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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το περιφερικό νευρικό σύστημα της Drosophila melanogaster είναι ιδανικό 

σύστημα-μοντέλο για την μελέτη της κυτταρικής διαφοροποίησης και του 

σχηματισμού προτύπου. Η επιλογή του προδρόμου κυττάρου του αισθητηρίου 

οργάνου (ΠΑΟ), καθορίζεται από τη δράση μίας ομάδας bHLH μεταγραφικών 

παραγόντων, τους ονομαζόμενους προνευρικούς ενεργοποιητές, των οποίων η έκφραση 

προσδίδει στα κύτταρα του εκτοδέρματος την δυνατότητα να ακολουθήσουν τη 

νευρική τύχη. Τέτοιοι προνευρικοί ενεργοποιητές είναι οι πρωτεΐνες Achaete/ Scute 

(Ac/Sc) που δρουν σαν ετεροδιμερή με την ομοιόμορφα εκφραζόμενη bHLH πρωτεΐνη 

Daughterless (Da). Τη δράση του προνευρικού συμπλόκου ανταγωνίζονται οι 

πρωτεΐνες Enhancer of split (E(spl)) που ανήκουν στην κατηγορία των bHLH-Orange 

μεταγραφικών παραγόντων. Τόσο οι προνευρικές όσο και οι  bHLH-Orange πρωτεΐνες 

έχουν συντηρημένες δομές και λειτουργίες στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος 

στα μετάζωα. Προηγούμενες μελέτες υπέδειξαν ότι οι E(spl) αλληλεπιδρούν άμεσα με 

τις προνευρικές πρωτεΐνες και τη Da. Πιο συγκεκριμένα, οι E(spl) αλληλεπιδρούν με 

την ενεργοποιητική περιοχή της Sc (ScTAD) μέσω της bHLH περιοχής τους και με 

την αμινοτελική περιοχή της Da μέσω της περιοχής orange. 

Στην παρούσα εργασία αναλύσαμε το ρόλο της Da στην περιφερική 

νευρογένεση. Οι μελέτες μας υπέδειξαν ότι το αμινοτελικό τμήμα της Da διαθέτει δύο 

ενεργοποιητικές περιοχές, την  AD1 και τη LH περιοχή. Αναλύσαμε το ρόλο των 

ενεργοποιητικών περιοχών του προνευρικού συμπλόκου Da/Sc στην περιφερική 

νευρογένεση. Ενώ οι Da και Sc είναι και οι δύο απαραίτητες για την ανάπτυξη των 

εξωτερικών αισθητηρίων οργάνων (σμηρίγγων), καμία από τις τρεις ενεργοποιητικές 

περιοχές δε φαίνεται να είναι απόλυτως απαραίτητη για αυτή τη δράση. Παρ’όλα 

αυτά, η ταυτόχρονη αφαίρεση των δύο ενεργοποιητικών περιοχών της Da  εμποδίζει 

τη διαδικασία της νευρογένεσης παρά την ύπαρξη της ScTAD και μιας ελάχιστης 

ενεργοποιητικής δράσης από αυτό το σύμπλοκο. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η AD1 

περιοχή είναι και περιοχή αλληλεπίδρασης με τις E(spl). Όλα τα παραπάνω κάνουν 

ξεκάθαρο ότι η Da εκτός από τον καλά εδραιωμένο της ρόλο σαν παρτενέρ του Sc, έχει 

δύο ακόμα λειτουργίες: α) παρέχει σημαντικές ενεργοποιητικές περιοχές για την 

ενεργοποίηση των γονιδίων στόχων των προνευρικών πρωτεϊνών και β) συμβάλλει 

μέσω της AD1 περιοχής στη στρατολόγηση των E(spl) προνευρικών ανταγωνιστών. 
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ABSTRACT 
The peripheral nervous system of Drosophila melanogaster is a very good model 

system for the study of cell differentiation and pattern formation. Sensory organ 

precursor  (SOP) specification is triggered by the activity of a group of basic helix-

loop-helix transcription factors the so called proneural activators, whose expression 

endows ectodermal regions with neural potential. Achaete/ Scute (Ac/Sc) proteins are 

among the proneural activators and they act as heterodimers with the the ubiquitously 

expressed bHLH protein Daughterless (Da). The activity of the proneural complex is 

antagonized by the Enhancer of split (E(spl)) proteins which belong to a different 

bHLH subclass, the so called bHLH-Orange proteins. Both proneural and bHLH-O 

proteins have conserved structures and functions in nervous system development 

across the metazoans. Previous studies have shown that the E(spl) proteins interact 

directly with the proneural proteins and their partner Da. More specifically, the E(spl) 

interact with Scute activation domain (ScTAD) via their bHLH domain and with the 

N- terminus of Daughterless via their orange domain. 

In this work we analysed the role of Daughterless in peripheral neurogenesis. 

Our studies revealed that Daughterless has two activation domains in the N terminus. 

The AD1 domain and the LH domain. We analyzed the role played by the activation 

domains of the Da/Sc complex in peripheral neurogenesis. Whereas Da and Sc are 

each necessary for the development of external sensory organs (bristles), none of the 

three AD's is strictly required. Nevertheless, the simultaneous deletion of AD1 and LH 

potently inhibits neurogenesis, despite the presence of ScTAD and residual 

transcriptional activity of the complex. We also found that the AD1 domain is the 

interacting domain with the E(spl). Therefore, besides the well-documented role of 

providing a heterodimerization partner for Sc, Da serves two more functions: (a) it 

provides essential AD's for the activation of proneural target genes and (b) it 

contributes (via AD1) to the ability to recruit the E(spl) proneural antagonists. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισμών επιτυγχάνεται από την αλληλεπίδραση 

μονοπατιών που ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση και συμμετέχουν στις κυτταρικές 

αλληλεπιδράσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα μονοπάτια παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό 

συντήρησης τουλάχιστον μέσα στο ζωϊκό βασίλειο, ακόμα και σε είδη που απέχουν μεταξύ 

τους στην πορεία της εξέλιξης. Βασικό ερώτημα τόσο για την αναπτυξιακή όσο και για την 

εξελικτική βιολογία, είναι το πως η επαναλαμβανόμενη χρήση των συντηρημένων αυτών 

μονοπατιών μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλη ποικιλία κυτταρικών τύπων, ιστών και 

οργανισμών. Παρά το γεγονός ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ υψηλά συντηρημένων πρωτεϊνών, μπορούν να καθορίσουν 

τελείως διαφορετικές αναπτυξιακές πορείες, η γνώση μας γύρω από τη γενετική και 

μοριακή βάση αυτών των αλληλεπιδράσεων δεν είναι επαρκής.  

Το περιφερικό νευρικό σύστημα της D.melanogaster είναι ένα ιδανικό σύστημα-

μοντέλο για τη μελέτη τέτοιων ερωτημάτων. Ερωτημάτων που αφορούν τον κυτταρικό 

καθορισμό καθώς και το πώς επιλέγονται μέσα από ένα σύνολο όμοιων κυττάρων, αυτά 

που θα ακολουθήσουν διαφορετική αναπτυξιακή πορεία. Πρωτεΐνες κλειδιά που μετέχουν 

στη διαδικασία της δημιουργίας του περιφερικού νευρικού συστήματος είναι γνωστές από 

γενετικές και μοριακές μελέτες. Μεταγραφικοί παράγοντες και παράγοντες που 

εμπλέκονται στη διαδικασία της μετάδοσης σήματος, ορχηστρώνουν την όλη διαδικασία 

και η λεπτομερής διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών δράσης τους αποτελεί ενδιαφέρον 

πεδίο. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το μηχανισμό τριών 

μεταγραφικών παραγόντων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην δημιουργία του 

περιφερικού νευρικού συστήματος. Έμφαση δίνεται στην λειτουργική ανάλυση του 

μεταγραφικού παράγοντα Daughterless, ενώ διερευνάται επίσης το πώς επιτυγχάνεται η 

αλληλεπίδραση του προνευρικού συμπλόκου Daughterless/Scute που προωθεί τη νευρική 

τύχη σε σχέση με τους μεταγραφικούς καταστολείς Enhancer of split. 
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1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 

ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

Το περιφερικό νευρικό σύστημα της D.melanogaster, είναι σχετικά απλό στη δομή. 

Αποτελείται από αισθητήριους νευρώνες τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Οι τύπου Ι νευρώνες 

νευρώνουν τα αισθητήρια όργανα με τα οποία σχετίζονται με αποφάσεις γενεαλογίας 

(Bodmer et al. 1989;  Hartenstein and Posakony, 1989). Καθένα από τα αισθητήρια όργανα 

τύπου Ι, προέρχεται από ένα και μοναδικό κύτταρο εκτοδερμικής προέλευσης που στο εξής 

θα ονομάζουμε ΠΑΟ (από πρόδρομο αισθητηρίου οργάνου), το οποίο δίνει γένεση σε ένα ή 

περισσότερους μονοδενδριτικούς νευρώνες και επικουρικά κύτταρα. Τα αισθητήρια όργανα 

τύπου Ι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα 

μηχανοαισθητήρια και χημειοαισθητήρια όργανα που έχουν εξωτερικές αισθητήριες δομές 

στο δερματίδιο όπως οι μηχανοαισθητήριες σμήριγγες που καλύπτουν το σύνολο του 

σώματος και τα sensilla campaniformia στο φτερό. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα 

χορδοτονικά όργανα τοποθετημένα εσωτερικά. Οι τύπου ΙΙ νευρώνες είναι πολυδενδριτικοί 

νευρώνες (Ghysen et al. 1986; Bodmer and Jan, 1987) οποίων ηα αισθητήρια λειτουργία 

δεν έχει χαρακτηριστεί. Σε αντίθεση με του τύπου Ι, οι τύπου ΙΙ νευρώνες, δεν έχουν 

επικουρικά-στηρικτικά κύτταρα. 

Ο θώρακας του ενήλικου ατόμου ο οποίος και χρησιμοποιείται σαν μοντέλο για τα 

in vivo πειράματα στην παρούσα εργασία, καλύπτεται από μηχανοαισθητήριες σμήριγγες 

τις μακροχαίτες και τις μικροχαίτες. Οι μακροχαίτες, 11 στον αριθμό σε κάθε ήμισυ, 

καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις, ενώ οι μικροχαίτες είναι μικρότερες σε μέγεθος, 

εμφανίζονται σε μία ομοιόμορφη διάταξη σε σειρές και σε ορισμένη πυκνότητα (Εικόνα 1.1 

Α) Κάθε μακροχαίτη προέρχεται από ένα μοναδικό ΠΑΟ που κάνει την εμφάνισή του στον 

αναπτυξιακό δίσκο του φτερού στο στάδιο της προνύμφης τρίτου σταδίου (Εικόνα 1.1 Γ). 

 Η ανάπτυξη των ΠΑΟ εξαρτάται από την έκφραση των προνευρικών γονιδίων 

achaete (ac) και scute (sc) που κωδικοποιούνται από το ομώνυμο γονιδιακό σύμπλοκο (AS-

C). Το AS-C περιλαμβάνει τέσσερα γονίδια που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες 

τύπου bHLH που λειτουργούν σαν μεταγραφικοί ενεργοποιητές και σαν ετερεροδιμερή με 

την απανταχού εκφραζόμενη bHLH πρωτεΐνη Daughterless για τον καθορισμό της νευρικής 

τύχης (Villares and Cabrera, 1987; Alonso and Cabrera, 1988; Caudy et al., 1988; Ghysen 

and Dambly-Chaudiere 1988; Giebel et al., 1997; Gonzalez et al., 1989; Cabrera and 

Alonso, 1991). Η έκφραση αυτών των γονιδίων προσδίδει στα κύτταρα την ικανότητα να 
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ακολουθήσουν νευρική πορεία. Τα ΠΑΟ επιλέγονται από ομάδες κυττάρων τους 

προνευρικούς συναθροισμούς που έκφράζουν τα γονίδια ac και sc και κάνουν την 

εμφάνισή τους στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού στο στάδιο της προνύμφης τρίτου 

σταδίου είτε νωρίς στο στάδιο της νύμφης και με συγκεκριμένο χωροχρονικό πρότυπο 

(Εικόνα 1.1 B) (Romani et al., 1989; Cubas et al. 1991; Huang et al. 1991; Simpson, 1990; 

Skeath and Caroll, 1991). Αυτό το πρότυπο έκφρασης καθορίζεται από τους λεγόμενους 

παράγοντες προσχηματισμού προτύπου (prepattern) που επιδρούν σε cis-ρυθμιστικά 

στοιχεία του AS-C. Από τα τέσσερα παρα-ομόλογα γονίδια του AS-C, μόνο τα ac, sc και 

ase εκφράζονται στο δίσκο του φτερού τρίτου σταδίου, αλλά το ase εκφράζεται μόνο στα 

ΠΑΟ και όχι σε ολόκληρους τους προνευρικούς συναθροισμούς. 

Η διακυτταρική σηματοδότηση μέσα στους προνευρικούς συναθροισμούς και η 

επιλογή του ενός μοναδικού κυττάρου που θα ακολουθήσει τη νευρική πορεία, 

επιτυγχάνεται από το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch (Heitzler and Simpson, 1991). Στο 

κύτταρο που λαμβάνει το σήμα, η ενεργοποίηση του υποδοχέα έχει σαν αποτέλεσμα την 

έκφραση γονιδίων του Enhancer of split complex (E(spl)-C) (Bailey and Posakony, 1995; 

Lecourtois and Schweisguth, 1995). Το γονιδιακό αυτό σύμπλοκο κωδικοποιεί μεταξύ 

άλλων, επτά bHLH μεταγραφικούς παράγοντες που δρουν σαν μεταγραφικοί καταστολείς 

και ανταγωνίζονται τη δράση των προνευρικών πρωτεϊνών. (Oellers et al., 1994; Ohsako et 

al., 1994; Van Doren et al., 1994;  Heitzler et al., 1996, Giagtzoglou et al., 2003).  

Επείδη ο προσδέτης Delta του Notch ενεργοποιείται μεταγραφικά, μεταξύ άλλων, 

και από το προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc (Kunisch et al., 1994), πιστεύεται ότι μέσα σε ένα 

προνευρικό συναθροισμό, το κύτταρο αυτό που θα συσσωρεύσει το μεγαλύτερο ποσό 

προνευρικής πρωτεΐνης, είναι αυτό που στέλνει ισχυρό σήμα Notch στα γειτονικά του 

κύτταρα και δέχεται λίγο σήμα. Η έκφραση των E(spl) στα γειτονικά κύτταρα τα αποτρέπει 

από το να ακολουθήσουν νευρική πορεία. Αυτός ο μηχανισμός είναι γνωστός σαν 

μηχανισμός της πλευρικής αναστολής. (Simpson 1990; Heitzler and Simpson, 1991).  

Στη δημιουργία του περιφερικού νευρικού συστήματος λοιπόν, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν bHLH μεταγραφικοί παράγοντες που είτε προωθούν (προνευρικές 

πρωτεΐνες), είτε παρεμποδίζουν τη νευρική τύχη (E(spl) πρωτεΐνες). Άλλοι παράγοντες 

εξίσου σημαντικοί (παράγοντες προσχηματισμού προτύπου), καθορίζουν την έκφραση των 

προνευρικών πρωτεϊνών στις καθορισμένες θέσεις εμφάνισης των προνευρικών 

συναθροισμών, ενώ το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch και τα γονίδια στόχοι του 

καθορίζουν την επιλογή του ΠΑΟ και τη μετέπειτα κυτταρική γενεαλογία. Στα επόμενα 

κεφάλαια ακολουθεί η ανάλυση των παραπάνω γεγονότων. 
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Εικόνα 1.1. Α) Θώρακας ενήλικου ατόμου D.melanogaster. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
μηχανοαισθητήριων σμηρίγγων. Οι μεγαλύτες σμήριγγες ονομαζόμενες μακροχαίτες, πάντα στον ίδιο αριθμό 
εμφανίζουν συγκεκριμένη διάταξη. Οι μικροχαίτες, μικρότερες σε μέγεθος καλύπτουν το θώρακα σε διάταξη 
σειρών. Β) Η ανάπτυξη των μακροχαιτών ξεκινά στο στάδιο της προνύμφης τρίτου σταδίου στους λεγόμενους 
προνευρικούς συναθροισμούς που αντίστοιχα καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις στον αναπτυξιακό δίσκο 
του φτερού. Γ) Η επιλογή του κυττάρου που θα δώσει γένεση στη μελλοντική μακροχαίτη από το σύνολο των 
κυττάρων του προνευρικού συναθροισμού γίνεται με τη μεσολάβηση του σηματοδοτικού μονοπατιού Notch 
μέσω του μηχανισμού της πλευρικής αναστολής. 

1.3 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΤΥΠΟΥ bHLH 

Οι μεταγραφικοί παράγοντες που ανήκουν στην οικογένεια των πρωτεϊνών basic 

helix-loop-helix (bHLH) , είναι σημαντικοί ρυθμιστές πολλών αναπτυξιακών διαδικασιών. 

Περισσότερες από 240 HLH πρωτεΐνες έχουν ταυτοποιηθεί στους ευκαρύωτες από τον 

Saccharomyces cerevisiae μέχρι τον άνθρωπο ενώ δεν εντοπίζονται στους προκαρυωτικούς 

οργανισμούς (Atchley and Fitch, 1997). Στον σακχαρομύκητα, ρυθμίζουν σημαντικά 

μεταβολικά μονοπάτια όπως την πρόσληψη του φωσφόρου και τη σύνθεση φωσφολιπιδίων 

(Berben et al., 1990; Hoshizaki et al., 1990; Nikoloff et al.,1992). Στους πολυκύτταρους 

οργανισμούς είναι απαραίτητοι ρυθμιστές βασικών αναπτυξιακών διαδικασιών όπως η 

νευρογένεση, η μυογένεση, ο καθορισμός του φύλου, η αιμοποίηση, η ανάπτυξη του 
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παγκρέατος, η αγγειογένεση και άλλες. (Bain et al., 1994;  Lee et al., 1995;  Porcher et al, 

1996; Zhuang et al., 1994). 

Οι bHLH πρωτεΐνες χαρακτηρίζονται από δύο πολύ συντηρημένες δομές που 

χρησιμοποιούν για την πρόσδεσή τους στο DNA και τη δημιουργία πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων και που αποτελούν το μοτίβο bHLH που αρχικά ταυτοποιήθηκε στις 

πρωτεΐνες E12 και E47 (Murre et al., 1989a). Η βασική περιοχή (basic domain), που 

χρησιμοποιείται για την πρόσδεση στο DNA, είναι μοτίβο που αποτελείται από περίπου 15 

αμινοξέα με μεγάλο αριθμό βασικών καταλοίπων. Η περιοχή αυτή αναγνωρίζει 

εξανουκλεοτιδικές αλληλουχίες με την ακολουθία CANNTG το λεγόμενο E-box. (Murre et 

al., 1989b).  Η helix-loop-helix (HLH) περιοχή είναι το δεύτερο συντηρημένο μοτίβο που 

αποτελείται από δύο αμφιπαθικές α-έλικες και επιτρέπει στις πρωτεΐνες να αλληλεπιδρούν 

και να σχηματίζουν ομοδιμερή και ετεροδιμερή. Η τυπική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

bHLH πρωτεϊνών επιτυγχάνεται διαμέσου των υδρόφοβων περιοχών των ελίκων τους και η 

βασική περιοχή καθεμίας από τις δύο πρωτεΐνες προσδένεται σε κάθε ήμισυ του 

εξανουκλεοτιδίου. (Dang et al., 1992;  Ellenberger et al., 1994; Ma et al., 1994).  

