κορυφαία πλασματική 
μεμβράνη. 

YFP::Rab4 YFP::Rab5 YFP::R  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να 

παρακολουθήσουμε τον τύπο ενδοκύττωσης και ενδοκυττάριας διαδρομής που ακολουθεί το 

Delta. Διάφορες διαμεμβρανικές πρωτεΐνες της πλασματικής μεμβράνης ακολουθούν 

ΕΙΚΟΝΑ 2: ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ RAB4- DELTA ΔΙΠΛΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΣΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ DELTA 

Αντιπροσωπευτικές «οπτικές» τομές του επιθηλίου του αναπτυξιακού δίσκου του φτερού, στον οριζόντιο άξονα 
(σάρωση στον άξονα xy). Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν εκφράζουν μόρια δείκτες ενδοσωμικών 
διαμερισμάτων συντηγμένα με την κίτρινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (πράσινο ), κάτω από τον έλεγχο του υποκινητή 
της τουμπουλίνης. Οι μάρτυρες που χρησιμοποιήθηκαν, και είναι οι Rab4, Rab5 και Rab7 που σημαίνουν τα 
ανακυκλωτικά, πρώιμα και όψιμα ενδοσώματα αντίστοιχα. Στους παραπάνω δίσκους η πρωτείνη Delta (κόκκινο) 
εκφράζεται ενδογενώς. Oι παρουσιαζόμενες τομές έχουν ληφθεί λίγα μm κάτω από την κορυφαία επιφάνια, 
γιαυτό το Dl εντοπίζεται αποκλειστικά σε κυστίδια. 

 

     



περισσότερα του ενός μονοπάτια μετά την ενδοκύττωση τους. Είναι πιθανό το ίδιο να 

συμβαίνει και την υπό μελέτη πρωτεΐνη. Αρχικά θέλαμε να παρατηρήσουμε την κατανομή της 

αγρίου τύπου πρωτεΐνης στα πρώιμα ενδοσώματα (Rab5),  ενδοσώματα γρήγορης 

ανακύκλωσης (Rab 4), [12] ή στα όψιμα ενδοσώματα(Rab 7). Για το σκοπό αυτό εκφράσαμε σε 

σχετικά χαμηλά σταθερά επίπεδα τις χιμαιρικές πρωτείνες μάρτυρες YFP::Rab4, 

YFP::Rab5,YFP::Rab7, ώστε να μην επηρεάζουν τη φυσιολογία του κυττάρου . Ο ιστός που 

επιλέξαμε για την μελέτη της διακίνησης του Delta ήταν το μονόστιβο επιθήλιο των 

αναπτυξιακών δίσκων φτερού προνύμφης τρίτου σταδίου. Η επιλογή του πειραματικού 

μοντέλου έγινε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. Κατά πρώτον λαμβάνει χώρα ενεργή Notch 

σηματοδότηση κατά τη διαδικασία επαγωγής του ραχιαιοκοιλιακού ορίου του φτερού, κάτι που 

επίσης συνεπάγεται και περιοχές με υψηλή έκφραση της πρωτεΐνης μας. Η μορφολογία του 

επιθηλίου είναι ιδανική για τέτοιου τύπου μελέτες καθώς τα κύτταρα υιοθετούν πυκνή 

στερεοδιάταξη που τους προσδίδει επίμηκες σχήμα, δίνοντας στο επιθήλιο πάχος περίπου 25-

30 μm. 

Προμηθευθήκαμε διαγονιδιακές μύγες με γονότυπο tubP-YFP::Rab5, Rab4 ή Rab7 από 

το εργαστήριο της S. Eaton (Dresden). Ο υποκινητής της α-τουμπουλίνης (tubP) εξασφαλίζει 

ομοιόμορφη χαμηλή έκφραση της YFP σύντηξης και δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητα των ζώων, 

ενώ συγχρόνως παράγει αρκετή YFP για παρατήρηση φθορισμού χωρίς την ανάγκη χρήσης 

αντισώματος. Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του κάθε στελέχους εκτελέσαμε πειράματα 

PCR σε γενωμικό DNA χρησιμοποιώντας εκκινητές YFP (forward) και ειδικούς για κάθε Rab 

πρωτεΐνη (reverse). Tα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικ. 3. 