Η ανάλυση της κρυσταλλικής δομής της bHLH πρωτεΐνης E47 (Ellenberger et al., 

1994), αποκάλυψε ένα αριθμό σημαντικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία των 

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και την πρόσδεση στο DNA. Το ομοδιμερές E47, 

σχηματίζει μία παράλληλη δομή των τεσσέρων α-ελίκων που επιτρέπει στη βασική περιοχή 

να έρχεται σε επαφή με την μεγάλη αύλακα του DNA. Επιπρόσθετα με τη βασική περιοχή, 

κατάλοιπα στη θηλιά και στην έλικα ΙΙ, δημιουργούν επαφή με το DNA. Η σταθερή 

αλληλεπίδραση μεταξύ των HLH περιοχών, επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δεσμών Van 

der Waals μεταξύ συντηρημένων υδρόφοβων καταλοίπων. Το E47 ομοδιμερές, προσένεται 

στο CACCTG εξανουκλεοτίδιο, με κάθε μονομερές να αλληλεπιδρά με τα CAC και CAG 

τρινουκλεοτίδια αντίστοιχα. Ένα γλουταμικό οξύ στη βασική περιοχή κάθε υπομονάδας, 

έρχεται σε επαφή με βάσεις αδενίνης και κυτοσίνης, ενώ ένα διπλανό κατάλοιπο αργινίνης, 

σταθεροποιεί τη θέση του γλουταμικού με άμεση αλληλεπίδραση με αυτά τα νουκλεοτίδια. 

Τόσο το γλουταμικό όσο και η αργινίνη είναι συντηρημένα στις περισσότερες bHLH 

πρωτεΐνες υποδεικνύοντας το ρόλο τους στην εξειδικευμένη πρόσδεση στο DNA 

(Ellenberger et al., 1994;  Murre et al., 1989a; Atchley and Fitch, 1997). 

Έχει γίνει προσπάθεια κατηγοριοποίησης των bHLH πρωτεϊνών των ευκαρυωτικών 

οργανισμών με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς στηρίζεται στην ιστολογική τους 

κατανομή, στις προτιμήσεις διμερισμού τους καθώς και στην εξειδίκευση πρόσδεσής τους 
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στο DNA (Massari and Murre, 2000; Murre, C., et al., 1994). Με αυτό τον τρόπο έχουν 

κατηγοριοποιηθεί σε επτά τάξεις ως ακολούθως: 

ΤΑΞΗΣ Ι: Είναι γνωστές και σαν E πρωτεΐνες και περιλαμβάνουν τις Ε12, Ε47, HEB, E2-

2, τη μοναδική αυτής της κατηγορίας στη D. melanogaster, Daughterless και τη μοναδική 

στο C. elegans  HLH-2. Οι πρωτεΐνες αυτές προσδένονται σε E μοτίβα στο DNA  και 

απαντώνται σε πληθώρα ιστών, ικανές να δημιουργούν ομο- και ετεροδιμερή. 

ΤΑΞΗΣ ΙΙ: Περιλαβάνουν μέλη όπως η MyoD, Atonal, NeuroD/BETA2, και τις πρωτεΐνες 

που κωδικοποιούνται από το AS-C στη D.melanogaster, και οι οποίες παρουσιάζουν 

ιστοειδικό πρότυπο έκφρασης. Με λίγες εξαιρέσεις, αδυνατούν να σχηματίσουν ομοδιμερή 

και απαιτούν τον ετεροδιμερισμό με τις Ε πρωτεΐνες σε EA (CAGC/GTG) στοιχεία 

πρόσδεσης στο DNA. 

ΤΑΞΗΣ ΙΙΙ: Περιλαμβάνουν τις πρωτεΐνες που διαθέτουν το μοτίβο LZ (Leucin Zipper), 

σε γειτονία με την bHLH περιοχή, και το οποίο υποβοηθά στον διμερισμό των πρωτεϊνών. 

Χαρακτηριστικά είναι τα μέλη της οικογένειας Myc. 

ΤΑΞΗΣ IV: Περιλαμβάνουν bHLH-Zip πρωτεΐνες όπως οι Mad, Max και Mxi που έχουν 

την ικανότητα διμερισμού με τις πρωτεΐνες Myc ή μεταξύ τους. 

ΤΑΞΗΣ V: Συγκαταλέγονται οι πρωτεΐνες στις οποίες απουσιάζει η βασική περιοχή. 

Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι οι Id και Emc (Benezra et al., 

1990; Ellis et al., 1990; Garell and Modolell 1990). Η τελευταία είναι και η μοναδική σε 

αυτή την κατηγορία που απαντάται στη D.melanogaster. Οι πρωτεΐνες αυτές 

ετεροδιμερίζονται με άλλες bHLH πρωτεΐνες, συνήθως τύπου Ι και ΙΙ, αποτρέποντας έτσι 

την πρόσδεσή τους στο DNA. 

ΤΑΞΗΣ VI: Στην ομάδα αυτή συγκαταλέγονται οι Hairy, E(spl) της D.melanogaster και οι 

HES των θηλαστικών, γνωστές και ως bHLH-O (bHLH-Orange). Είναι μεταγραφικοί 

καταστολείς, διαθέτουν το χαρακτηριστικό κατάλοιπο προλίνης στη βασική περιοχή, την 

orange περιοχή καρβοξυτελικά της bHLH περιοχής, και το καρβοξυτελικό τετραπεπτίδιο 

WRPW που στρατολογεί τον συγκαταστολέα Groucho (Fisher and Caudy, 1998). Η 

πρόσδεση στο DNA των μελών αυτής της ομάδας γίνεται σε EB (CACGTG),  EC 

(CACGCG) και Ν (CACG/AAG) στοιχεία.  

ΤΑΞΗΣ VII: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι πρωτεΐνες γνωστές σαν bHLH-PAS 

(Crews, S.T., 1998). Το χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών αυτών είναι το μοτίβο PAS που 

ονομάστηκε έτσι από τρεις πρώτες πρωτεΐνες στις οποίες ταυτοποιήθηκε αυτό το μοτίβο 

και οι οποίες είναι η Period και η Single-minded στη D.melanogaster και η ARNT στον 

άνθρωπο. Το μοτίβο PAS είναι μεγέθους περίπου 260-310 αμινοξέα  και συμμετέχει σε 

 14



πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Οι bHLH-PAS πρωτεΐνες που μετέχουν σε ποικιλία 

αναπτυξιακών και φυσιολογικών γεγονότων, αναγνωρίζουν τις αλληλουχίες ACGTG και 

GCGTG για την πρόσδεσή τους στο DNA. 

Στο παρακάτω δενδρόγραμμα συνοψίζεται η κατηγοριοποίηση αυτή. 

 
Εικόνα 1.2  Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών και κατηγοριοποίηση αντιπροσωπευτικών μελών της 
οικογένειας bHLH. Το δενδρόγραμμα δημιουργήθηκε από στοίχιση των αλληλουχιών των πρωτεϊνών που 
παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Clustal W. (Massari and Murre, 2000). 
 

Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης βασίστηκε σε φυλογενετική ανάλυση 122 

bHLH αλληλουχιών. Η επιλογή των αλληλουχιών βασίστηκε στην ομοίοτητά τους, ενώ για 

τη στοίχιση με τον αλγόριθμο Clustal W χρησιμοποιήθηκε μόνο η bHLH περιοχή. Έτσι 

προέκυψαν τέσσερις μονοφυλετικές ομάδες, οι A, B, C και D (Atchley and Fitch 1997).  

Στις Ομάδες Α και Β, ανήκουν οι bHLH πρωτεΐνες που προσδένονται σε Ε μοτίβα 

στο DNA (CANNTG). Τα μέλη της ομάδας Α προσδένονται στις αλληλουχίες CACCTG, 

CAGCTG και της ομάδας Β στις αλληλουχίες CACGTG και CATGTTG (Murre et al., 

1989; Van Doren et al., 1991; Dang et al., 1992). Η ομάδα Α περιλαμβάνει ιστοειδικές 
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bHLH πρωτεΐνες (όπως η MyoD, Twist, Achaete, Scute) όπως και τις πιο εκτεταμένα 

εκφραζόμενες E12 και Daughterless.  Η ομάδα Β περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό 

πρωτεϊνών που δεν σχετίζονται λειτουργικά μεταξύ τους και εμπλέκονται σε ποικίλλες 

κυτταρικές και αναπτυξιακές διαδικασίες. Κάποια μέλη φέρουν το μοτίβο Leucin Zipper. 

Στην ομάδα αυτή συγκαταλέγονται και οι Hairy , E(spl) και HES πρωτεΐνες. Η ομάδα C 

περιλαμβάνει τις bHLH-PAS πρωτεΐνες και η ομάδα D περιλαμβάνει τις HLH πρωτεΐνες 

στις οποίες απουσιάζει η βασική περιοχή, όπως οι Id και Emc. 

Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο και μία άλλη ομάδα πρωτεϊνών 

υποψήφιες για να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των HLH, την οικογένεια των COE 

(από τις Collier, Olf-1 και EBF). Η οικογένεια αυτή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη του 

COE μοτίβου που εμπλέκεται και στο διμερισμό και στην πρόσδεση στο DNA (Crozatier et 

al., 1996). Οι HLH αλληλουχίες αυτής της οικογένειας είναι αρκετά απομακρυσμένες από 

τα υπόλοιπα bHLH μοτίβα. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τις 56 bHLH πρωτεΐνες της D. melanogaster 

συμπεριλαμβανομένης και της Collier που ανήκει στην οικογένεια των COE, όπως 

ταυτοποίηθηκαν από τους Ledent and Vervoort μετά από επισκόπηση του γονιδιώματος και 

χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων για bHLH πρωτεΐνες. 
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Πίνακας 1: Η λίστα των γονιδίων της D. melanogaster που κωδικοποιούν bHLH πρωτεΐνες. Η πρώτη στήλη 
δίνει το πλήρες όνομα, η δεύτερη την χρωμοσωμική τους θέση, η τρίτη την οικογένεια στην οποία ανήκουν 
και η τέταρτη το χαρακτηρισμό τους, όπου: 1 όταν είναι γνωστή μόνο η αλληλουχία, 2 γνώστο το πρότυπο 
έκφρασης, 3 λειτουργική ανάλυση σε πρώιμο στάδιο και 4 πλήρης χαρακτηρισμός της λειτουργίας. (Ledent 
and Vervoort 2001). 

1.4 Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ DAUGHTERLESS 

Η πρωτεΐνη Daughterless (Da), η μοναδική Ε πρωτεΐνη της D. melanogaster, 

μεγέθους 710 αμινοξέων, κωδικοποιείται από το γονίδιο daughterless (da) στο δεύτερο 

χρώμοσωμα. Ο ρόλος του γονιδίου αρχικά εντοπίστηκε στον καθορισμό του φύλου. Η 

πρώτη τυχαία μεταλλαγή στο da η da1 είναι υπομορφική με μειωμένη αλλά όχι μηδενική 
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δραστικότητα της πρωτεΐνης. Σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες τα θηλυκά da1 άτομα, 

παράγουν αρσενικούς απογόνους, αλλά ελάχιστους εώς καθόλου θηλυκούς (Sandler, 1972; 

Cline, 1976).  

Το γεγονός ότι η Daughterless είναι η μοναδική τάξης Ι bHLH πρωτεΐνη στη 

D.melanogaster, την καθιστά βασικό ρυθμιστή σε πολλές αναπτυξιακές διαδικασίες, κάτι 

που υποδεικνύεται και από την ευρεία, σχεδόν απανταχού, έκφραση του γονιδίου 

(Cronmiller  and Cummings, 1993).  

1.4.1 Δομή της πρωτεΐνης Daughterless 

Στο αμινοτελικό άκρο και περίπου στο πρώτο μισό της πρωτεΐνης απαντώνται δύο 

περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής (αποτελέσματα κεφ.3.4). Η πρώτη περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής που ονομάζουμε AD1 εντοπίζεται στα πρώτα 160 αμινοξέα 

της πρωτεΐνης και περιέχει αλληλουχία αμινοξέων στις πρώτες θέσεις της πρωτεΐνης που 

σχηματίζουν δομή α-έλικας όπως στις ομόλογες Ε πρωτεΐνες των θηλαστικών.  Η δεύτερη 

περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής είναι η συντηρημένη loop-helix (LH) περιοχή με 

την αντίστοιχη περιοχή των Ε πρωτεϊνών των θηλαστικών (Arronheim et al., 1993; Quong 

et al., 1993) και οριοθετείται στην αμινοξική αλληλουχία 265-417. Η AD1 περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής της Daughterless δεν εμφανίζει καμία ομοιότητα με την 

αντίστοιχη περιοχή στις ομόλογες πρωτεΐνες των θηλαστικών, αλλά τα πρώτα 28 αμινοξέα 

είναι αυστηρά συντηρημένα στην τάξη των εντόμων (αποτελέσματα κεφ. 3.4). 

 Η bHLH περιοχή βρίσκεται στο καρβοξυτελικό κομμάτι της πρωτεΐνης και στην 

αμινοξική αλληλουχία 551-610. Πρόσφατα χαρακτηρίστηκε και μία ακόμα δομική περιοχή 

που φαίνεται να έχει κατασταλτική δράση, η περιοχή Rep (βλ. ακόλουθη παράγραφο για 

λειτουργίες της πρωτεΐνης) (Wong et al., 2008) στην αμινοξική αλληλουχία 494-530. Όπως 

και στις Ε πρωτεΐνες των θηλαστικών η περιοχή Rep εντοπίζεται αμινοτελικά της bHLH 

περιοχής και είναι συντηρημένη. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι τα 20 αμινοξέα 

καρβοξυτελικά της bHLH περιοχής είναι αυστηρά συντηρημένα σε όλες τις ομόλογες Ε 

πρωτεΐνες. Η περιοχή αυτή που έχει χαρακτηριστεί σαν C domain στο ομόλογο Ε2-2 έχει 

δειχθεί ότι είναι απαραίτητη για το σχηματισμό ετεροδιμερών in vivo (Goldfarb et al., 

1998). 
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       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 

 

Εικόνα 1.3 Η πρωτεΐνη Daughterless. 
Η αλληλουχία της πρωτεΐνης Da μεγέθους 710 αμινοξέων. Στο σχήμα απεικονίζονται τα δομικά στοιχεία της 
πρωτεΐνης. Διαθέτει δύο περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής. Η AD1 περιοχή ενεργοποίησης στο 
εντελώς αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης σημειώνεται με κόκκινο. Ποιο έντονα σημειώνονται τα αμινοξέα 
που είναι συντηρημένα στις ομόλογες πρωτεΐνες της τάξης των εντόμων.  Η LH περιοχή ενεργοποίησης στο 
μέσο περίπου της πρωτεΐνης σημειώνεται με πράσινο. Ποιο έντονα σημειώνεται η περιοχή που είναι 
συντηρημένη στις ομόλογες πρωτεΐνες άλλων ειδών (σπονδυλωτών και ασπονδύλων). Η περιοχή Rep (μπλε) 
συντηρημένη με την αντίστοιχη περιοχή στα θηλαστικά φαίνεται να ασκεί κατασταλτική δράση. Ακολουθεί η 
bHLH περιοχή (γαλάζια-καφέ). Καρβοξυτελικά της bHLH περιοχής εντοπίζονται είκοσι αυστηρά 
συντηρημένα αμινοξέα (υπογραμμισμένα στην αλληλουχία), τα οποία στην ομόλογη πρωτεΐνη Ε2-2 
συνθέτουν το C domain απαραίτητο για τον in vivo ετεροδιμερισμό της πρωτεΐνης. 

1.4.2 Η πρωτεΐνη Da στη διαδικασία της νευρογένεσης 

Όπως προαναφέρθηκε, η Da σαν η μοναδική Ε πρωτεΐνη στη D. melanogaster έχει 

την ικανότητα ετεροδιμερισμού με ιστοειδικές bHLH πρωτεΐνες για την ενεργοποίηση 

γονιδίων στόχων. Έτσι λοιπόν η δράση των προνευρικών πρωτεΐνών Ac, Sc και L’Sc που 

κωδικοποιούνται από το AS-C  εξαρτάται από τον ετεροδιμερισμό τους με τη Da. Ο 
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ετεροδιμερισμός οδηγεί στην πρόσδεση σε EA(CAGC/GTG) στοιχεία στο DNA (Cabrera 

and Alonso 1991; Giebel et al., 1997;  Murre et al., 1989) 

Στο έμβρυο η Da είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του προνευρικού 

δυναμικού που δίνει γένεση στο ΚΝΣ και στο ΠΝΣ (Caudy et al., 1988). Ζυγωτική 

έλλειψη της λειτουργίας da στο έμβρυο έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη των αισθητηρίων 

νευρώνων ενώ το κεντρικό νευρικό σύστημα αν και δεν απουσιάζει, εμφανίζεται μη 

φυσιολογικό με σημαντικά ελαττώματα στον εγκέφαλο. Οι πυρήνες των περιφερικών 

νευρώνων οι οποίοι εμφανίζονται 7 ώρες μετά τη γονιμοποίηση, πολύ νωρίτερα από τότε 

που ξεκινά η διαφοροποίησή τους, δεν ανιχνεύονται γεγονός που δηλώνει ότι η ζυγωτική 

λειτουργία da είναι σημαντική σε πολύ πρώιμα στάδια της νευρογένεσης (Caudy et al., 

1988).  

Η αρχική έκφραση του Sc παρ’όλα αυτά στους νευρικούς προδρόμους, εμφανίζεται 

φυσιολογική σε έμβρυα ομόζυγα για έλλειψη του γονιδιακού τόπου da (Df(2L)daKX136). Η 

έκφραση του Sc στις φυσιολογικές θέσεις των περιφερικών νευρικών προδρόμων είναι 

γεγονός ακόμα και σε περίπτωση έλλειψης του μητρικού Da. Τα ίδια ισχύουν και για την 

πρωτεΐνη Hunchback που σημαίνει τους νευροβλάστες. Ενώ λοιπόν η Da δεν είναι 

απαραίτητη για τον αρχικό καθορισμό των προνευρικών συναθροισμών όπως αυτό 

σηματοδοτείται από την παρουσία της προνευρικής πρωτεΐνης Scute, φαίνεται πως η 

φυσιολογική της δράση απαιτείται για τον καθορισμό των νευρικών προδρόμων, την 

φυσιολογική διαίρεσή τους και τη μετέπειτα έκφραση γονιδίων όπως τα prospero, deadpan, 

asense, cyclin A, scratch, coutch potato και senseless για τη σωστή πορεία της κυτταρικής 

γενεαλογίας (Bodmer et al., 1989; Vaessin et al., 1994, Hassan and Vaessin, 1997; Nolo et 

al., 2000).  Απουσία της λειτουργίας Da, η έκφραση των παραπάνω γονιδίων απουσιάζει ή 

μειώνεται δραματικά όπως έδειξε η ανάλυση εμβρύων. Πιο συγκεκριμένα, η έκφραση του 

couch potato και του senseless που φυσιολογικά εντοπίζονται σε όλους τους προδρόμους 

του περιφερικού νευρικού συστήματος (Bellen et al., 1992; Nolo et al., 2000), απουσιάζει 

εντελώς. Η έκφραση των deadpan και asense που σημαίνουν τους προδρόμους του ΚΝΣ 

και ΠΝΣ (Bier et al., 1992; Brand et al., 1993) μειώνεται δραματικά ή απουσιάζει. Η 

έκφραση των prospero, cyclin A και scratch μειώνεται σημαντικά στους προδρόμους του 

ΚΝΣ ενώ απουσιάζει από τους προδρόμους του ΠΝΣ (Vaessin et al., 1994). Παράλληλα 

παρατηρείται μείωση ή έλλειψη της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την ομαλή 

πορεία του κυτταρικού κύκλου. Εκτός από το cyclin A, αρνητικά επηρεάζεται η έκφραση 

των barren, disk proliferation abnormal (dpa) και histone H1 (Hassan and Vaessin, 1997). 
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Η πρωτεΐνη Daughterless είναι απαραίτητη επίσης για το σχηματισμό των 

πολυδενδριτικών νευρώνων και των οσφρητικών οργάνων του περιφερικού νευρικού 

συστήματος (Goulding et al., 2000 ; Huang et al., 2000). 

 Στο στάδιο της προνύμφης η δράση της πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για τη 

δημιουργία των προδρόμων κυττάρων των αισθητηρίων οργάνων στον αναπτυξιακό 

δίσκο του φτερού που θα δώσουν γένεση στις αισθητήριες σμήριγγες του φτερού και του 

θώρακα (Cadigan et al.,2002; Jafar-Nehad et al., 2006; Wildonger and Mann, 2005; 

Αποτελέσματα κεφ.3.1), αλλά και για τη δημιουργία ΠΑΟ σε πολλούς άλλους 

αναπτυξιακούς δίσκους. 

Στη διαδικασία της επιλογής των προδρόμων των αισθητηρίων οργάνων του 

αναπτυξιακού δίσκου του φτερού, το Da εμπλέκεται σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις με τις 

προνευρικές πρωτεΐνες Achaete (Ac) και Scute (Sc) για την ενεργοποίηση γονιδίων στόχων 

καθώς και με τις E(spl)m7, E(spl)m8, E(spl)mγ, E(spl)mβ, Ε(spl)m5 (Alifragis et al., 1997) 

οι οποίες δρουν κατασταλτικά στα προνευρικά σύμπλοκα που σχηματίζει η Da με τις Ac 

και Sc (Giagtzoglou et al.,2003). Εκτός από πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις με άλλες bHLH 

πρωτεΐνες, η Da έχει δειχθεί ότι εμπλέκεται σε αλληλεπιδράσεις που δεν περιλαμβάνουν 

τον κλασσικό ετεροδιμερισμό διαμέσου των HLH περιοχών. H Da αλληλεπιδρά με τις 

E(spl) πρωτεΐνες και η αλληλεπίδραση αυτή επιτυγχάνεται μεταξύ της AD1 περιοχής της 

Da και της orange περιοχής των E(spl) (Ιωάννα Ζαρίφη Μεταπτυχιακή Διατριβή, 

Αποτελέσματα Κεφ.3). Η Da αλληλεπιδρά και με πρωτεΐνες που δεν ανήκουν στην ομάδα 

των bHLH μεταγραφικών παραγόντων. Σχετικά πρόσφατα δείχθηκε η αλληλεπίδραση με 

την πρωτεΐνη Nervy, πυρηνική πρωτεΐνη η οποία φαίνεται να μετέχει σε αλληλεπίδρασεις 

με μεταγραφικά σύμπλοκα που φέρουν συγκαταστολείς, λόγω της ομολογίας της με τη 

θηλαστική ETO. Το Nervy που δρα κατασταλτικά στην ανάπτυξη των αισθητηρίων 

οργάνων στη D.melanogaster φαίνεται πως ασκεί αυτή τη δράση μέσω άμεσης 

αλληλεπίδρασης με τo Da (Davis et al., 2003; Wildonger et al., 2005).  

Το αμινοτελικό κομμάτι του Da το οποίο περιλάμβανει τις δύο περιοχές 

ενεργοποίησης της μεταγραφής και απουσιάζει η bHLH περιοχή, αλληλεπιδρά άμεσα και 

με το Suppressor of Haireless (Su(H)) (Cave et al., 2005), τον μεταγραφικό παράγοντα 

(οικογένειας CSL) που διαμεσολαβεί τη μεταγραφική απόκριση στο σήμα Notch . Αυτή η 

αλληλεπίδραση φαίνεται να είναι σημαντική για την ενεργοποίηση των E(spl) γονιδίων που 

έχουν SPS+A ρυθμιστικά στοιχεία, όπου τα SPS σημεία πρόσδεσης (Suppressor of Hairless 

paired sites) έχει δειχθεί ότι στρατολογούν το Su(H) (Bailey et al., 1995; Nellesen et al., 

1999) και Α αναφέρεται στα στοιχεία ΕΑ, τα σημεία πρόσδεσης των προνευρικών 
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πρωτεϊνών. Η άμεση αλληλεπίδραση του Da με το Su(H) προτείνεται ότι είναι σημαντική 

για την ακόλουθη στρατολόγηση του NICD (Notch intracellular domain) και την 

μεταγραφική ενεργόποιηση των γονιδίων E(spl) (Cave et al., 2005). 

Στο στάδιο της προνύμφης επίσης, το Da χρειάζεται σε πολύ πρώιμο στάδιο στην 

ανάπτυξη του ματιού, για την ομαλή έκφραση του atonal (ato) και για τον καθορισμό 

όλων των φωτοϋποδοχέων που διαφοροποιούνται στη μορφογενετική αύλακα (Brown et 

al., 1996). Το ato κωδικοποιεί bHLH πρωτεΐνη που διμερίζεται με τη Da (Jarman et al., 

1993) ενώ η δράση του είναι απαραίτητη για το σχηματισμό των φωτοΰποδοχέων και 

χορδοτονικών οργάνων (Jarman et al., 1994; Jarman et al., 1995). Η μεταγραφή του ato 

ρυθμίζεται από δύο ενισχυτές κοντά στο γονιδιακό τόπο ato. Στο 5΄ του γονιδίου 

πρόσκειται ο ενισχυτής που ρυθμίζει την όψιμη, υποκείμενη σε αυτορύθμιση έκφραση του 

γονιδίου και στο 3΄ του γονιδίου πρόσκειται ο ενισχυτής που ρυθμίζει την πρώιμη έκφραση 

του γονιδίου (Sun et al., 1998). Η δράση της Da φαίνεται να ρυθμίζει θετικά τον 5΄atonal 

ενισχυτή και αρνητικά τον 3΄atonal ενισχυτή (Lim et al., 2008; Melicharec et al., 2008). 

1.4.3 Λοιπές λειτουργίες της Da 

Στο έμβρυο η Da είναι απαραίτητη κατά τη διαδικασία του καθορισμού του φύλου 

(Keyes et al., 1992). Έλλειψη της μητρικής δράσης da  έχει σαν αποτέλεσμα την 

ελαττωματική εξισορρόπηση γονιδιακής δόσης και τη θνησιμότητα των θηλυκών εμβρύων 

(Gergen, 1987). Ο ρόλος της Da σε αυτή τη διαδικασία εντοπίζεται στην πρώιμη 

ενεργοποίηση του γονιδίου Sex lethal (Sxl). Η Da σχηματίζει ενεργά σύμπλοκα με Sc τα 

οποία προσδένονται σε ΕΑ στοιχεία στον υποκινητή του  Sxl για την ενεργοποίησή του 

(Deshpande et al., 1995; Hoshijima, K et al., 1995; Yang et al., 2001). Η λειτουργία αυτή 

φαίνεται να είναι εξελικτικά πρόσφατη γιατί δεν συναντάται σε άλλα φύλα, ακόμα και στα 

έντομα. 

Στο έμβρυο σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της πρωτεΐνης στη διαφοροποίηση 

του μεσοδέρματος (Gonzalez-Crespo and Levine, 1993). Έλλειψη της μητρικής και 

ζυγωτικής λειτουργίας έχει σαν συνέπεια τη μείωση των επιπέδων έκφρασης του twist (twi) 

όπως και άλλων γονιδίων όπως τα Htl, Mef2, zfh1. Το μεσόδερμα παρόλα αυτά 

μεταναστεύει σωστά αλλά σημειώνεται σημαντική μείωση στην ανάπτυξη των σωματικών 

μυών. Η έλλειψη της ζυγωτικής μόνο λειτουργίας προκαλεί τον διπλασιασμό ή την έλλειψη 

σωματικών μυών υποδεικνύοντας ρόλο στη διαμόρφωση του μυικού προτύπου. In vivo και 

in vitro μελέτες υπέδειξαν αλληλεπίδραση μεταξύ Da και Twi, που έχει σαν αποτέλεσμα 

την καταστολή μυογόνων γονιδίων και της ανάπτυξης των σωματικών μυών, που είναι 
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φαινότυπος αντίθετος από αυτόν που επιδεικνύει ο oμοδιμερισμός του Twi. (Castanon et 

al., 2001). Κάτι τέτοιο μπορεί να εξηγήσει τη διαμόρφωση ιστολογικού προτύπου στην 

περιοχή του μεσοδέρματος, με τις περιοχές όπου επικρατούν υψηλά επίπεδα Twi να δίνουν 

γένεση σε σωματικούς μύες από τον ομοδιμερισμό του Twi και τις περιοχές όπου τα 

επίπεδα Twi είναι χαμηλότερα να διαφοροποιούνται σε σπλαχνικούς μύες, λιπαρό σώμα ή 

γοναδικό μεσόδερμα, εξαιτίας της επίδρασης των ετεροδιμερών Twi/Da. Η κατασταλτική 

αυτή δράση των Twi/Daughterless ετεροδιμερών εντοπίζεται στην REP περιοχή του 

Daughterless. 

Άλλες διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το Daughterless είναι η διαφοροποίηση 

των σιελογόνων αδένων (King-Jones et al., 1999) ενώ  στο ενήλικο άτομο η δράση της 

πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για το σχηματισμό των ωοθυλακικών κυττάρων του ωαρίου 

(Cummings and Cronmiller, 1994). 

1.5 ΟΙ Ε ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ / ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 

Στις Ε πρωτεΐνες των θηλαστικών ανήκουν οι Ε12, Ε47, Ε2-2 και HEB. Οι E12 και 

Ε47 είναι προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος του ίδιου γονιδίου E2A (Murre et al., 1989). 

Τα προϊόντα του E2A γονιδιακού τόπου εμπλέκονται σε πολλές διαδικασίες και 

δημιουργούν ετεροδιμερή με πολλούς ιστοειδικούς bHLH μεταγραφικούς παράγοντες όπως 

για παράδειγμα αυτούς που μετέχουν στη διαδικασία της μυογένεσης και της 

νευρογένεσης. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος τους στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση 

των B και Τ λεμφοκυττάρων (reviewed in Massari and Murre, 2000; Murre, 2005) όπου 

μπορούν να δρουν και σαν ομοδιμερή σύμπλοκα (Bain et al., 1993; Shen and Kadesch, 

1995). Η πρόσδεση των Id πρωτεϊνών στις Ε πρωτεΐνες αποτρέπει την στρατολόγηση των 

τελευταίων στο DNA και την ενεργοποίηση γονιδίων στόχων (reviewed in Ruzinova and 

Benezra, 2003). 

Η Ε2Α διαθέτει  δύο περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής στο αμινοτελικό 

άκρο. Την AD1 (Αctivation Domain 1) στο εντελώς αμινοτελικό άκρο και την AD2 

(activation domain 2) ή LH (loop helix) επειδή η δευτεροταγής της δομή είναι μία θηλιά 

την οποία ακολουθεί μία α-έλικα (Aronheim et al., 1993; Quong et al., 1993; Massari et al., 

1996).  
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Η μεταγραφική ικανότητα της LH περιοχής έχει ταυτοποιηθεί στις Ε2Α και Ε2-2 

και η περιοχή, που εντοπίζεται στο μέσο περίπου των πρωτεϊνών, εμφανίζεται πολύ 

συντηρημένη μεταξύ των ομολόγων των θηλαστικών αλλά και με την ομόλογη Da 

(Aronheim et al., 1993; Quong et al., 1993).  

H AD1 περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής που έχει ταυτοποιηθεί στην Ε2Α, 

εμφανίζεται συντηρημένη στα πρώτα 99 αμινοξέα μεταξύ των Ε πρωτεϊνών των 

θηλαστικών και με τις ομόλογες πρωτεΐνες των zebrafish και Xenopus laevis. Διαθέτει 

αλληλουχία 18 αμινοξέων που σχηματίζουν δομή α-έλικας (Massari et al., 1996). 

Σημειώνεται ότι η AD1 περιοχή δεν είναι συντηρημένη στη Da της D.melanogaster παρά 

το γεγονός ότι και εδώ η δευτεροταγής δομή σχηματίζει α-έλικα. Στην αλληλουχία των 18 

αμινοξέων της α-έλικας, συναντάμε ένα πολύ συντηρημένο μοτίβο με την ακολουθία LDFS 

το οποίο είναι σημαντικό για τη μεταγραφική ενεργότητα της περιοχής. Το μοτίβο αυτό 

είναι συντηρημένο και στο σακχαρομύκητα όπου είναι σημαντικό για τη δράση του 

μεταγραφικού bHLH ενεργοποιητή Rtg3p. Συγκεκριμένα στο σακχαρομύκητα στρατολογεί 

το σύμπλοκο ακετυλτρανσφεράσης ιστονών, SAGA. Με αυτό το εύρημα προτείνεται ότι η 

δράση των Ε πρωτεϊνών που φέρουν το LDFS μοτίβο στοχεύει στην αναδιαμόμορφωση της 

χρωματίνης των γονιδίων στόχων (Massari  et al., 1999).  

Στα κύτταρα των θηλαστικών, έχει προταθεί η αλληλεπίδραση της Ε2Α και της 

HEB με τις ακετυλτρανσφεράσες ιστονών p300, CBP και PCAF. (Bradney et al., 2003; 

Eckner et al., 1996; Qiu et al., 1998; Zhang et al., 2004). H αλληλεπίδραση με p300 

φαίνεται πως επιτυγχάνεται μέσω της bHLH περιοχής και του αμινοτελικού άκρου της Ε2Α 

(Bradney et al., 2003; Eckner et al., 1996). Έχει μελετηθεί επίσης η αλληλεπίδραση μεταξύ 

CBP και E2A-PBX1.  Η χιμαιρική ογκοπρωτεΐνη E2A-PBX1 που ευθύνεται για το 5% των 

περιπτώσεων της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL acute lymphoblastic leukemia), 

προκύπτει από τη χρωμοσωμική μετάθεση t(1;19). Η μετάθεση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα 

τη συγχώνευση του αμινοτελικού τμήματος της E2A που περιλαμβάνει τις δύο 

ενεργοποιητικές περιοχές με το μεγαλύτερο τμήμα του PBX1 που περιλαμβάνει την 

ομοιοτική του περιοχή (reviewed in LeBrun, 2003). Για την αλληλεπίδραση μεταξύ CBP 

και E2A-PBX1,  είναι απαραίτητη η παρουσία των δομών α-ελίκων των ενεργοποιητικών 

περιοχών της Ε2Α και αλληλουχίας 81 αμινοξέων του CBP που συνθέτει τη δομή ΚΙΧ 

(Bayly et al., 2004). Η αλληλεπίδραση του CBP με την α-έλικα της AD1, εξαρτάται από 

την παρουσία του LXXLL μοτίβου το οποίο είναι η αμινοτελική προέκταση του LDFS 

μοτίβου. Το τελευταίο κατάλοιπο λευκίνης του LXXLL αντιστοιχεί με το πρώτο κατάλοιπο 

λευκίνης του LDFS και φαίνεται πως αυτή η λευκίνη είναι καθοριστική για την 
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αλληλεπίδραση με την KIX περιοχή του CBP, αλληλεπίδραση που φαίνεται να είναι 

σημαντική στη διαδικασία της ογκογένεσης (Bayly et al., 2006). Η αλληλουχία 

VGTDKELSDLLDFSMMFPL της AD1 σχηματίζει τη δομή α-έλικας υπεύθυνη για τη 

μεταγραφική ενεργότητα και σε υπογράμμιση είναι τα αμινοξέα που συνθέτουν το LXXLL 

μοτίβο. Σημειώνεται ότι το μοτίβο αυτό, το οποίο απουσιάζει από τη Da, αρχικά 

χαρακτηρίστηκε σε μεταγραφικούς συνενεργοποιητές που αλληλεπιδρούν με πυρηνικούς 

υποδοχείς και αργότερα ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων που μετέχουν στη μεταγραφική ρύθμιση (reviewed in Plevin et al., 

2005).  

Η AD1 περιοχή εκτός από μεταγραφικούς συνενεργοποιητές έχει την ικανότητα 

στρατολόγησης της οικογένειας μεταγραφικών συγκαταστολέων ΕΤΟ. Η πρωτεΐνη ΕΤΟ 

έχει ομόλογη τη Nervy στη D.melanogaster με την οποία μοιράζεται τέσσερις πολύ 

συντηρημένες περιοχές (Nervy homology regions, NHR1, -2, -3, -4) και στρατολογεί 

συγκαταστολείς, όπως HDAC σύμπλοκα  (histone deacetylase complexes) (reviewed in 

Hug and Lazar, 2004). Η στρατολόγηση του ΕΤΟ από τη ΗΕΒ επιτυγχάνεται από τη δομή 

α-έλικας της AD1 ενώ σημαντικό χαρακτηρίζεται το πρώτο κατάλοιπο λευκίνης του 

LXXLL μοτίβου, τόσο για αυτή την πρωτεϊνική αλληλεπίδραση όσο και για την 

ενεργοποιητική δράση της AD1 περιοχής. Η ίδια μεταλλαγή επηρεάζει τη στρατολόγηση 

των p300 και CBP. Σειρά πειραμάτων επίσης έδειξε ότι η ΕΤΟ ανταγωνίζεται την 

πρόσδεση των συνενεργοποιητών CBP/p300 στην AD1. Τα ευρήματα αυτά προτείνουν ένα 

εναλλακτικό τρόπο καταστολής των Ε πρωτεΐνών διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο 

ασκούν την κατασταλτική δράση οι Id πρωτεΐνες και ο οποίος στηρίζεται στην ανταλλαγή 

των HATs από τις HDACs (Zhang et al., 2004). 

Η δράση των ενεργοποιητικών περιοχών AD1 και AD2 της Ε2-2 σε ενισχυτές 

μυογόνων γονιδίων, καταστέλλεται από μία cis-acting ρυθμιστική περιοχή της πρωτεΐνης 

που εμφανίζει μεγάλο βαθμό συντήρησης. Η περιοχή Rep όπως ονομάζεται, αποτελείται 

από 30 αμινοξέα που σχηματίζουν δομή θηλιάς και εντοπίζεται αμινοτελικά της bHLH 

περιοχής. Έχει δειχτεί ότι διατηρεί τα ομοδιμερή της πρωτεΐνης σε ανενεργή μορφή στον 

MCK ενισχυτή ενώ η κατασταλτική της δράση στην AD1 περιοχή είναι καθοριστική για τη 

δράση του MyoD-E12 πρωτεϊνικού συμπλόκου (Markus et al., 2002). 
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1.6 ΟΙ bHLH ΠΡΟΝΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Ο όρος «προνευρικό γονίδιο» δόθηκε αρχικά σε γονίδια της D.melanogaster που 

κατευθύνουν τη μοίρα των κυττάρων του εκτοδέρματος να ακολουθήσουν τη νευρική 

πορεία. Τα προνευρικά γονίδια κωδικοποιούν τάξης ΙΙ bHLH πρωτεΐνες και όπως έχει 

προαναφερθεί, εκφράζονται στους προνευρικούς συναθροισμούς και η δράση τους έχει σαν 

αποτέλεσμα την επιλογή των ΠΑΟ. Διακοπή της λειτουργίας των προνευρικών γονιδίων 

κατευθύνει τα κύτταρα προς την επιδερμική πορεία με αποτέλεσμα την έλλειψη των 

νευρικών δομών, ενώ η υπερέκφρασή τους οδηγεί στον αντίθετο φαινότυπο (Ghysen and 

Dambly-Chaudiere, 1989; Ghysen et al., 1993; Romani et al., 1989). Στη D.melanogaster 

έχουν χαρακτηριστεί δύο οικογένειες προνευρικών bHLH πρωτεϊνών. Η οικογένεια 

Achaete-Scute (AS) και η οικογένεια Atonal (Ato). Οι δύο αυτές οικογένειες απαντώνται 

και στα σπονδυλωτά και στα ασπόνδυλα.  

Οι AS πρωτεΐνες περιλαμβάνουν τέσσερα μέλη που κωδικοποιούνται από το 

προνευρικό γονιδιακό σύμπλοκο AS-C (achaete-scute complex) και το οποίο περιλαμβάνει 

τα γονίδια achaete (ac),  scute (sc), lethal of scute (l’sc)  και asense (ase) (Gonzalez et al., 

1989; Villares and Cabrera, 1987). Τα ομόλογα γονίδια στα σπονδυλωτά, ονομάζονται Ash 

(achaete scute homologues). Μελέτες έλλειψης λειτουργίας υπέδειξαν ότι τα γονίδια ac και 

sc χρειάζονται για τη γένεση των περισσότερων εμβρυϊκών και ενήλικων αισθητηρίων 

δομών τόσο των μηχανοαισθητηρίων όσο και των χημειοαισθητήριων αλλά και για τη 

γένεση κάποιων νευροβλαστών-προδρόμων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα ac και 

sc έχουν πλεονάζουσα δράση, δηλαδή η έκφραση του ενός συμπληρώνει την έλλειψη του 

άλλου και είναι προϊόντα πρόσφατου γονιδιακού αναδιπλασιασμού (Marsellini et al., 2005). 