 

 



ΕΙΚΟΝΑ 3: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΩΝ YFP::Rab’S 

Όπως ήταν αναμενόμενο μεγάλο μέρος της πρωτεΐνης Delta παρατηρήθηκε στην 

πλασματική μεμβράνη, ενώ παράλληλα ήταν εμφανής η συγκέντρωσή της σε κυστίδια ποικίλου 

μεγέθους, καθ’ όλο το ύψος του επιθηλίου [13,14]. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να αναφερθεί  

ότι  όλες οι εικόνες έχουν ληθφεί στην περιοχή  πλησίον του ραχιαιοκοιλιακού ορίου του 

φτερού όπου εκφράζεται φυσιολογικά μόνο η Mib1 E3 ring λιγάση όχι η Neur.  Στην εικόνα 1 

παρατηρούμε ότι σχεδόν όλα τα Rab4 θετικά κυστίδια συνεντοπίζονται με κυστίδια 

Delta(ενδογενής & υπερέκφρασμένη), αποδίδοντας πιθανώς ιδιαίτερο ρόλο στο μηχανισμό της 

γρήγορης ανακύκλωσης του προσδέτη στη σηματοδότηση Notch. Αντίθετα με την Rab11 

πρωτείνη που είχε προταθεί ότι εμπλέκεται στη λειτουργία της πρωτείνης Delta [15], κάτι 

τέτοιο δεν ήταν γνωστό μέχρι στιγμής για την Rab4. Στον αντίποδα σχεδόν ελάχιστη έως μέτρια 

ήταν η σύμπτωση των Rab5 και Rab7 κυστιδίων με τα Delta θετικά κυστίδια. Τα Rab5 

ενδοσώματα έχουν ιδιαίτερα μικρό μέγεθος και παρουσιάζουν  προτίμηση για την περιοχή 

πλησίον της κορυφαίας μεμβράνης. Απ΄την άλλη τα όψιμα ενδοσώματα Rab7, φαίνεται ότι 

είναι λίγα σε αριθμό και προτιμούν την περιοχή κοντά στη βασική μεμβράνη.  

Ισχυρός συνεντοπισμός  Rab4-Delta παρατηρήθηκε και στην περίπτωση όπου δεν 

είχαμε υπερεκφράσει  την  τελευταία (εικόνα 2) , σε μεγάλα κυστίδια. Αυτό  απέδειξε πως το 

γεγονός αυτό δεν είναι ένα τυχαίο και τεχνητό και του αποδίδει ιδιαίτερη βιολογική σημασία. 

Η γρήγορη ανακύκλωση του προσδέτη πίσω στην πλασματική μεμβράνη είναι πιθανώς 

απαραίτητη για την ενίσχυση του σήματος, και την αύξηση της χρονικής διάρκειας του. Αν το 

Delta δεν επαναστοχευόταν στη μεμβράνη, σταδιακά όσο περισσότερη Delta πρωτεΐνη 

ενδοκυττώνονταν, τόσο το κύτταρο θα έχανε την ικανότητα σηματοδότησής του.Στο άμεσο 



μέλλον θα γίνει η ακριβής ποσοτικοποίηση του συνεντοπισμού των ενδοσωμικών μαρτύρων 

και του Delta στις εικόνες που πήραμε,  όπως περιγράφεται στα υλικά και μεθόδους. Εκεί 

ενδεχομένως να μπορούμε να δούμε και κάποια μικρή διαφορά στην κατανομή του Dl ανάμεσα 

στα πρώιμα και τα όψιμα ενδοσώματα που ποιοτικά δεν είναι εμφανής αλλά μπορεί να είναι 

βιολογικά σημαντική και αξίζει να τη μελετήσουμε καλύτερα. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω ο συχνός συνεντοπισμός Delta-Rab4, παρατηρείται σε μία 

περιοχή του επιθηλίου όπου εκφράζεται μόνο η Mib1 E3 RING λιγάση και όχι η Neur.  Επίσης 