Η έκφραση του l’sc περιορίζεται στο ΚΝΣ και η παρουσία του είναι καθοριστική για τη 

γένεση των νευροβλαστών (Jimenez et al., 1990). Σε αντίθεση με τα ac, sc και l’sc, το 

τέταρτο γονίδιο του συμπλόκου ase, δεν εκφράζεται στο σύνολο των κυττάρων των 

προνευρικών συναθροισμών αλλά στα επιλεγμένα κύτταρα προδρόμους του ΠΝΣ και ΚΝΣ 

(Brand et al., 1993; Jarman et al., 1993). Η παρουσία του είναι απαραίτητη για τη 

διαφοροποίηση των προδρόμων των αισθητηρίων οργάνων και όχι για την επιλογή τους 

(Dominguez and Campuzano, 1993). 

Στην οικογένεια Ato ανήκουν τέσσερα γονίδια. Τα atonal (ato), target of poxn (tap), 

absent MD neurons and olfactory sensilla (amos) και cousin of atonal (cato) (Goulding et 

al., 2000a; Goulding et al., 2000b; Jarman et al., 1993; Bush et al., 1996; Gautier et al., 

1997). Τα ομόλογα στα σπονδυλωτά ονομάζονται Ath και neurogenin (Ngn). Το ato είναι 
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υπεύθυνο γονίδιο για την ανάπτυξη των χορδοτονικών οργάνων, για τον καθορισμό των 

φωτοϋποδοχέων, για κάποια οσφρητικά όργανα και για κάποιους πολυδενδριτικούς 

νευρώνες του ΠΝΣ (Jarman et al., 1993; Jarman et al., 1994; Goulding et al., 2000a). Το 

amos είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό κάποιων πολυδενδριτικών νευρώνων και για τα 

περισσότερα οσφρητικά όργανα (Goulding et al., 2000a; Huang et al., 2000). Το cato όπως 

και το ase έκφράζεται στους νευρικούς προδρόμους μετά την επιλογή τους και ευθύνεται 

για τη διαφοροποίησή τους (Goulding et al., 2000b). 

1.6.1 Εξειδίκευση της δράσης των προνευρικών πρωτεϊνών. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι διαφορετικές προνευρικές πρωτεΐνες 

ευθύνονται για τον καθορισμό των διαφόρων τύπων αισθητηρίων οργάνων. Η εξείδικευση 

αυτή στη δράση τους είναι αποτέλεσμα της ενεργοποίησης διαφορετικών γονιδίων στόχων, 

της διαφορετικής ικανότητας πρόσδεσης στο DNA σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση με 

διαφορετικούς συμπαράγοντες καθώς και του διαφορετικού κυτταρικού υπόβαθρου δράσης 

τους. 

Πιο  συγκεκριμένα, διαφορετικές προνευρικές πρωτεΐνες μπορούν να ελέγχουν την 

έκφραση διαφορετικών γονιδίων που καθορίζουν την τελική μοίρα των νευρώνων και των 

αισθητηρίων οργάνων. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο έλεγχος της έκφρασης του ομοιοτικού 

γονιδίου cut στους προδρόμους των εξωτερικών αισθητηρίων δομών. Η παρουσία του είναι 

καθοριστική για την επιλογή της μοίρας εξωτερικής αισθητήριας δομής έναντι εσωτερικού 

χορδοτονικού οργάνου. Γενετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα γονίδια ac και sc ρυθμίζουν 

θετικά την έκφρασή του ενώ το ato είναι αρνητικός ρυθμιστής (Blochlinger et al., 1991; 

Jarman et al., 1998). 

Σύγκριση της αλληλουχίας των Ε μοτίβων πρόσδεσης των προνευρικών πρωτεϊνών 

στους υποκινητές γονιδίων στόχων έδειξε ότι διαφορετικές bHLH πρωτεΐνες 

χρησιμοποιούν διαφορετικές Ε αλληλουχίες πρόσδεσης, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργική 

εξειδικευσή τους μπορεί να ελέγχεται κατά ένα μέρος από την εξειδίκευση στην πρόσδεσή 

τους. Ένα παράδειγμα σε αυτή τη διαπίστωση είναι η δράση της χιμαιρικής πρωτεΐνης που 

προκύπτει από την αντικατάσταση της βασικής περιοχής του Sc από αυτή του Ato. H 

χιμαιρική αυτή πρωτεΐνη αναπληρώνει το φαινότυπο έλλειψης λειτουργίας του ato με την 

επαγωγή εκτοπικών χορδοτονικών οργάνων. Η βασική περιοχή του Ato λοιπόν και η 

εξειδικευμένη πρόσδεση στο DNA είναι σημαντικά στοιχεία για την λειτουργία της 

πρωτεΐνης. Φαίνεται όμως ότι η εξειδίκευση στην πρόσδεση επηρεάζεται από την 

αλληλεπίδραση με άλλους συμπαράγοντες, μιας και οι διαφορές στα κατάλοιπα των 
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αμινοξέων της βασικής περιοχής μεταξύ Sc και Ato δεν εντοπίζονται στην επιφάνεια 

επαφής με το DNA αλλά  πιθανότατα σε επιφάνεια επαφής με άλλες πρωτεΐνες (Chien et 

al., 1996). Παρ’ όλα αυτά, έχει δειχτεί ότι οι Sc και Ato αναγνωρίζουν διαφορετικά Ε 

μοτίβα για την πρόσδεσή τους στο DNA. Η σύγκριση των Ε μοτίβων πρόσδεσης από 

ορισμένο αριθμό γονιδίων στόχων, υπέδειξε τα εξειδικευμένα σημεία πρόσδεσης για τις 

Ato και Sc (EAto : awCAKGTGk και ESc: gCAGSTGk αντίστοιχα). (Powell et al., 2004; 

Powell et al., 2008). 

1.6.2 Εγκαθίδρυση του προνευρικού δυναμικού στον αναπτυξιακό 

δίσκο του φτερού. 

Όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηριστικό γνώρισμα των προνευρικών συναθροισμών 

είναι η έκφραση των γονιδίων ac και sc, τα προϊόντα των οποίων αλληλεπίδρούν με τη Da 

για την ενεργοποίηση γονιδίων στόχων που θα κατευθύνουν τη νευρική τύχη των 

κυττάρων. Τα γονίδια ac και sc  που κωδικοποιούνται από το AS-C μεγέθους 100kb, 

μοιράζονται cis-ρυθμιστικές αλληλουχίες όπως φαίνεται στην εικόνα 1.4 που δρουν σαν 

ενισχυτές διάσπαρτοι στο γονιδιακό σύμπλοκο (Ruiz-Gomez and Modolell, 1987; Gomez-

Skarmeta et al., 1995). Οι ενισχυτές αυτοί ανταποκρίνονται στη δράση τοπικά 

εκφραζόμενων γονιδίων που προσχηματίζουν ένα πρότυπο νευρικού δυναμικού (prepattern) 

δρώντας είτε ενεργοποιητικά είτε κατασταλτικά (reviewed in Calleja et al., 2002; Gomez-

Skarmeta et al., 2003). Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του προσχηματισμού έχουν η 

πρωτείνη Pannier και τα προϊόντα του γονιδιακού συμπλόκου Iroquois (Iroquois-complex 

(iro-C) (Gomez-Skarmeta et al., 2003). Οι περιοχές έκφρασης του pnr και των iro-C 

γονιδίων καλύπτουν την επιφάνεια της περιοχής του θώρακα, χωρίζοντάς τη σε δύο 

βασικές περιοχές. Την κεντρική και την πλευρική περιοχή. 

Η πρωτεΐνη Pnr είναι μεταγραφικός παράγοντας τύπου GATA που ενεργοποιεί 

άμεσα τα ac και sc, προσδενόμενη απευθείας σε αλληλουχίες στόχους στο λεγόμενο νωτο-

κεντρικό (dorso-central)  ενισχυτή τους (Garcia-Garcia et al., 1999; Gomez-Skarmeta et al., 

1995) Για την έκφραση του pnr, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η πρωτεΐνη Dpp που 

δρα σαν μορφογόνο (Sato and Saigo, 2000). Tα μέλη του γονιδιακού συμπλόκου iro-C 

είναι τα araucan (ara), caupolican (caup) και mirror (mirr) (Gomez-Skarmeta et al., 1996; 

McNeill et al., 1997; Netter et al., 1998). Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν πρωτεΐνες τύπου 

homeobox (Leyns et al., 1996, Calleja et al., 2002). Νωρίς στην ανάπτυξη του δίσκου του 

φτερού, τα τρία γονίδια του συμπλόκου εκφράζονται στο σύνολο των πρόδρομων κυττάρων 
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της περιοχής του θώρακα (Diez del Corral et al., 1999). Αργότερα το Pnr πιθανώς μετά τον 

ετεροδιμερισμό του με τη U-shaped (Letizia et al., 2007), καταστέλλει την έκφραση των 

iro-C γονιδίων στην κεντρική περιοχή της έκφρασής τους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό 

της έκφρασής τους πλευρικά (Calleja et al., 2000) όπου είναι απαραίτητα για την 

ενεργοποίηση της έκφρασης των ac και sc. Η ικανότητα του Ara να προσδένεται σε 

ενισχυτή των ac και sc, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι πρωτεΐνες Iro μπορούν να 

ενεργοποιούν άμεσα τα ac και sc (Gomez-Skarmeta et al., 1996). 

 Άλλοι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι οι πρωτεΐνες Hairy και 

Εxtramacrochaete (Εmc), οι οποίες καταστέλλουν τα ac και sc σε περιοχές εκτός των 

προνευρικών συναθροισμών. H πρωτεΐνη Hairy, που εντοπίζεται συμπληρωματικά με τις 

Ac και Sc, έχει δειχτεί ότι μπορεί να καταστέλλει την έκφραση των προνευρικών γονιδίων, 

όπως του ac, με ένα τρόπο που φαίνεται να εξαρτάται από την πρόσδεσή της στις 

ρυθμιστικές του περιοχές (Ohsako et al., 1994; Van Doren et al., 1994). H emc είναι HLH 

πρωτεΐνη χωρίς βασική περιοχή και έχει προταθεί ότι δημιουργεί με τις προνευρικές 

πρωτεΐνες ανενεργά ως προς την ικανότητα πρόσδεσης στο DNA σύμπλοκα (Ellis et al., 

1990, Van Doren et al., 1991, Van Doren et al., 1992). Στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού, 

τα ΠΑΟ εμφανίζονται στις περιοχές με τα ελάχιστα επίπεδα emc (η έκφραση του emc είναι 

σχεδόν συμπληρωματική με αυτή των ac και sc). Επιπλέον, κάποιοι προνευρικοί 

συναθροισμοί συμπίπτουν με περιοχές υψηλής και χαμηλής έκφρασης του emc, με την 

επιλογή του ΠΑΟ τελικά στην περιοχή χαμηλής έκφρασης του emc (Cubas and Modolell, 

1992). Σύμφωνα με όλα αυτά, o μηχανισμός δράσης του emc να αλληλεπιδρά με τα 

προνευρικά σύμπλοκα απομακρύνοντας τα από το DNA στηρίζεται σε μία ισορροπία στα 

ποσά των προνευρικών συμπλόκων και της emc, με τα προνευρικά σύμπλοκα να δρουν 

όταν απαντώνται σε περίσσεια σε σχέση με την emc (Campuzano, 2001).  

Για τον περιορισμό των προνευρικών συναθροισμών χρειάζεται επίσης η πρωτεΐνη 

U-shaped (Ush), μεταγραφικός παράγοντας που περιέχει δακτύλους ψευδαργύρου, η οποία 

αλληλεπιδρώντας με το Pnr το μετατρέπει από ενεργοποιητή σε καταστολέα με αποτέλεσμα 

την καταστολή των  ac και sc. (Cubbada et al., 1997; Haenlin et al., 1997).  
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Εικόνα 1.4. Οργάνωση του γονιδιακού συμπλόκου achaete-scute και η έκφραση των achaete και scute 
στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού.(Gomez-Skarmeta et al., 1995). Τα achaete και scute εκφράζονται στον 
αναπτυξιακό δίσκο του φτερού σε ομάδες κυττάρων τους προνευρικούς συναθροισμούς (Α), που καθορίζουν 
τις θέσεις εμφάνισης των ΠΑΟ.  
Τα ΠΑΟ που επιλέγονται στην περιοχή του αναπτυξιακού δίσκου που θα δώσει γένεση στο ήμιση του 
ενήλικου θώρακα, με τις επόμενες διαιρέσεις τους, σχηματίζουν τις μακροχαίτες που εμφανίζονται σε 
καθορισμένες θέσεις στο θώρακα (Β).  
Η έκφραση των achaete και scute καθοδηγείται από cis-ρυθμιστικά στοιχεία του συμπλόκου όπως 
υποδεικνύονται στην εικόνα με τους κατάλληλους χρωματισμούς (C). 
 
 

1.6.3 Οι προνευρικές πρωτεΐνες υπόκεινται σε θετική αυτορύθμιση / Ο 

SMC ενισχυτής. 

Οι υποκινητές των προνευρικών γονιδίων όπως και νευροειδικών γονιδίων 

περιέχουν πολλαπλά ΕΑ στοιχεία πρόσδεσης των προνευρικών πρωτεϊνών. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί τμήμα DNA μήκους 900bp στον υποκινητή του ac που περιέχει τρεις 

επαναλήψεις ΕΑ στοιχείων, η παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση 

του γονιδίου αναφοράς luc από ετεροδιμερή Da/Sc και Da/Ac, όπως δείχτηκε σε πειράματα 

διάμολυνσης S2 κυττάρων D.melanogaster (Cabrera and Alonso 1991; Ohsako et al., 1994; 

Van Doren et al., 1994; Van Doren et al., 1992). 

Οι προνευρικές πρωτεΐνες έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν θετικά την 

ίδια έκφρασή τους προσδενόμενες στον υποκινητή τους και με τον τρόπο αυτό 
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εξασφαλίζεται η υπερσυσσώρευσή τους στα επιλεγμένα κύτταρα προδρόμους των 

αισθητηρίων οργάνων. Η θετική αυτή αυτορρύθμιση έχει μελετηθεί στον παραπάνω 

ενισχυτή του ac, αλλά και στον SMC ενισχυτή (από το Sensory Mother Cell, συνώνυμο του 

προδρόμου του αισθητηρίου οργάνου) που εντοπίζεται σε μία 5’ ρυθμιστική περιοχή του 

γονιδίου sc και έχει μήκος 356 bp. Ο ενισχυτής αυτός μπορεί να κατευθύνει την έκφραση 

του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης αποκλειστικά στα κύτταρα ΠΑΟ (Culi and Modolell 

1998). 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. Οι συντηρημένες 

αλληλουχίες περιέχουν μεταξύ άλλων, τρία στοιχεία ΕA που αποτελούν σημεία πρόσδεσης 

των Achaete και Scute πρωτεϊνών σαν ετεροδιμερή με την πρωτεΐνη Daughterless. Ένα από 

αυτά τα στοιχεία, βρίσκεται σε γειτονία με ένα Ec box το οποίο αναγνωρίζεται από τις 

πρωτεΐνες του συμπλόκου των E(spl). Συνθετικός ενισχυτής αποτελούμενος από τέσσερις 

επαναλήψεις δύο ΕA στοιχείων έχει σαν αποτέλεσμα την έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης 

στους προνευρικούς συναθροισμούς. 

 Η θετική αυτορρύθμιση των προνευρικών πρωτεΐνών επιπλέον, επεκτείνεται και 

έμμεσα μέσω της σηματοδότησης που μεσολαβείται από τον υποδοχέα EGF (Epidermal 

Growth Factor receptor). Τα προνευρικά σύμπλοκα Ac/Da και Sc/Da έχει προταθεί ότι 

ενεργοποιούν τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη Rhomboid/Veinlet η οποία ενεργοποιεί τη 

σηματόδοτηση EGFR. H EGFR σηματοδότηση δρα απευθείας στον SMC ενισχυτή για τη 

συσσώρευση της Sc στους προνευρικούς συναθροισμούς (Culi et al., 2001). 

1.7 ΤΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ NOTCH ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΟ  

Η συσσσώρευση των προνευρικών πρωτεϊνών στους προνευρικούς συναθροισμούς 

στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού είναι το κυρίαρχο γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή 

της επιλογής του προδρόμου κυττάρου του αισθητηρίου οργάνου (ΠΑΟ). Από το σύνολο 

όμως των 20-30 κυττάρων που συγκροτούν ένα προνευρικό συναθροισμό, ένα ή δύο 

κύτταρα θα επιλεγούν τελικά να ακολουθήσουν τη νευρική πορεία, ενώ τα υπόλοιπα 

κύτταρα ακολουθούν επιδερμική τύχη. Αυτό επιτυγχάνεται με τον μηχανισμό της 

πλευρικής αναστολής που μεσολαβείται από το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch. 
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Η σηματοδότηση μέσω Notch είναι ένας συντηρημένος εξελικτικά μηχανισμός ο 

οποίος χρησιμοποιείται από όλα τα μετάζωα για να ρυθμίζει κυτταρικές τύχες μέσω 

διακυτταρικών αλληλεπιδράσεων. Σήματα που μεταδίδονται από τον υποδοχέα Notch σε 

συνδυασμό με άλλους κυτταρικούς παράγοντες, επηρεάζουν τη διαφοροποίηση, τον 

πολλαπλασιασμό και την απόπτωση σε ποικίλα αναπτυξιακά στάδια. Η κυριότερη δράση 

του μονοπατιού Notch εντοπίζεται σε αποφάσεις της τύχης κυττάρων που βρίσκονται σε 

γειτονία (reviewed in Artavanis-Tsakonas et al., 1999; Bray, 2006; Lai, 2004). 

Ο υποδοχέας Notch και οι δεσμευτές του Delta και Serrate είναι διαμεμβρανικές 

πρωτεΐνες με μεγάλου μήκους εξωκυττάριες δομές που αποτελούνται κυρίως από 

επαναλήψεις τύπου EGF. Η πρόσδεση των δεσμευτών σηματοδοτεί δύο πρωτεολυτικές 

διασπάσεις στον υποδοχέα Notch. Η πρώτη διάσπαση (στην εξωκυττάρια θέση S2, πλησίον 

της διαμεμβρανικής περιοχής) καταλύεται από μεταλλοπρωτεάσες της οικογένειας ADAM. 

Στη D.melanogaster έχει προταθεί ότι το γονίδιο kuzbanian (kuz) κωδικοποιεί εξωκυττάρια 

μεταλλοπρωτεάση τύπου ADAM10 η οποία αλληλεπιδρά με το Notch και καταλύει την S2 

πρωτεόλυσή του (Kopan and  Cagan, 1997; Lieber et al., 2002; Pan and Rubin, 1997). Η 

δεύτερη πρωτεόλυση (στη θέση S3 στο καρβοξυτελικό άκρο της διαμεμβρανικής περιοχής) 

καταλύεται από τη γ-σεκρετάση, ένα ενδομεμβρανικό ενζυμικό σύμπλοκο αποτελούμενο 

από τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες πρεσενιλίνη και νικαστρίνη και τις μεμβρανικές 

πρωτεΐνες PEN2 και APH1 (Fortini, 2002; Mumm and Kopan, 2003; Selkoe and Kopan, 

2003). 

Η δεύτερη πρωτεολυτική διάσπαση απελευθερώνει το ενδοκυττάριο κομμάτι του 

Notch (Nicd) το οποίο μεταναστεύει στον πυρήνα όπου και αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη 

Suppressor of Hairless (Su(H)) της οικογένειας των CSL πρωτεϊνών. Στα κύτταρα που το 

Notch είναι ανενεργό, το Su(H) λειτουργεί ως καταστολέας μαζί με το Hairless (Η) το 

οποίο στρατολογεί τους συγκαταστολείς Groucho και CtBP και τα γονίδια στόχοι του 

Notch διατηρούνται σβησμένα (Barolo et al., 2002). Στα κύτταρα που ενεργοποιείται ο 

σηματοδοτικός μηχανισμός, το προσδεδεμένο στον υποκινητή Su(H) αλληλεπιδρά με το 

Nicd και τον συνενεργοποιητή Mastermind (Mam) το οποίο στρατολογεί 

ακετυλτρανσφεράσες ιστονών (ΗΑΤs) και ενεργοποιούνται γονίδια στόχοι του μονοπατιού 

(Fryer et al., 2002; Lai, 2002 Wallberg et al., 2002). Τα γονίδια που ενεργοποιούνται από τη 

σηματοδότηση Notch διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων κυτταρικών τύπων. Για παράδειγμα 

η σηματοδότηση Notch προωθεί τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε κάποιους κυτταρικούς 

τύπους και την απόπτωση σε άλλους (reviewed in Radtke and Raj, 2003). Τα παραπάνω 

γεγονότα παρουσιάζονται στην εικόνα 1.5. Οι πιο καλά χαρακτηρισμένοι στόχοι του 
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μονοπατιού είναι τα γονίδια που κωδικοποιούνται από το γονιδιακό σύμπλοκο Enhancer  of 

split στη D.melanogaster και τα ομόλογα Hes των θηλαστικών που κωδικοποιούν bHLH-Ο 

πρωτεΐνες οι οποίες ανταγωνίζονται τη δράση των προνευρικών πρωτεϊνών (Delidakis et 

al., 1991; Nagel et al, 2000; Schrons et al., 1992). 

 

 
 

Εικόνα 1.5. Το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch.  Η πρόσδεση του δεσμευτή Delta (ή Serrate) στον υποδοχέα 
Notch του γειτονικού κυττάρου, έχει σαν αποτέλεσμα την επαγωγή δύο πρωτεολυτικών διασπάσεων του 
Notch. Η S2 πρωτεόλυση επιτυγχάνεται από την μεταλλοπρωτεάση ADAM10 ή TACE και έτσι 
δημιουργείται το υπόστρωμα για την επόμενη S3 πρωτεόλυση από το σύμπλοκο της γ-σεκρετάσης. Τα 
γεγονότα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενδοκυττάριου τμήματος του Notch (Nicd) το οποίο 
μεταναστεύει στον πυρήνα και αλληλεπιδρά με την πρωτείνη CSL (CBF1 στα σπονδυλωτά, Su(H) στη 
D.melanogaster και LAG1 στο C. elegans). Η πρόσδεση αυτή σηματοδοτεί την στρατολόγηση του 
συνενεργοποιητή Mastermind και την απελευθέρωση των συγκαταστολέων για την ενεργοποίηση γονιδίων 
στόχων. 
 

1.7.1 Ο μηχανισμός της πλευρικής αναστολής 

Με το μηχανισμό της πλευρικής αναστολής στην επιλογή του ΠΑΟ επιτυγχάνεται ο 

περιορισμός της νευρικής τύχης σε ένα ή δύο κύτταρα από το σύνολο των κυττάρων του 

προνευρικού συναθροισμού. Στο σχήμα της εικόνας 1.6 συνοψίζονται τα γεγονότα του 

μηχανισμού. Αρχικά οι παράγοντες προσχηματισμού του προτύπου (prepattern) θα 

καθορίσουν τις περιοχές έκφρασης των προνευρικών πρωτεϊνών στον αναπτυξιακό δίσκο 

του φτερού τους λεγόμενους προνευρικούς συναθροισμούς (proneural clusters). Οι 

προνευρικές πρωτεΐνες προσδίδουν στα κύτταρα την ικανότητα να ακολουθήσουν την 

νευρική πορεία και να επιλεγούν σαν πρόδρομοι των αισθητηρίων οργάνων (Cubas et al., 

1991; Skeath and Caroll, 1991).  
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Κάποια στιγμή ένα κύτταρο του προνευρικού συναθροισμού, το μελλοντικό ΠΑΟ, 

συσσωρεύει μεγάλη ποσότητα προνευρικής πρωτεΐνης, προφανώς μέσω θετικής 

αυτορρύθμισης μέσω του SMC ενισυτή και αποκτά περισσότερο νευρικό δυναμικό από τα 

γειτονικά του κύτταρα τα οποία και αποτρέπει από το να ακολουθήσουν την ίδια 

αναπτυξιακή πορεία. (Cabrera, 1990; Hartestein and Posakony, 1990; Simpson, 1990). Στο 

σημείο αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο καταλαμβάνει το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch. Έχει 

δειχθεί ότι όσο περισσότερη προνευρική πρωτεΐνη συσσωρεύει το κύτταρο αυτό τόσο 

περισσότερο σήμα Notch αποστέλλει στα γειτονικά του κύτταρα και τόσο λιγότερο σήμα 

δέχεται από αυτά (Heitzler et al., 1996). Η μοριακή βάση αυτής της ασυμμετρίας έχει 

προταθεί ότι είναι μάλλον συνέπεια της μεταγραφικής ρύμισης του Delta από τα 

προνευρικά σύμπλοκα Sc/Da και Ac/Da (Kunisch et al., 1994). Εναλλακτικά και με 

δεδομένο ότι τα επίπεδα Delta παραμένουν αναλλοίωτα στο ΠΑΟ (Kooh et al., 1993), 

προτείνεται ότι οι προνευρικές πρωτεΐνες μπορούν να προκαλούν αλλαγή στην τοποθέτηση 

του Delta γεγονός που ενισχύει την ικανότητα της ισχυρής σηματοδότησης στα γειτονικά 

κύτταρα. Πράγματι η τοποθέτηση του Delta και η ανακύκλωσή του φαίνεται να είναι τα 

κυρίαρχα γεγονότα που επηρεάζουν την ικανότητα σηματοδότησης, με πρωταγωνιστές τα 

γονίδια neuralized και mind bomb που κωδικοποιούν λιγάσες ουβικουιτίνης (Deblandre et 

al., 2001; Itoh et al., 2003; Lai et al., 2001, 2005; Le Borgne et al., 2005; Le Borgne and 

Schweisguth, 2003; Pavlopoulos et al., 2001; Wang and Struhl, 2004, 2005 ; Yeh et al., 

2001). Επιπλέον τα υψηλά επίπεδα Delta στο κύτταρο που επιλέγεται σαν ΠΑΟ, φαίνεται 

πως παρεμποδίζουν το εισερχόμενο σήμα πιθανώς λόγω in cis αλληλεπίδρασης με τον 

υποδοχέα Notch (de Celis and Bray, 1997). Με τον τρόπο αυτό η Delta δρα στο ίδιο 

κύτταρο αυτόνομα και ανταγωνιστικά παρεμποδίζοντας τη σηματοδότηση. Συνέπεια των 

παραπάνω γεγονότων είναι η δημιουργία ενός ανατροφοδοτικού μηχανισμού που εντείνει 

τη διαφορά στη δυναμική αποστολής και λήψης του σήματος μεταξύ του ΠΑΟ και των 

γειτονικών κυττάρων. 

To phyllopod είναι επίσης γονίδιο απαραίτητο για τον καθορισμό του ΠΑΟ (Pi et 

al., 2001).  Άμεσος στόχος των προνευρικών πρωτεϊνών (Pi et al., 2004; Reeves and 

Posakony, 2005), δρα σαν υπόστρωμα για σύμπλοκο Ε3 λιγάσης ουβικουιτίνης που 

περιλαμβάνει τη Ring-finger πρωτεΐνη Seven-lin-absentia (Sina) (Li et al., 2002; Cooper et 

al., 2007). To Phyllopod προσδένεται και οδηγεί σε αποικοδόμηση το Tramtrack, 

μεταγραφικό καταστολέα της νευρικής διαφοροποίησης και έτσι εξασφαλίζεται η νευρική 

τύχη του ΠΑΟ (Tang et al., 1997; Pi et al., 2001; Cooper et al., 2007). 
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H πυρηνική πρωτεΐνη Nervy επίσης, η οποία φαίνεται να μετέχει σε 

αλληλεπίδρασεις με μεταγραφικά σύμπλοκα που φέρουν συγκαταστολείς, λόγω της 

ομολογίας της με τη θηλαστική ETO, εκφράζεται αποκλειστικά στο ΠΑΟ και φαίνεται πως 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του μιας και αυξάνει τη σηματοδότηση 

Notch από το ΠΑΟ στα γειτονικά του κύτταρα. Έχει προταθεί ότι αυτό συμβαίνει μέσω της 

αλληλεπίδρασης του Nervy με τα προνευρικά σύμπλοκα Sc/Da ή Ac/Da, αλληλεπίδραση 

που μπορεί να έχει σαν συνέπεια την καταστολή παράγοντα που καταστέλλει τη 

δραστικότητα του Delta (Wildonger et al., 2005). 

Τα γειτονικά κύτταρα του ΠΑΟ, δέκτες του μονοπατιού Notch, εκφράζουν τα E(spl) 

γονίδια, που είναι άμεσοι στόχοι του μονοπατιού και ανταγωνίζονται τη δράση των 

προνευρικών πρωτεϊνών. Οι E(spl) πρωτεΐνες, σαν μεταγραφικοί καταστολείς έχουν τη 

δυνατότητα όπως αναλύουμε παρακάτω να δρουν σε αλληλουχίες στόχους τους αλλά και 

να αλληλεπιδρούν με τα προνευρικά σύμπλοκα. Συνέπεια της έκφρασης  των E(spl)  στα 

γειτονικά κύτταρα του ΠΑΟ είναι πως τα κύτταρα αυτά διαφεύγουν της νευρικής τύχης και 

διαφοροποιούνται σε επιδερμοβλάστες (Simpson 1990, 1997; Heitzler and Simpson, 1991). 

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι τα E(spl) γονίδια ρυθμίζονται θετικά από τις 

προνευρικές πρωτεΐνες (Kramatschek and Campos-Ortega 1994, Oellers et al., 1994, 

Singson et al., 1994, Bailey and Posakony 1995) στο ΠΑΟ η έκφρασή τους καταστέλλεται, 

γεγονός απαραίτητο για την εξασφάλιση της δράσης των προνευρικών συμπλόκων. Η 

μείωση αυτή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που φαίνεται να δρουν αθροιστικά στη 

διαδικασία της επιλογής του ΠΑΟ. Τα E(spl) γονίδια καταρχάς δεν ενεργοποιούνται 

περαιτέρω μετά την επιλογή του ΠΑΟ εφόσον το κύτταρο δεν λαμβάνει σήμα Notch. Στο 

ΠΑΟ λοιπόν που το Notch είναι ανενεργό, το Su(H) όπως προαναφέρθηκε, λειτουργεί ως 

καταστολέας και τα γονίδια στόχοι του Notch διατηρούνται σβησμένα (Castro et al., 2005). 

Επιπλέον στο ΠΑΟ ενεργοποιείται το γονίδιο senseless υπέυθυνο για την περαιτέρω 

νευρική διαφοροποίηση μαζί με άλλα γονίδια στόχους των προνευρικών πρωτεϊνών όπως 

το asense. H πρωτεΐνη Senseless σε αυξημένη δόση έχει δειχτεί ότι καταστέλλει τη 

μεταγραφή των E(spl) γονιδίων (Jafar-Nejad et al., 2003).  

Η έλλειψη έκφρασης των E(spl) στο ΠΑΟ εξασφαλίζει τη δράση των προνευρικών 

πρωτεϊνών γιατί όπως θα παρουσιάσω εκτενέστερα παρακάτω, η σχετική ενεργότητα 

προνευρικών και E(spl) πρωτεϊνών παίζει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση αναπτυξιακής 

τύχης από το προνευρικό κύτταρο, δηλαδή στην απόφαση ΠΑΟ ή όχι. 
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Εικόνα 1.6. Η επιλογή του ΠΑΟ μέσω του μηχανισμού της πλευρικής αναστολής. Οι παράγοντες 
προσχηματισμού του προτύπου καθορίζουν τις περιοχές έκφρασης των προνευρικών συναθροισμών στον 
αναπτυξιακό δίσκο, τους προνευρικούς συναθροισμούς. Στο μελλοντικό πρόδρομο κύτταρο του αισθητηρίου 
οργάνου (SOP), η συσσώρευση μεγαλύτερου ποσού προνευρικής πρωτεΐνης σε σχέση με τα γειτονικά 
κύτταρα του προνευρικού συναθροισμού έχει σαν αποτέλεσμα την ισχυρή σηματοδότηση Notch στα διπλανά 
κύτταρα. Η έκφραση του γονιδίου neuralised εντείνει τη σηματοδότηση αυτή. H ενεργοποίηση του 
μονοπατιού Notch στα κύτταρα αυτά έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της μεταγραφής των E(spl) 
γονιδίων που ανταγωνίζονται τη δράση των προνευρικών πρωτεϊνών και του γονιδίου στόχου αυτών 
senseless. Η πρωτεΐνη Senseless σε χαμηλά επίπεδα καταστέλλει τις προνευρικές πρωτεΐνες και έτσι τα 
κύτταρα αυτά διαφεύγουν της νευρικής τύχης. Στο ΠΑΟ τα υψηλά επίπεδα προνευρικής πρωτεΐνης Scute 
ενισχύουν τη μεταγραφή του ίδιου γονιδίου από τον SMC ενισχυτή. Παρά το γεγονός ότι τα E(spl) 
ρυθμίζονται θετικά από τις προνευρικές πρωτεΐνες, στο ΠΑΟ η έκφρασή τους καταστέλλεται από τα υψηλά 
επίπεδα Senseless και τη δράση του Su(H) με τους συγκαταστολείς CtBP και Groucho. 

1.8 ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ Enhancer of split 

Το γονιδιακό σύμπλοκο Enhancer of split (E(spl)-C), εκτείνεται σε μία περιοχή 

60kb στο τρίτο χρωμόσωμα και περιλαμβάνει γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που 

ανήκουν σε δύο διακριτές οικογένειες. Τους 7 bHLH-Ο μεταγραφικούς καταστολείς E(spl) 

(mβ, mγ, mδ, m3, m5, m7 και m8) που είναι άμεσοι στόχοι του μονοπατιού Notch 

(Delidakis and Artavanis-Tsakonas 1992, Knust et al., 1992, Jennings et al., 1994) και 

τέσσερις πρωτεΐνες ( m4, m2, m6 και mα) που ανήκουν στην οικογένεια των παραγόντων 
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τύπου Bearded, οι οποίες επίσης παίζουν ρόλο στο μονοπάτι Notch και επάγονται από αυτό 

(Leviten et al., 1997, Lai et al., 2000a, Lai et al., 2000b, Apidianakis et al., 1999, Leviten 

and Posakony 1996; Wurmbach et al., 1999). Mία ακόμη, η m1, φαίνεται να μην έχει σχέση 

με το Ν και αποτελεί πιθανόν ένα αναστολέα πρωτεασών τύπου Kazal (Nellesen et al., 

1999, Wurmbach et al., 1999). Το σύμπλοκο συμπληρώνει το γονίδιο groucho (gro) που 

κωδικοποιεί το μεταγραφικό συγκαταστολέα Groucho (Gro), ο οποίος συνεργάζεται με 

πληθώρα καταστολέων, μεταξύ αυτών και οι bHLH-O πρωτεΐνες E(spl) (Fisher and Caudy 

1998b, Parkhurst, 1998). 

 

 
Εικόνα 1.7.  Το γονιδιακό σύμπλοκο E(spl).  Με αστερίσκο σημειώνονται οι επτά bHLH μεταγραφικοί 
καταστολείς E(spl) (mβ, mγ, mδ, m3, m5, m7 και m8). 

 

Χρωμοσωμικές ελλείψεις στο γονιδιακό σύμπλοκο έχουν σαν αποτέλεσμα 

υπερπλασία του ΚΝΣ η έκταση της οποίας εξαρτάται από τον αριθμό των μεταγραφικών 

μονάδων που απουσιάζουν (Delidakis et al., 1991). Ο φαινότυπος αυτός που ονομάζουμε 

νευρογόνο, είναι ταυτόσημος με αυτόν που χαρακτηρίζει την έλλειψη και άλλων 

παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία της πλευρικής αναστολής [N, Dl, Su(H)]. 

Από την άλλη πλευρά, η υπερέκφραση έστω και μοναδικών E(spl) στους αναπτυξιακούς 

δίσκους οδηγεί σε έλλειψη των οργάνων του ΠΝΣ στο θώρακα και τα ενήλικα όργανα. 

Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις δείχνουν ότι η έλλειψη αυτή συνοδεύεται και από έλλειψη 

έκφρασης μοριακών μαρτύρων ειδικών για τα κύτταρα ΠΑΟ (Tata and Hartley 1995, 

Nakao and Campos-Ortega 1996, de Celis et al., 1996, Giebel and Campos-Ortega 1997, 

Skeath and Carroll 1992). Τα γονίδια έχουν πλεονάζουσα δράση συμπέρασμα που 

προκύπτει από το γεγονός ότι η αφαίρεση καθεμίας μεταγραφικής μονάδας ξεχωριστά δεν 

επιφέρει κάποιο φαινότυπο. (Delidakis et al., 1991; Delidakis and Artavanis-Tsakonas., 

1992; Schrons et al., 1992). 

Κάθε γονίδιο του συμπλόκου έχει το δικό του ενισχυτή που περιλαμβάνει σημεία 

πρόσδεσης ΕΑ για τις προνευρικές πρωτεΐνες Ac και Sc, σημεία πρόσδεσης για το 

σύμπλοκο ΝICD/ Su(H) καθώς και στοιχεία ΕC για πρόσδεση των ίδιων των E(spl) πιθανώς 

για την αρνητική αυτορρύθμισή τους (Nellesen et al., 1999). Αυτά τα σημεία πρόσδεσης 
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συνθέτουν ένα cis- ρυθμιστικό κώδικα για την έκφραση των E(spl)  στους προνευρικούς 

συναθροισμούς.  

1.8.1 Τα πρότυπα έκφρασης των E(spl) γονιδίων 

Παρά το γεγονός ότι τα επτά γονίδια που κωδικοποιούν τις bHLH E(spl) πρωτεΐνες 

είναι άμεσοι στόχοι του μονοπατιού Notch, έχουν κοινά ρυθμιστικά στοιχεία και 

πλεονάζουσα δράση, παρουσιάζουν εξειδικευμένα πρότυπα έκφρασης τα οποία εξαρτώνται 

από το σηματοδοτικό Notch (de Celis et al., 1996; Wech et al., 1999).  

Κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της εμβρυογένεσης η έκφρασή τους 

ξεκινάει λίγο μετά τον αρχικό καθορισμό της προνευρικής ομάδας και γίνεται εντονότερη 

στα κύτταρα που περιβάλλουν το μελλοντικό νευροβλάστη (Jennings et al., 1994). 

Διαφορές στα πρότυπα έκφρασης εντοπίζονται αργότερα προς την ολοκλήρωση της 

εμβρυογένεσης (Wech et al., 1999). 

Η έκφρασή τους στους αναπτυξιακούς δίσκους στο στάδιο της προνύμφης εμφανίζει 

σχετική ετερογένεια, με  τα m7 και m8 να εκφράζονται σε όλους τους προνευρικούς 

συναθροισμούς που θα δώσουν τις μακροχαίτες στους αναπτυξιακούς δίσκους του φτερού 

και του ποδιού, ενώ το mγ και το mδ μόνο σε κάποια υποσύνολα αυτών. Το mβ φαίνεται να 

έχει ευρύτερη και γενική έκφραση στο δίσκο του φτερού, όπου εντοπίζεται σε λωρίδες 

κατά μήκος του νωτοκοιλιακού άξονα του δίσκου και άλλες που αντιστοιχούν στις περιοχές 

μεταξύ των μελλοντικών φλεβώσεων του φτερού. Επίσης ανιχνεύεται σε δακτυλίους στο 

δίσκο του ποδιού, που αντιστοιχούν στις αρθρώσεις των μελλοντικών μεταμερών του 

οργάνου στο ενήλικο άτομο (de Celis et al., 1996, Jennings et al., 1995). Στον αναπτυξιακό 

δίσκο του ματιού το m8 εκφράζεται σε μια λεπτή λωρίδα κυττάρων εκατέρωθεν της 

μορφογενετικής αύλακας (ΜΑ), ενώ τα mβ, mγ, mδ και m7 εντοπίζονται σε ομάδες 

κυττάρων πίσω από τη ΜΑ, όπου και πραγματοποιείται η διαφοροποίηση των 

φωτοϋποδοχέων (de Celis et al., 1996). Το γονίδιο m5 δε φαίνεται να εκφράζεται στους 

αναπτυξιακούς δίσκους, ενώ χαμηλή έκφραση του m3 παρατηρήθηκε μόνο σε ένα 

υποσύνολο των προνευρικών συναθροισμών στο δίσκο του φτερού (de Celis et al., 1996). 