από παλαιότερα πειράματα (εισαγωγή: ενότητα μοριακή ανάλυση του ενδοκυττάριου 

τμήματος του Delta σημείο 3, [10] ) φαίνεται ότι υπάρχει διαφορετικού τύπου 

ουβικουιτυλίωση από τις δύο λιγάσες . Συνεπώς το φαινόμενο που παρατηρήσαμε θα 

μπορούσε να οφείλεται στην Mib1 εξαρτώμενη ουβικουιτυλίωση. Η υπόθεση αυτή θα 

μπορούσε να εξεταστεί με μια σειρά πειραμάτων. Σ αυτά περιλαμβάνεται η επανάληψη των 

παραπάνω πειραμάτων με  ταυτόχρονη έκφραση της  Neur . Αν η υπόθεσή μας είναι σωστή θα 

περιμένουμε να δούμε μείωση του ποσοστού συνεντοπισμού Rab4-Delta. Κάτι τέτοιο θα είναι 

εμφανές αν εξετάσουμε το ερώτημα με την αντίστροφη λογική, δηλαδή να παρατηρήσουμε αν 

ο συνεντοπισμός Rab4-Delta αλλάζει για τα διαφορετικά μεταλλάγματα του ενδοκυττάριου 

τμήματος του Delta, Dli1, Dli2 και Dli1/2. Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω μεταλλάγματα δεν 

μπορούν να ουβικουιτυλιωθούν από τη Neur,  Mib1 ήκαι τις δύο αντίστοιχα. Δεδομένου του 

έντονου συνεντοπισμού του Dl με το Rab4, θα σχεδιάσουμε πειράματα στα οποία θα 

αξιολογήσουμε την ενεργότητα του Dl ως σηματοδότη μετά από μερική αποσυγκρότηση του 

Rab4 διαμερίσματος μέσω RNAi ή έκφραση επικρατώς αρνητικής μορφής του Rab4. Σ' αυτά τα 

πειράματα θα πρέπει να προσέξουμε να επιτύχουμε αρκετή απενεργοποίηση του μονοπατιού 

της γρήγορης ανακύκλωσης χωρίς να σκοτώσουμε τα κύτταρα στα οποία παρεμβαίνουμε. 

Παράλληλα με την παραπάνω μελέτη κατασκευάσαμε μεταλλαγή του Dl στην 

αλληλουχία stop-transfer (βλ. Μέθοδοι). Η μεταλλαγή αυτή πιστοποιήθηκε με αλληλούχιση. Θα 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σαν δείγμα θετικού ελέγχου, καθώς πιστεύουμε ότι οι 

συγκεκριμένες λυσίνες δεν πρέπει να αποτελούν στόχους των λιγασών, και συνεπώς της 

ρύθμισης της σηματοδότησης Notch. Άρα θα πρέπει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο με 



την πρωτεΐνη αγρίου τύπου σε οποιεσδήποτε in vivo και in vitro δοκιμασίες. Αν όχι θα πρέπει 

να εξεταστεί ξεχωριστά ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τροποποίησης εκείνων των λυσινών. 

Τελειώνοντας στην ανάλυση αυτή αξίζει να συμπεριληφθεί και ο μάρτυρας Rab11 που 

σημαίνει τα αργής ανακύκλωσης ενδοσώματα και έχει δειχτεί  ότι συμμετέχει και στην 

εξωκύττωση πρωτεινών από το TGN ( Trans Golgi Network ), στην πλασματική μεμβράνη. [16] 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ των μονοπατιών γρήγορης (Rab4) 

και αργής (Rab11) ανακύκλωσης που μέχρι στιγμής δεν έχει εξεταστεί. Μέχρι στιγμής είναι 

γνωστό πως η Rab11 τύπου ανακύκλωση παίζει σημαντικό ρόλο στη Notch σηματοδότηση κατά 

τον καθορισμό του αισθητήριου οργάνου στο θώρακα της νύμφης [15,18] . Στο συγκεκριμένο 

αναπτυξιακό γεγονός παρατηρείται πως τα επίπεδα της πρωτεΐνης Delta είναι πολύ 

χαμηλότερα από αυτά που παρατηρούσαμε προηγουμένως στο επιθήλιο του δίσκου του 

φτερού, καθιστώντας πιθανώς την ανακύκλωση του προσδέτη Delta, αναγκαία απαίτηση για 

ορθή μεταγωγή σήματος.  
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