Τα διαφορετικά πρότυπα έκφρασης των E(spl) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες πέρα από τα προνευρικά σύμπλοκα και το NICD/Su(H) 

σύμπλοκο που συμβάλλουν στη ρύθμιση της έκφρασής τους. Ένας εναλλακτικός τρόπος 

αρνητικής ρύθμισης της έκφρασής τους επιτελείται από τη δράση συγκεκριμένων  miRNAs 

στα στοιχεία Brd, K, GY καθώς και στις αλληλουχίες CAAC που εντοπίζονται στις 3UTRs 

των E(spl) (Lai et al., 1998; Lai et al., 2005). 
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1.8.2 Δομικά χαρακτηριστικά των E(spl) πρωτεϊνών 

Οι E(spl) πρωτεΐνες ανήκουν στην οικογένεια των bHLH-Orange (bHLH-O) 

πρωτεϊνών στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πρωτεΐνες Deadpan, Side, Hairy, Her 

Hey και Clockwork orange της D.melanogaster, δεδομένου ότι εκτός από την bHLH 

περιοχή διαθέτουν και δεύτερη καλά συντηρημένη περιοχή την Orange.  

Η bHLH περιοχή των E(spl) χαρακτηρίζεται από κατάλοιπο προλίνης σε 

καθορισμένη θέση. Αρχικά είχε προταθεί ότι το κατάλοιπο αυτό πιθανώς να λειτουργούσε 

αποτρεπτικά για την πρόσδεση στο DNA, αργότερα όμως καθορίστηκε η πρόσδεση των 

E(spl) στις αλληλουχίες EB (CACGTG), EC (CACGCG) , και Ν (CACG/AAG) (Jennings et 

al., 1999; Oellers et al., 1994; Ohsako et al., 1994; Tietze et al., 1992; Van Doren et al., 

1994). Επιπλέον η συντηρημένη προλίνη δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη για την 

εξειδίκευση της πρόσδεσης, δεδομένου ότι μεταλλαγές σε αυτή τη θέση δεν απέτρεψαν την 

πρόσδεση στο DNA και έχει προταθεί ότι πιθανώς να παίζει ρόλο στην προτίμηση που 

δείχνουν τα διμερή μεταξύ των μελών της οικογένειας για συγκεκριμένες αλληλουχίες 

πρόσδεσης (Ohsako et al., 1994; Van Doren et al., 1994). 

Καρβοξυτελικά της bHLH περιοχής ακολουθεί η συντηρημένη περιοχή Orange που 

σχηματίζει δύο αμφιπαθικές α-έλικες (έλικες ΙΙΙ και IV). Η περιοχή Orange αρχικά 

χαρακτηρίστηκε σαν περιοχή που προσδίδει λειτουργική εξειδίκευση στα μέλη της 

οικογένειας (Dawson et al., 1995; Giebel and Campos-Ortega, 1997) ενώ στη συνέχεια 

βρέθηκε ότι μετέχει σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις δεδομένου ότι μεσολαβεί της 

αλληλεπίδρασης των E(spl)m8 και E(spl)m7 με τη Daughterless και της E(spl)m8 με τη 

Senseless. (αποτελέσματα κεφάλαιο 3; Jafar-Nehad et al., 2003). Σημαντικός επίσης είναι ο 

ρόλος της στην πρόσδεση των E(spl) στο DNA όπου φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα 

ομοδιμερισμού και ετεροδιμερισμού τους (Giebel and Campos-Ortega, 1997; Κωστής 

Κουμπανάκης, Διδακτορική Διατριβή). 

Τέλος, οι E(spl) χαρακτηρίζονται στο εντελώς καρβοξυτελικό τους άκρο από το 

συντηρημένο τετραπεπτίδιο WRPW το οποίο είναι υπεύθυνο για τη στρατολόγηση του 

απανταχού εκφραζόμενου συγκαταστολέα Groucho (Paroush et al., 1994, Alifragis et al., 

1997). H στρατολόγηση αυτή είναι αναγκαία για την κατασταλτική δράση των E(spl) 

(Giagtzoglou et al., 2003). 
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Εικόνα 1.8. Δομή των E(spl) πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες E(spl) χαρακτηρίζονται από τη bHLH περιοχή με 
χαρακτηριστικό κατάλοιπο προλίνης σε συγκεκριμένη θέση, από την περιοχή orange που φαίνεται ότι μετέχει 
σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και από το καρβοξυτελικό τετραπεπτίδιο WRPW υπεύθυνο για τη 
στρατολόγηση του συγκαταστολέα Groucho. 

 

1.8.3 Μηχανισμοί δράσης των E(spl) πρωτεϊνών. 

Οι προνευρικές και οι E(spl) πρωτεΐνες έχουν ανταγωνιστικές δράσεις στη 

διαδικασία της νευρογένεσης με τις πρώτες να προάγουν τη νευρική τύχη και τις δεύτερες 

να την καταστέλλουν. Η ανταγωνιστική αυτή σχέση είναι κρίσιμη στην επιλογή του ΠΑΟ 

και άξια μελέτης. Ο τρόπος με τον οποίο οι E(spl) πρωτεΐνες ανταγωνίζονται τη δράση των 

προνευρικών πρωτεϊνών έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι E(spl) σαν μεταγραφικοί 

καταστολείς μπορούν δυνητικά να δράσουν με τρεις τρόπους: Είτε άμεσα προσδενόμενες 

στο DNA στους ενισχυτές των γονιδίων στόχους τους, μεταξύ αυτών και οι ενισχυτές των 

προνευρικών πρωτεϊνών, είτε απομακρύνοντας τις προνευρικές πρωτεΐνες από το DNA, 

δρώντας με τρόπο ανάλογο με την τύπου V πρωτεΐνη Εmc, είτε αλληλεπιδρώντας με τις 

προνευρικές πρωτεΐνες με χρήση ή χωρίς των στοιχείων πρόσδεσής τους στο DNA. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι E(spl) πρωτεΐνες προσδένονται στο DNA αναγνωρίζοντας 

στοιχεία EB (CACGTG), EC (CACGCG) και Ν (CACNAG). Τα στοιχεία αυτά απαντώνται 

στους ενισχυτές των γονιδίων στόχων των προνευρικών πρωτεϊνών όπως το asense. Είναι 

όμως χαρακτηριστικό ότι ενώ η απουσία των EA στοιχείων πρόσδεσης των προνευρικών 

πρωτεϊνών έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της μεταγραφικής ενεργοποίησης (Culi and 

Modolell, 1998; Jarman et al., 1993), μεταλλαγές στα σημεία πρόσδεσης των E(spl) 

πρωτεϊνών δεν διακόπτει την κατασταλτική δράση των τελευταίων (Culi and Modolell 

1998; Giagtzoglou et al., 2003). Πιο συγκεκριμένα, μεταλλαγές στον SMC ενισχυτή του sc 

που καταργούν τα σημεία πρόσδεσης των E(spl), δεν επηρεάζουν την έκφρασή του 

αποκλειστικά στα κύτταρα ΠΑΟ όπως θα αναμενόταν αν η κατασταλτική δράση των E(spl) 

επιτυγχάνεται μέσω άμεσης και αποκλειστικής πρόσδεσης στο DNA (Culi and Modolell, 

1998). Επιπλέον μεταλλαγή του EC στοιχείου πρόσεσης των E(spl) στον υποκινητή του ac 

δεν επηρεάζει την ικανότητα των Ε(spl)m7 και Ε(spl)mγ να καταστέλλουν τη μεταγραφική 

ενεργοποίηση των προνευρικών συμπλόκων σε πειράματα διαμόλυνσης S2 κυττάρων. Το 

ίδιο όμως δεν ισχύει για την Ε(spl)mδ η οποία απαιτεί την παρουσία του στοιχείου 

πρόσδεσής για την καταστολή του υποκινητή (Giagtzoglou et al., 2003). Εκτός από τις 
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μεταλλαγές στα σημεία πρόσδεσης των E(spl), έχουν πραγματοποιηθεί και μεταλλαγές στη 

βασική τους περιοχή οι οποίες δεν απέτρεψαν την κατασταλτική τους δράση. (Giagtzoglou 

et al., 2003; Giebel and Campos-Ortega, 1996; Nakao and Campos-Ortega, 1996; Oellers et 

al., 1994). Τα ευρήματα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η άμεση πρόσδεση στο 

DNA δεν φαίνεται να είναι απαίτηση για τη δράση των E(spl) εξαιρουμένης βεβαίως της 

Ε(spl)mδ. 

Έναλλακτικά έχει προταθεί ότι οι E(spl) δρουν με τρόπο ανάλογο με τις πρωτεΐνες 

emc και Ιd, δηλαδή απομακρύνοντας τα μεταγραφικά σύμπλοκα από το DNA (Alifragis et 

al., 1997; Kageyama and Nakanishi, 1997). Η πρόταση αυτή έχει προκύψει από τα 

παραπάνω ευρήματα σε σχέση με το ρόλο της βασικής περιοχής που φαίνεται να μην είναι 

απαραίτητη για δράση αλλά και από το γεγονός ότι οι E(spl) μπορούν να αλληλεπιδρούν 

άμεσα με τις προνευρικές πρωτεΐνες Ac και Sc και με τη Da στο σύστημα των δύο υβριδίων 

με διαφορετικές βέβαια προτιμήσεις. Με τις πρωτεΐνες Ac και Sc για παράδειγμα 

αλληλεπιδρούν οι mβ, mγ, m7 και m3 ενώ με τη Da οι mβ, mγ, m7, m5 και m8. Η πρωτείνη 

mδ είναι και η μοναδική που δεν αλληλεπιδρά με καμία από τις προνευρικές πρωτεΐνες 

(Alifragis et al., 1997). Ο τρόπος αυτός δράσης όμως απορρίπτεται δεδομένου ότι μία 

χιμαιρική μορφή των E(spl)m7 και E(spl)mγ που φέρουν στη θέση του καρβοξυτελικού 

τετραπεπτιδίου WRPW την ενεργοποιητική περιοχή της μεταγραφής VP16, όταν 

εκφραστούν εκτοπικά δίνουν υπεράριθμες σμήριγγες και ενεργοποιούν γονίδια στόχους 

των προνευρικών πρωτεϊνών (Αποτελέσματα κεφ. 3; Giagtzoglou et al., 2003; Jimenez and 

Ish-Horowicz, 1997). Φαίνεται δηλαδή ότι οι χιμαιρικές αυτές πρωτεΐνες έχουν πρόσβαση 

σε ρυθμιστικά στοιχεία-στόχους και δε λειτουργούν όπως οι bHLH πρωτεΐνες της πέμπτης 

ομάδας, αλλά επάγουν γονίδια στόχους των προνευρικών πρωτεϊνών και πιθανώς και τα 

ίδια τα προνευρικά γονίδια. 

Περαιτέρω μελέτες του τρόπου δράσης των E(spl), υπέδειξαν ότι οι πρωτεΐνες αυτές 

είναι ικανές να λειτουργούν είτε άμεσα προδενόμενες στο DNA, είτε ερχόμενες σε 

ρυθμιστικά στοιχεία μέσω πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με τα προνευρικά σύμπλοκα, 

είτε χρησιμοποιώντας και τους δύο παραπάνω τρόπους σε ρυθμιστικά στοιχεία που φέρουν 

γειτονικές θέσεις πρόσδεσης για τις E(spl) και τις προνευρικές πρωτεΐνες. Η προσέλκυση 

στο DNA από τις προνευρικές πρωτεΐνες, δείχθηκε με χρήση του συνθετικού ενισχυτή ΕΕ4 

ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία πρόσδεσης αποκλειστικά των προνευρικών πρωτεϊνών και 

κατευθύνει την έκφραση του γονιδίου lacZ μόνο στους προνευρικούς συναθροισμούς του 

αναπτυξιακού δίσκου του φτερού (Culi and Modolell, 1998). Οι E(spl)m7 και Ε(spl)mγ 

καταστέλλουν τον ενισχυτή αυτό ακόμα και στη μεταλλαγμένη τους μορφή στη βασική 
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τους περιοχή, που αποκλείει την πρόσδεσή τους στο DNA, παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν στον ενισχυτή σημεία πρόσδεσής τους. Αντίστοιχα οι χιμαιρικές μορφές των 

πρωτεϊνών που φέρουν την ενεργοποιητική περιοχή VP16, ενεργοποιούν τον ενισχυτή. Τα 

παραπάνω συμβαίνουν ακόμα και σε συνθήκες υπερέκφρασης της πρωτεΐνης Sc. Η 

καταστολή της ενεργοποίησης που επιφέρει η υπερέκφραση του Sc με τα ενδογενή επίπεδα 

του Da στον ΕΕ4 ενισχυτή από τις E(spl)m7 και E(spl)mγ, φανερώνει ξεκάθαρα πως  οι 

E(spl) μπορούν να δρουν ερχόμενες στο DNA μέσω αλληλεπίδρασης με το προνευρικό 

σύμπλοκο Da/Sc και όχι μόνο μέσω απευθείας πρόσδεσης σε DNA θέσεις στόχους. Αξίζει 

να σημειωθεί εδώ ότι οι υπερεκφράσεις των Ε(spl)mγKNEQVP16 και E(spl)m7KNEQVP16 

που φέρουν τις μεταλλαγές που αποτρέπουν την πρόσδεσή τους στο DNA, προκαλούν 

ενεργοποίηση του ενισχυτή μόνο στις περιοχές των προνευρικών συναθροισμών όπου 

υπάρχουν ενδογενείς πρωτεΐνες Ac και Sc, ενώ η αντίστοιχη υπερέκφραση των 

E(spl)mγVP16 και E(spl)m7VP16 οδηγεί σε πιο ευρεία ενεργοποίηση, προφανώς επειδή οι 

τελευταίες έχουν την επιπλέον δυνατότητα να επάγουν μεταγραφικά τα ενδογενή ac και sc 

σε εκτοπικές θέσεις (Giagtzoglou et al., 2003). 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον κάποιες από τις E(spl) μπορούν να δρουν 

είτε με άμεση πρόσδεση στο DNA είτε πραγματοποιώντας πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις με 

τα προνευρικά σύμπλοκα. Η πιθανότητα να χρησιμοποιούνται και οι δύο τρόποι 

ταυτόχρονα ελέγχθηκε σε in vitro σύστημα όπου δείχθηκε ότι η αλληλεπίδραση των Da/Sc 

με τις Ε(spl)m7/E(spl)m8 σε σύμπλοκο, ισχυροποιεί την πρόσδεσή τους στο DNA, όταν 

είναι ταυτόχρονα προσδεδεμένες σε γειτονικές θέσεις (Κουμπανάκης Κωστής, Διδακτορική 

Διατριβή). Κάτι τέτοιο φαίνεται απόλυτα λογικό δεδομένου ότι σχεδόν πάντα οι θέσεις 

πρόσδεσης για τις E(spl) γειτνιάζουν με αντίστοιχες θέσεις πρόσδεσης για τις προνευρικές 

πρωτεΐνες σε μια σειρά από ρυθμιστικά στοιχεία των κοινών μεταγραφικών τους στόχων 

(Culi and Modolell, 1998, Ohsako et al., 1994, Van Doren et al., 1994, Jarman et al., 

1993a). 

1.9 H ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΤΗΣ Sc ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ 

ΤΙΣ  E(spl). 

Με δεδομένο ότι οι E(spl) μπορούν να σχηματίζουν πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις 

με τα προνευρικά σύμπλοκα, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που 
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επιτυγχάνονται αυτές οι αλληλεπιδράσεις. Σε μία πρώτη προσέγγιση, αναλύθηκαν οι 

απαιτούμενες περιοχές των E(spl)m7 και Sc για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση 

(Giagtzoglou et al., 2005). Με χρήση του σύστηματος των δύο υβριδίων βρέθηκε ότι για 

την αλληλεπίδραση είναι απαραίτητα τα τμήματα της E(spl)m7 στα οποία περιλαμβάνεται 

η bHLH περιοχή και τα τμήματα της Sc που περιλαμβάνουν τα τελευταία 25 αμινοξέα της 

πρωτεΐνης. Δεν πρόκειται λοιπόν για το συνηθισμένο τρόπο αλληλεπίδρασης που λαμβάνει 

χώρα μεταξύ των περιοχών των ελίκων δύο bHLH πρωτεϊνών.  

Η καρβοξυτελική περιοχή των 25 αμινοξέων του Sc, περιλαμβάνει 17 αμινοξέα με 

μεγάλη ομολογία με τις προνευρικές πρωτεΐνες Ac και L’sc αλλά και με τις ομόλογές τους 

πρωτεΐνες σε άλλα είδη και περαιτέρω πειράματα έδειξαν ότι λειτουργεί σαν περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής. Η χιμαιρική πρωτεΐνη που προκύπτει από την σύντηξη της 

περιοχής αυτής του Sc με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA της πρωτεΐνης GAL4 (GDBD), 

ενεργοποιεί την έκφραση του γονιδίου της λουσιφεράσης (luc) που βρίσκεται κάτω από τον 

έλεγχο συνθετικού ενισχυτή αποτελούμενου από UAS σημεία πρόσδσης σε πειράματα 

διαμόλυνσης S2 κυττάρων, και η ενεργοποίηση αυτή καταστέλλεται από αυτές τις E(spl) 

που φυσιολογικά αλληλεπιδρούν με Sc (Giagtzoglou et al., 2005). 

Η σημασία της ύπαρξης του TAD του Sc ελέγχθηκε σε in vivo πειράματα. Η 

υπερέκφραση της μεταλλαγμένης μορφής της πρωτεΐνης Sc στην οποία απουσιάζει η 

περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής (ScΔTAD) στην περιοχή του θώρακα, προκαλεί 

ενεργοποίηση της έκφρασης του γονιδίου lacZ που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του 

συνθετικού ενισχυτή ΕΕ4 στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού, και δημιουργία εκτοπικών 

μακροχαιτών στο ενήλικο άτομο. Επιπλέον φαίνεται πως δεν παρεμποδίζεται η 

στρατολόγηση των E(spl) στο σύμπλοκο ScΔTAD με τα ενδογενή επίπεδα της Da 

(Αποτελέσματα κεφ. 3; Giagtzoglou et al., 2005). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το προνευρικό 

σύμπλοκο ScΔTAD/Da είναι ικανό να προωθήσει την έκφραση γονιδίων στόχων αλλά και 

να στρατολογήσει τις E(spl) παρά την απαλοιφή της περιοχής ενεργοποίησής του. 

Υποθέτουμε ότι οι δράσεις αυτές εξαρτώνται από τη Da. 
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1.10 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στα πλαίσια της μελέτης του προνευρικού συμπλόκου Da/Sc και του τρόπου που 

αυτό το σύμπλοκο αλληλεπιδρά με τις E(spl) για τον καθορισμό της νευρικής τύχης, 

αναλύσαμε το ρόλο της πρωτεΐνης Da. 

 

 Μελετήσαμε το βιολογικό ρόλο της πρωτεΐνης σαν μεταγραφικό ενεργοποιητή στη 

γένεση των μακροχαιτών και κατά πόσο η παρουσία της επηρεάζει τη δράση των Sc και 

των E(spl). 

 

Ανάλυσαμε τη δομή της πρωτεΐνης με σκοπό την αποκάλυψη των περιοχών που 

ευθύνονται για την ενεργοποίηση της μεταγραφής. Η αποκάλυψη δύο διακριτών περιοχών 

ενεργοποίησης της μεταγραφής μας οδήγησε στη μελέτη του ρόλου τους στη διαδικασία 

της νευρογένεσης. 

 

Αναλύσαμε την αλληλεπίδραση μεταξύ Da, Scute και E(spl) σε διάφορα 

συστήματα, in vitro, ex vivo και in vivo. 
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2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Γενετική Δροσόφιλας 

2.1.1 Δημιουργία διαγονιδιακών στελεχών Δροσόφιλας 

Όλα τα στελέχη δροσόφιλας που χρησιμοποιήθηκαν καλλιεργούνται σύμφωνα με 

γνωστά πρωτόκολλα (Ashburner 1989). 

Τα διαγονιδιακά στελέχη UAS που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της εργασίας 

αυτής, βασίστηκαν στην κλωνοποίηση του αντίστοιχου cDNA στον πλασμιδιακό φορέα 

pUAST (Brand and Perimon, 1993).  

Στον φορέα pUAST το ένθεμα εισάγεται ανάμεσα στα άκρα του μεταθετού 

στοιχείου Ρ, όπου βρίσκεται και το γονίδιο αναφοράς mini-white. Για την ένθεση απαιτείται 

η παρουσία ενεργούς τρανσποζάσης Ρ, που παράγεται από το πλασμίδιο-δότη Δ2→3, το 

οποίο και ενύεται επίσης. Τα ενήλικα άτομα που φέρουν ενθέσεις του πλασμιδίου 

επιλέγονται με βάση τη χρώση που παρατηρείται στους οφθαλμούς λόγω της ένθεσης του 

mini-white και διασταυρώνονται με κατάλληλα στελέχη εξισορρόπησης. Με αυτόν τον 

τρόπο επιλέγονται στελέχη που φέρουν μόνο μία ή συνδεδεμένες στο ίδιο χρωμόσωμα 

ενθέσεις, οι οποίες και διατηρούνται σταθερές σε ομοζυγωτία ή ετεροζυγωτία με 

χρωμοσώματα εξισορρόπησης. Τα χρωμοσώματα αυτά φέρουν επιπλέον γονίδια-

μορφολογικούς δείκτες, τα οποία καθιστούν εύκολη τη διάκρισή τους. 

2.1.2 Εκτοπική έκφραση γονιδίων. Το σύστημα UAS-GAL4 

Η εκτοπική έκφραση των διαφόρων γονιδίων βασίστηκε στο σύστημα UAS-GAL4 

(Brand and Perimon, 1993). Συνοπτικά, ο μεταγραφικός ενεργοποιητής GAL4 του 

σακχαρομύκητα τίθεται υπό τον έλεγχο ενός ειδικά εκφραζόμενου τοπικά και χρονικά 

ενισχυτή και διατηρείται ως στέλεχος-οδηγός. Το γονίδιο που υπερεκφράζεται τίθεται υπό 

τον έλεγχο ενός ασθενούς ελάχιστου υποκινητή, μπροστά από τον οποίο έχουν 

κλωνοποιηθεί πέντε επαναλήψεις της αλληλουχίας UAS (Upstream Activating Sequence), 

αποτελώντας έτσι ένα στέλεχος UAS. Με τη διασταύρωση των δύο στελεχών, ο 

παράγοντας GAL4 προσδένεται στις αλληλουχίες UAS και ενεργοποιεί, με το πρότυπο του 

ενισχυτή που οδηγεί τη δική του έκφραση. 
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Για τα πειράματα υπερέκφρασης χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη: pnrGal4, 

ombGal4, 32Bgal4. 

Τα UAS διαγονίδια που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

UASda (προσφορά εργαστηρίου M. Baylies) 

UAS3xmycdaΔAD1 (περιγράφεται στην παρούσα εργασία) 

UAS3xmycdaΔLH (περιγράφεται στην παρούσα εργασία) 

UAS3xmycdaΔTADs (περιγράφεται στην παρούσα εργασία) 

UASsc (προσφορά εργαστηρίου Modolell). 

UAS3xmycsc (κατασκευή Μαριάνθη Κηπαράκη). 

UASscΔTAD (Περιγράφεται στη διδακτορική διατριβή του Νικόλαου Γιαγτζόγλου σαν 

UASsc1-260) 

UASE(spl)m7 (προσφορά εργαστηρίου S.Bray) 

UASE(spl)m7KNEQ (προσφορά εργαστηρίου D.Ish-Horowicz) 

UASE(spl)m7ΝΤΕΚ (περιγράφεται στη διπλωματική εργασία του Αναστάσιου Αλεξιάδη). 

UASE(spl)mβ (προσφορά εργαστηρίου S.Bray) 

UAS E(spl)mγVP16 (περιγράφεται στη διδακτορική διατριβή Κουμπανάκη Κωνσταντίνου) 

UASE(spl)mγKNEQVP16 (περιγράφεται στη διδακτορική διατριβή Κουμπανάκη 

Κωνσταντίνου) 

UASE(spl)m7VP16 (Προσφορά εργαστηρίου D. Ish Horowicz) 

UASE(spl)m7KNEQVP16 (Προσφορά εργαστηρίου D. Ish Horowicz) 

 

2.1.3 Το σύστημα μιτωτικών κλώνων FLP/FRT 

Οι μιτωτικοί κλώνοι πραγματοποιούνται με τη χρήση του συστήματος FLP/FRT. Το 

ένζυμο φλιπάση (FLP), που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο θερμοενεργοποιούμενου (heat 

shock) υποκινητή, όταν εκφραστεί αναγνωρίζει και ανασυνδυάζει συγκεκριμένες 

αλληλουχίες, τις FRT (Flipase Recognition Targets). Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται 

η δημιουργία κλώνων κυττάρων σε τυχαίες θέσεις που φέρουν μία μεταλλαγή σε 

ομοζυγωτία (Xu and Rubin, 1993).  

Πιο συγκεκριμένα, το ετερόζυγο άτομο φέρει τη μεταλλαγή που επιθυμούμε να 

μελετήσουμε δίπλα σε ένα FRT και το ομόλογο χρωμόσωμα φέρει ένα γονίδιο μάρτυρα 

όπως το πMyc, δίπλα στο αντίστοιχο FRT. Ο ανασυνδυασμός επιτυγχάνεται μετά από 

έκθεση των προνυμφών δευτέρου σταδίου σε heat shock στους 37.50C για μία ώρα. Σε 

περίπτωση που το γονίδιο μάρτυρας κατευθύνεται από θερμοεπαγόμενο ενισχυτή, η 
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ανατομία των προνυμφών τρίτου σταδίου πραγματοποιείται αφού υποστούν δεύτερο heat 

shock στους 37.50C για μιάμιση ώρα και μετά από παρέλευση 1.5-2 ωρών για τη 

συσσώρευση της πρωτεΐνης μάρτυρα. 

Διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν: 

ywhsFLP122; hsπMycFRT40A x w; da10 FRT40A/Glabc 

ywhsFLP122; UbiGFPFRT40A x w ; kuzES24 FRT40A / CyO 

2.1.4 Το σύστημα μιτωτικών κλώνων με ταυτόχρονη υπερέκφραση 

FLP/FRT/Gal4/Gal80 

Το σύστημα αυτό γνωστό σαν MARCM (Mosaic Analysis with a Repressible Cell 

Marker), είναι συνδυασμός των μιτωτικών κλώνων FLP-FRT και του συστήματος 

εκτοπικής υπερέκφρασης UAS-GAL4. O καταστολέας του Gal4, Gal80, χρησιμοποιείται 

για να μην επιτρέπει την έκφραση του UAS διαγονιδίου και βρίσκεται δίπλα σε FRT. H 

μεταλλαγή που θέλουμε να μελετήσουμε, βρίσκεται δίπλα στο αντίστοιχο FRT (Lee and 

Luo, 2001). Το ετερόζυγο για τη μεταλλαγή μητρικό κύτταρο φέρει ταυτόχρονα τον 

ενεργοποιητή Gal4, τον καταστολέα του Gal80 και το UAS διαγονίδιο που επιθυμούμε να 

υπερεκφράσουμε. Εξαιτίας της παρουσίας του καταστολέα, παρεμποδίζεται η έκφραση του 

Gal4 και κατ’επέκταση του διαγονιδίου που θέλουμε να υπερεκφράσουμε. Όταν γίνει ο 

μιτωτικός ανασυνδυασμός, ο καταστολέας Gal80 διαχωρίζεται από το κύτταρο που φέρει 

τη μεταλλαγή, οπότε στο ομόζυγο μεταλλαγμένο κύτταρο εκφράζεται ο ενεργοποιητής  

Gal4 και το UAS διαγονίδιο. Οι κλώνοι σημαίνονται θετικά από την έκφραση της GFP που 

βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο UAS (Στα πειράματα που παρουσιάζονται στην παρούσα 

εργασία). 

Διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν: 

Για τους μιτωτικούς κλώνους MARCM στο 2L, θηλυκές μύγες γονοτύπου: 

ywhsFLP122 tubGal4 UASGFP-6mycnls ; tubGal80 FRT40A, διασταυρώθηκαν με αρσενικά 

με τους ακόλουθους γονότυπους: 

yw; πMycFRT40A;UASda 

yw; da10FRT40A;UASda 

yw; da10FRT40A;UASdaΔAD1 

yw; da10FRT40A;UASdaΔLH 

yw; da10FRT40A;UASda 

yw; πMycFRT40A;UASmycsc 
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yw; da10FRT40A;UASmycsc 

yw; da10FRT40A;UASE(spl)mγVP16 

yw; da10FRT40A;UASE(spl)mγKNEQVP16 

yw; da10FRT40A;UASE(spl)m7VP16 

yw; da10,kuzES24FRT40A;UASda 

yw; da10,kuzES24FRT40A;UASdaΔAD1 

yw; da10,kuzES24FRT40A;UASdaΔLH 

yw; da10,kuzES24FRT40A;UASdaΔTADs 

2.2 Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις 

2.2.1 Βασικό πρωτόκολλο 

• Προνύμφες τρίτου σταδίου συλλέγονται για διάστημα 20 λεπτών σε 1x PBS και 

πραγματοποιείται ανατομία και διατήρηση των προνυμφών στον πάγο.  

• Πραγματοποιείται στερέωση σε διάλυμα 4% φορμαλδεΰδης /1x PEM για 20 λεπτά 

σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς ανακίνηση. 

• Απομακρύνεται το διάλυμα στερέωσης και ακολουθούν τρεις σύντομες πλύσεις με 

1x PBS.  

• Ακολουθεί επώαση σε διάλυμα PBT  με ανακίνηση σε θερμοκρασία δωματίου για 1 

ώρα. 

• Ακολουθεί επώαση με το πρωτεύον αντίσωμα για 12-16 ώρες με ανακίνηση στους 

40 C. (Τα αντισώματα αραιώνονται κατάλληλα σε PBT). 

• Ακολουθούν τρεις πλύσεις με διάλυμα ΡΤ με ανακίνηση σε θερμοκρασία δωματίου. 

Κάθε πλύση έχει διάρκεια 10 λεπτά. 

• Στη συνέχεια ο ιστός επωάζεται με το δευτερεύον αντίσωμα για 1-2 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου με ανακίνηση. 

• Ακολουθούν τρεις πλύσεις των 10 λεπτών η καθεμία με διάλυμα PT σε 

θερμοκρασία δωματίου με ανακίνηση. 

• Οι αναπτυξιακοί δίσκοι του φτερού απομακρύνονται με ανατομία και 

τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρο σε 0.5% n-propyl-gallate σε 80% γλυκερόλη. 
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ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

10x PBS: 1.3M NaCl, 0.07mMNa2HPO4, 0.03Μ NaH2PO4 

2x PEM: 200mM Pipes, 2mM EGTA, 2mM MgCl2. Ρύθμιση pH στο 6.9 με KOH, 

διατήρηση στους 40C. 

PBT: 1x PBS, 0.5%BSA, 0.2% TritonX-100 

ΡΤ: 1x PBS, 0.2% TritonX-100 

(Τα διαλύματα φιλτράρονται μετά την παρασκευή τους). 

2.2.2 Διαφοροποίηση πρωτοκόλλου για την πρωτεΐνη Myc 

Το παραπάνω πρωτόκολλο διαφοροποιείται στην περίπτωση ανίχνευσης της 

πρωτεΐνης Myc με τις ακόλουθες παραλλαγές:  

• Η στερέωση των προνυμφών πραγματοποιείται σε διάστημα 15 λεπτών. 

• Η επώαση με το διάλυμα PBT πραγματοποιείται για 30 λεπτά με ανακίνηση στους 

40C. 

• Οι πλύσεις μετά το πρωτεύον αντίσωμα είναι σύντομες και πραγματοποιούνται με 

κρύο διάλυμα ΡΤ. 

• Η επώαση με το δευτερεύον αντίσωμα πραγματοποιείται με ανακίνηση στους 40C 

για 1-2 ώρες. 

• Οι πλύσεις μετά το δευτερεύον αντίσωμα είναι σύντομες και πραγματοποιούνται με 

κρύο διάλυμα ΡΤ. 

 

2.2.3 Χρώση για την πρωτεΐνη Achaete 

• Οι ιστοί συλλέγονται σε διάλυμα μονιμοποίησης Achaete στον πάγο σε λιγότερο 

από 20 λεπτά. 

• Η μονιμοποίηση συνεχίζεται χωρίς ανάδευση στους 40C για μία ώρα. 

• Ακολουθούν τρεις πλύσεις με 1xPBS. 

• Παρεμπόδιση μη ειδικών θέσεων με διάλυμα παρεμπόδισης για Achaete για 

τουλάχιστον 30 λεπτά στους 40C με ήπια ανακίνηση. 

• Επώαση με πρωτεύον αντίσωμα το οποίο αραιώνεται 1:10 σε διάλυμα 

παρεμπόδισης. 

• Ακολουθούν τρεις γρήγορες πλύσεις με κρύο διάλυμα πλύσης στον πάγο με ήπια 

ανάδευση. 
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• Επώαση με δευτερεύον αντίσωμα αραιωμένο κατάλληλα σε διάλυμα πλύσης στους 

40C με ήπια ανάδευση για 4-16 ώρες. 

• Τρεις γρήγορες πλύσεις με  κρύο διάλυμα πλύσης στον πάγο με ήπια ανάδευση. 

• Οι αναπτυξιακοί δίσκοι του φτερού απομακρύνονται με ανατομία και 

τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρο σε 0.5% n-propyl-gallate σε 80% γλυκερόλη. 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: 

Διάλυμα μονιμοποίησης: 1xPEM, 1% TritonX-100, 1% φορμαλδεΰδη. 

Διάλυμα παρεμπόδισης: 50mM Tris-Cl, pH 6.8, 150mM NaCl, 0.5% NP-40, 5% NGS. 

Διάλυμα πλύσης: 50mM Tris-Cl, pH 6.8, 150mM NaCl, 0.5% NP40, 1% NGS 

(Τα διαλύματα φιλτράρονται μετά την παρασκευή τους). 

2.2.4 Χρώση για τις πρωτεΐνες E(spl) 

• Μετά τη συλλογή των προνυμφών, πραγματοποιείται ανατομία και γρήγορη 

τοποθέτηση σε διάλυμα μονιμοποίησης. Οι ιστοί συλλέγονται μέσα σε διάστημα 20 

λεπτών. 

• Συνεχίζεται η μονιμοποίηση για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς 

ανάδευση. 

• Ακολουθούν τρεις γρήγορες πλύσεις με 1x PBS. 

• Παρεμπόδιση μη ειδικών θέσεων με διάλυμα PBT για 30 λεπτά στους 40C. 

• Επώαση με το μονοκλωνικό αντίσωμα 323, το οποίο αραιώνεται 1:3 σε PBT, για 12 

ώρες στους 40C με ήπια ανακίνηση. 

• Ακολουθούν δύο γρήγορες πλύσεις με παγωμένο PBT. 

• Επώαση με το κατάλληλο δευτερεύον αντίσωμα το οποίο αραιώνεται σε ΡΒΤ για 2 

ώρες στους 40C με ήπια ανακίνηση. 

• Ακολουθούν δύο γρήγορες πλύσεις με παγωμένο PBT 

• Οι αναπτυξιακοί δίσκοι του φτερού απομακρύνονται με ανατομία και 

τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρο σε 0.5% n-propyl-gallate σε 80% γλυκερόλη. 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: 

Διάλυμα μονιμοποίησης: 4% φορμαλδεΰδη, 1x EM 

5x EM: 150mM Pipes pH 7.4, 800mM KCl, 200mM NaCl, 20mM EDTA, 5mM 

spermidine-HCl, 2mM spermine-HCl, 1% β-μερκαπτοαιθανόλη (Διατήρηση στους 40C). 

(Τα διαλύματα φιλτράρονται μετά την παρασκευή τους). 
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2.3 Ιστοχημική ανίχνευση δραστικότητας β-γαλακτοσιδάσης 

• Ανατομία προνυμφών τρίτου σταδίου σε διάλυμα 1x PBS. 

• Μονιμοποιήση των ιστών σε διάλυμα 1% γλουτεραλδεΰδης σε 1x PBS σε 

θερμοκρασία δωματίου χωρίς ανακίνηση. 

• Ακολουθούν τρεις γρήγορες πλύσεις με 1x PBS. 

• Η αντίδραση χρώσης πραγματοποιείται σε διάλυμα που περιέχει: 10mM NaPO4 pH 

7,2, 150mM NaCl, 1mM MgCl2, 3mM K4[FeII(CN)6], 3mM K4[FeIII(CN)6], 0.3% 

ΤritonX-100. Στο παραπάνω διάλυμα γίνεται προσθήκη X-gal σε τελική 

συγκέντρωση 0,2% λίγο πριν πραγματοποιηθεί η χρώση. 

• Η αντίδραση πραγματοποιείται σε σκοτεινό θάλαμο στους 37οC για όσο χρόνο 

κρίνεται απαραίτητο. 

• Η αντίδραση τερματίζεται μεταφέροντας τους ιστούς σε διάλυμα 1XPBS και 

ακολουθεί η τοποθέτηση των δίσκων σε αντικειμενοφόρο πλάκα σε διάλυμα 80% 

γλυκερόλης σε 1x PBS. 

• Η φωτογράφηση των αναπτυξιακών δίσκων έγινε με κάμερα Spot χρησιμοποιώντας 

φίλτρο Nomarski. 

2.4 Ανάλυση Western 

• Πρωτεΐνικά εκχυλίσματα ηλεκτροφορούνται σε αποδιατακτικό διάλυμα 

πολυακρυλαμίδης της κατάλληλης πυκνότητας. Η ηλεκτροφόρηση 

πραγματοποιείται σε 1x διάλυμα ηλεκτροφόρησης. 

• Ακολουθεί μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με τη χρήση 

κατάλληλης συσκευής. Η διαδικασία γίνεται στους 40C στα 100V για μία ώρα με 

διάλυμα ηλεκτρομεταφοράς. 

• Ακολουθεί επώαση με PBST με 5% άπαχο γάλα για μία ώρα σε θερμοκρασία 

δωματίου με ανακίνηση. 

• Επώαση με το πρωτεύον αντίσωμα για περίπου 12 ώρες στους 40C με ανακίνηση. 

• Ακολουθούν τρεις δεκάλεπτες πλύσεις με διάλυμα PBST και ανακίνηση. 

• Επώαση με το δευτερογενές αντίσωμα το οποίο είναι συζευγμένο με την HRP. Η 

επώαση πραγματοποιείται σε διάλυμα PBST με 5% άπαχο γάλα για 2-3 ώρες με 

ανακίνηση. 
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• Ακολουθούν τρεις πλύσεις με PBST και εμφάνιση με τη μέθοδο της 

χημειοφωταύγειας και απεικόνιση σε φιλμ. 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: 

1x Διάλυμα ηλεκτροφόρησης: 25mΜ Tris, 192mM glycine, 0.1% SDS. 

1x Διάλυμα ηλεκτρομεταφοράς: 25mΜ Tris, 192mM glycine, 0.01% SDS, 20% 

methanol. 

PBST: 1x PBS, 0.05% Tween-20. 

2.5 Πειράματα παροδικής διαμόλυνσης S2 κυττάρων. 

Τα γονίδια αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα:  

UAStkluc(περιγράφεται στους Giagtzoglou et al., 2005): Το γονίδιο της λουσιφεράσης 

βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των UAS στοιχείων πρόσδεσης της πρωτεΐνης GAL4.  

EE4tkluc(κατασκευή John Fullard): Το γονίδιο της λουσιφεράσης βρίσκεται κάτω από τον 

έλεγχο συνθετικού ενισχυτή αποτελούμενου από ΕΑ στοιχεία πρόσδεσης των προνευρικών 

πρωτεϊνών. 

Οι παροδικές διαμολύνσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της δημιουργίας 

ιζήματος φωσφορικού ασβεστίου. 

• Τα πλασμίδια που χρησιμοποιούνται καθαρίζονται με κολώνες τύπου QIAGEN. 

• S2 κύτταρα που καλλιεργούνται στο κατάλληλο θρεπτικό μέσο (Μ3 + 10%FCS 

+gentamycin), μοιράζονται σε 24-well plates (106κύτταρα/ml). Κάθε πηγαδάκι 

περιέχει 0.5ml κυττάρων. (Η ποσότητα αυτή είναι υπολογισμένη έτσι ώστε να 

καλύπτεται το 80% της επιφάνειας κάθε πηγαδιού). 

• Προετοιμάζεται το μίγμα του DNA το οποίο φέρει τις κατάλληλες ποσότητες των 

πλασμιδίων μαζί με το γονίδιο αναφοράς της λουσιφεράσης, με το πλασμίδιο hs-

lacZ και κενό πλασμιδιακό φορέα έτσι ώστε τελικά ανά πηγαδάκι να περιέχεται 1μg 

DNA. (Κενός πλασμιδιακός φορέας χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για τη 

συμπλήρωση της ποσότητας του DNA στο επιθυμητό). Το πλασμίδιο hs-lacZ 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επιτυχίας του μετασχηματισμού των 

κυττάρων. 

• Στο μίγμα του DNA προστίθεται CaCl2 σε τελική συγκέντρωση 0.125Μ. (Το μίγμα 

του DNA και το CaCl2 έχουν τελικό όγκο 25μl). Ανακατεύουμε ήπια και 
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προσθέτουμε το μίγμα στάγδην σε 25μl HBS 2x. Ακολουθεί ανάδευση και επώαση 

σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά. 

• Το μίγμα προστίθεται στα κύτταρα. Ακολουθεί επώαση για 48 ώρες. 

•  Συλλέγουμε τα κύτταρα με φυγοκέντρηση στις 3000rpm για 5 λεπτά και αφαιρούμε 

το υπερκείμενο. 

• Ξεπλένουμε την πελέτα των κυττάρων με 1x PBS και φυγοκεντρούμε ακόμη μία 

φορά στις 3000rpm για 5 λεπτά.  

• Αφαιρούμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 50μl διάλυμα λύσης. Από αυτό το 

σημείο είναι απαραίτητη η επώαση στον πάγο. 

• Τα κύτταρα λύονται πραγματοποιώντας τρεις κύκλους ψύξης-απόψυξης (Προσθήκη 

σε ξηρό πάγο μέχρι το πάγωμα της πελέτας, άμεση μεταφορά σε υδατόλουτρο σε 

θερμοκρασία 370 C, μέχρι το ξεπάγωμα και πολύ σύντομα μεταφορά στον ξηρό 

πάγο). 

• Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 4000rpm και στους 40 C. 

• Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα είναι έτοιμα για τις ενζυμικές αντιδράσεις κατά τη 

διάρκεια των οποίων τα διατηρούμε στον πάγο. 

 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: 

Διάλυμα λύσης: 20mM Hepes pH:7.9, 300mM KCl, 10% glycerol, 0.1% NP40 

2xHBS: 280mM NaCl, 10mM KCl, 1,5mM Na2HPO4,  50mM HEPES, προσαρμογή του pH 

στο 7.05-7.10 με 1 Ν NaOH, φύλλαξη στους 4°C 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗΣ: 

• Για τη μέτρηση της ενεργότητας λουσιφεράσης ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της 

εταιρίας PROMEGA. 2μl πρωτεϊνικού εκχυλίσματος αναμείχθηκαν με 20μl 

υποστρώματος (σε θερμοκρασία δωματίου πριν την πραγματοποίηση της 

αντίδρασης). Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε λουμινόμετρο. 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ Β-ΓΑΛΑΚΤΟΣΙΔΑΣΗΣ: 

• 10μl πρωτεϊνικού εκχυλίσματος προστίθενται σε 475μl διαλύματος 

γαλακτοσιδάσης. Η αντίδραση ξεκινάει με την προσθήκη 95μl ONPG (4mg/ml). 
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• Τα δείγματα επωάζονται στους 370 C μέχρι να κιτρινίσουν οπότε και σταματάμε την 

αντίδραση με την προσθήκη 0.5ml Na2CO3 1M. Σημειώνουμε το χρόνο από την 

αρχή μέχρι το τέλος της αντίδρασης. 

• Ακολουθεί φωτομέτρηση των δειγμάτων στα 420nm. 

Διάλυμα γαλακτοσιδάσης: 60mM Na2HPO4, 40mM NaH2PO4, 10mM KCl, 1mM MgSO4, 

Ρυθμίζουμε το pH του διαλύματος στην τιμή 7.0. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε 13.5μl 

μερκαπτοαιθανόλης/5ml διαλύματος ακριβώς πριν από κάθε χρήση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές της ενεργότητας της λουσιφέρασης μεταξύ 

των δειγμάτων, η τιμή μέτρησης του λουμινομέτρου διαιρείται με την τιμή ενεργότητας της 

β-γαλακτοσιδάσηςσύμφωνα με τον τύπο: luc x tlac-Z / OD420, όπου luc: η τιμή του 

λουμινομέτρου, tlac-Z: ο χρόνος από την αρχή μέχρι το τέλος της αντίδρασης της β-

γαλακτοσιδάσης, OD420: Η τιμή της φωτομέτρησης της αντίδρασης της β-γαλατοσιδάσης. 

2.6 Το σύστημα δύο υβριδίων στο σακχαρομύκητα 

Saccharomyces cereviciae. 

ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΙ 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 πρωτεϊνών E(spl) 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 περιοχών 

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. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ: 

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

πλασμίδιο PEG202NLS που φέρει την προς εξέταση για αλληλεπίδραση πρωτεΐνη. 

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

εξέταση για αλληλεπίδραση περιοχή 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. 

2.7 Ηλεκτροφόρηση Υστέρησης Κινητικότητας 

(Electrophoretic  Mobility Shift Assay EMSA). 

Η σύνθεση των πρωτεϊνών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα υστέρησης 

κινητικότητας έγινε χρησιμοποιώντας το kit TΝT/T7 Coupled Reticulocyte Lysate System 

της Promega, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας. Σε όλες τις 

περιπτώσεις τα cDNA των γονιδίων, όπως και οι μεταλλαγμένες μορφές τους, 

κλωνοποιήθηκαν στον πλασμιδιακό φορέα pRSET (Invitrogen), με την έκφρασή τους να 

κατευθύνεται από τον υποκινητή Τ7.  

Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να διαθέτουν μονόκλωνα 5’ προεξέχοντα άκρα, τα οποία μπορούν να γίνουν δίκλωνα 

χρησιμοποιώντας το κλάσμα Klenow της DNA πολυμεράσης και ραδιενεργά σημασμένα 

νουκλεοτίδια.  

EB/A1 5’ GTTGCATGGCACGTGCCAGTTATCCACATACACCTGCGAGGATGT 3’ 

EB/A2 5’ TGACATCCTCGCAGGTGTATGTGGATAACTGGCACGTGCCATGCA 3’ 
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Αντίδραση σήμανσης: 

200 ng δίκλωνο ολιγονουκλεοτίδιo 

1X ΝΕΒ EcoPol buffer 

100 μΜ dTTP 

100 μΜ dGTP 

100 ng/μl BSA 

2,5 μl α[32P]dATP 

2,5 μl α[32P]dCTP 

1 μl Klenow 

• Ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 25 μl. Η αντίδραση πραγματοποιείται σε 

θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά.  

• Κατόπιν προστίθεται 1 μl 2mM dNTPs και η αντίδραση συνεχίζεται για 10 ακόμη 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν 

μονόκλωνα άκρα στο ολιγονουκλεοτίδιό μας.  

• Ο όγκος στη συνέχεια ρυθμίζεται με 1ΧΤΕ στα 100 μl και ακολουθούν δύο 

διαδοχικοί καθαρισμοί από στήλη Sephadex G50.  

• Η ειδική ενεργότητα και η ποιότητα της σήμανσης ελέγχεται με μετρητή υγρού 

σπινθηριστή (Beckman LS1701). Το σημασμένο ολιγονουκλεοτίδιο φυλάσσεται 

στους -20οC. 

 

Αντιδράσεις πρόσδεσης: 

• Κατάλληλη ποσότητα σημασμένου ολιγονουκλεοτιδίου (1000 με 20.000 cpm, 

ανάλογα με τις ανάγκες του πειράματος) επωάζεται στον πάγο για 20 λεπτά με 

ορισμένη ποσότητα από την αντίδραση σύνθεσης της πρωτεΐνης ή των πρωτεϊνών 

που ελέγχονται (οι ποσότητες αναφέρονται στην αντίστοιχα εικόνα στα 

αποτελέσματα), στο εξής διάλυμα, το οποίο παρασκευάζεται κάθε φορά φρέσκο: 

20 mM Hepes pH 7,9 

100 mM KCl 

5% γλυκερόλη 

2 mM MgCl2 

2mM spermidine 

1mM DTT 

1mM PMSF 
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10 ng/μl poly dI-dC (Amersham, χρησιμοποιείται για τον ανταγωνισμό της μη 

ειδικής πρόσδεσης) 

Ο τελικός όγκος της αντίδρασης πρόσδεσης είναι 20 μl.  

• Οι αντιδράσεις πρόσδεσης ηλεκτροφορούνται αμέσως μετά το πέρας των 20 λεπτών 

σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (29:1). Το πήκτωμα 

παρασκευάζεται σε ρυθμιστικό διάλυμα 1ΧTGE (25 mM Tris, 192 mM glycine, 

1mM EDTA) και η ακρυλαμίδη πολυμερίζεται σε θερμοκρασία δωματίου παρουσία 

TEMED (40μl/100ml) και APS (600μl10%/100ml).  

• Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται επίσης σε 1ΧTGE σε ψυχρό θάλαμο 4οC για 2 

ώρες και 45 λεπτά, υπό τάση 200V, με συνέπεια η ένταση του ρεύματος να 

κυμαίνεται μεταξύ 30-50mA.  

• Στη συνέχεια το πήκτωμα αφυδατώνεται υπό κενό και εκτίθεται για 

αυτοραδιογραφία.  

• Η εμφάνιση γίνεται σε phosphorimager (Molecular Dynamics Storm 840).  

2.8 Πλασμιδιακές κατασκευές. 

Όλες οι ενζυμικές αντιδράσεις αντιδράσεις (PCR, πέψεις με ενδονουκλεάσες, 

τροποποιήσεις άκρων και σύνδεσης) καθώς και οι πειραματικές διαδικασίες χειρισμού 

βακτηρίων και η ανάκτηση πλασμιδιακού DNA σε μικρή ή μεσαία κλίμακα, 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα γνωστά πρωτόκολλα ((Sambrook et al., 1989) είτε 

σύμφωνα με τις οδηγίες των εταιριών. Στις περιπτώσεις ανάκτησης γονιδίων ή τμημάτων 

αυτών με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, τα πλασμίδια υποβλήθησαν σε διαδικασία 

αλληλούχισης. 

2.8.1 Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση τμημάτων 

του daughterless. 

Με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης απομονώθηκαν τα τμήματα του γονιδίου 

daughterless από το πλασμίδιο pRSETda.  

Για την απομόνωση ολόκληρου του γονιδίου χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da1for 5’-CATGGCGACCAGTGACGAT-3’ 

da710rev 5’-CCGCTCGAGCTATTGCGGAAGCTG-3’ 
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Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 1-

160, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da1forMfe/Sma 5’-AAACAATTGCCCGGGATGGCGACCAGT-3’ 

da160revSalI 5’-ACGCGTCGACTTACGGCGGCAGACCC-3’ 

 

Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 1-

280, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da1forMfe/Sma 5’-AAACAATTGCCCGGGATGGCGACCAGT-3’ 

da280revSalI/BamHI 5’-ACGCGTCGACGGATCCTTACAGTGCCGCTG-3’ 

 

Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 1-

417, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da1forMfe/Sma 5’-AAACAATTGCCCGGGATGGCGACCAGT-3 

da417revSalI 5’-ACGCGTCGACTTAACCGCTACCCAG-3’ 

Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 

265-417, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da265forMfe/Sma 5’-AAACAATTGCCCCCCAGTGGTGCCGG-3’ 

da417revSalI 5’-ACGCGTCGACTTAACCGCTACCCAG-3’ 

 

Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 

265-710, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da265forMfe/Sma 5’-AAACAATTGCCCCCCAGTGGTGCCGG-3’ 

da710revSalI 5’-ACGCGTCGACCTATTGCGGAAGCTG-3’ 

 

Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 

416-710, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da416forMfe/Sma 5’-AAACAATTGCCCGGGAGCGGTGGGAAC-3’ 

da710revSalI 5’-ACGCGTCGACCTATTGCGGAAGCTG-3’ 

 

Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 

157-280, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da157forMfe/Sma 5’-GCGCAATTGCCCGGGGGTCTGCCGCCGAT-3’ 

da280revSalI/BamHI 5’-ACGCGTCGACGGATCCTTACAGTGCCGCTG-3’ 
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Για την απομόνωση τμήματος του γονιδίου που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 1-

38, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές : 

da1forMfe/Sma 5’-AAACAATTGCCCGGGATGGCGACCAGT-3 

da38revSalI 5’-ACAGTCGACTTAGCCACCGCCGCGATCCGCTCC-3’ 

 

Υπογραμμίζονται οι θέσεις αναγνώρισης περιοριστικών ενζύμων που περιέχουν οι 

εκκινητές. 

2.8.2 Πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα 

Yeast Two Hybrid. 

pJG4.5da Oλόκληρο το cDNA του γονιδίου Daughterless απομονώθηκε με αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης με χρήση των εκκινητών που υποδεικνύονται στην παράγραφο 

2.1.1 και ενσωματώθηκε με τυφλά άκρα στον pJG4-5 ο οποίος υπέστη πέψη με EcoRI και 

στη συνέχεια Klenow fill-in. Αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης είναι η σύσταση EcoRI 

περιοριστικών θέσεων στο 5’ και 3’ του ενθέματος. 

pJG4.5da1-417, pJG4.5da265-710, pJG4.5da265-417,  pJG4.5da416-710 Τα  τμήματα 

του γονιδίου da που αντιστοιχούν στις πρωτεϊνικές αλληλουχίες 1-417, 265-710, 265-417 

και 416-710 απομονώθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με χρήση των 

εκκινητών που υποδεικνύονται στην παράγραφο 2.1.1 και κλωνοποιηθήκαν με τυφλά άκρα 

σε EcoRV θέση στον φορέα  pBluescript(KS)II. Από εκεί απομονώθηκαν σαν τμήματα με 

άκρα MfeI/SalI και εντέθηκαν στον pJG4.5 στις EcoRI/XhoI θέσεις. 

PEG202NLSm8 Oλόκληρο το cDNA του γονιδίου E(spl)m8 απομονώθηκε με αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης χρησιμοποιώντας τους εκκινητές: 

m8forEcoRI  5’- CCCGAATTCATGGAATACACCACC-3’ 

m8revBamHI 5’-CGCGGATCCTTACCAGGGGCGCCA-3’ 

Το προϊόν της αντίδρασης κλωνοποιήθηκε μετά από διπλή πέψη με EcoRI/BamHI στις 

θέσεις  EcoRI/BamHI του PEG202NLS. 

PEG202NLSm7TNHQ To E(spl)m7 που  φέρει τις σημειακές μεταλλαγές Τ114>Ν και 

Η115>Q (μεταλλαξογένεση από Νίκο Γιαγτζόγλου) κλωνοποιήθηκε σαν τμήμα 

EcoRI/XhoI στις θέσεις EcoRI/SalI του PEG202NLS 

PEG202NLSm7SA To E(spl)m7 που φέρει τη σημειακή μεταλλαγή 

S95>A(μεταλλαξογένεση από Νίκο Γιαγτζόγλου) κλωνοποιήθηκε σαν τμήμα EcoRI/XhoI 

στις θέσεις EcoRI/SalI του PEG202NLS  
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PEG202NLSm7NTEK To E(spl)m7 που  φέρει τις σημειακές μεταλλαγές Ν92>Τ και 

Ε93>Κ (μεταλλαξογένεση από Νίκο Γιαγτζόγλου) κλωνοποιήθηκε σαν τμήμα EcoRI/XhoI 

στις θέσεις EcoRI/SalI του PEG202NLS  

Τα πλασμίδια PEG202NLSm7, PEG202NLSmβ, PEG202NLSmγ, PEG202NLSmδ, 

PEG202NLSm3 και  PEG202NLSm5 περιγράφονται στους (Alifragis et al., 1997). 

2.8.3 Πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα 

διαμόλυνσης S2 κυττάρων Δροσόφιλας. 

Ο φορέας έκφρασης RactHAdh περιγράφεται στους (Swevers et al., 1996). 

RactGDBD Η κατασκευή αυτή φέρει την περιοχή πρόσδεσης στο DNA της πρωτεΐνης 

GAL4 και περιγράφεται στους (Giagtzoglou et al., 2005). 

RactGDBDDa(1-160), RactGDBDDa(1-280), RactGDBDDa(1-417) RactGDBDDa(157-

280), RactGDBDDa(265-417), RactGDBDDa(265-710), RactGDBDDa(416-710) Τα 

τμήματα του γονιδίου Da που αντιστοιχούν στις πρωτεϊνικές αλληλουχίες 1-160, 1-280, 1-

417, 157-280, 265-417, 265-710, 416-710 απομονώθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης με χρήση των εκκινητών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.1.1 και 

κλωνοποιήθηκαν με τυφλά άκρα στον pBluescript(KS)II (Stratagene) σε θέση EcoRV. Από 

εκεί απομονώθηκαν σαν Sma/SalI τμήματα και εντέθηκαν στον RactGDBD στις ίδιες 

θέσεις περιορισμού και στο σωστό πλαίσιο ανάγνωσης. 

RactGDBDDa: Το γονίδιο Daughterless απομονώθηκε σαν EcoRI τμήμα από το πλασμίδιο 

PEG202NLSDa και κλωνοποιήθηκε στο πλασμίδιο pBluescript(KS)IIGDBD το οποίο είχε 

υποστεί πέψη με EcoRI, για τη δημιουργία του πλασμιδίου pBluescript(KS)IIGDBDDa. To 

pBluescript(KS)IIGDBD, έχει προκύψει από απομόνωση της περιοχής πρόσδεσης στο 

DNA της πρωτεΐνης GAL4 σαν SalIblunt/HindIII τμήμα και εντέθηκε σε XbaIblunt/HindIII 

στον pBluescript(KS)II). To GDBDDa, απομονώθηκε σαν SalI/PstI τμήμα για την ένθεσή 

της στις αντίστοιχες θέσεις του RactHAdh. 

RactGDBDSc320-345: Περιγράφεται στους (Giagtzoglou et al., 2005). 

Ract3xmycDa: Κατασκευή Μαριάνθη Κηπαράκη. 

Ract3xmycDaΔAD1: Το τμήμα του γονιδίου Da που αντιστοιχεί στην αμινοξική 

αλληλουχία 265-710, απομονώθηκε από pBluescript(SK)IIDa265-710, σαν SmaI τμήμα και 

κλωνποιήθηκε σε θέση SmaI στον pBluescript(SK)II3xmyc(περιγράφεται παρακάτω) για 

τη δημιουργία του πλασμιδίου pBluescript(SK)II3xmycDaΔAD1.  Από αυτό το 
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πλασμίδιο, το τμήμα 3xmycDaΔAD1 απομονώθηκε σαν SalI τμήμα για την κλωνοποίησή 

του σε θέση SalI στον RactHAdh σε σωστό προσανατολισμό. 

Ract3xmycDaΔLH: Το τμήμα 3xmycDa απομονώθηκε από pBluescript(SK)II3xmycDa 

(περιγράφεται παρακάτω), σαν KpnI/XbaI τμήμα και μοιράστηκε σε δύο δείγματα. Το 

πρώτο δείγμα υπέστη πέψη με ApaLI για την απομόνωση τμήματος που περιλαμβάνει τις 

τρεις διαδοχικές επαναλήψεις του επιτόπου myc και τμήμα του γονιδίου da της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 1-626. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τυφλά άκρα με 

πολυμεράση Vent. Ακολούθησε πέψη με HindIII για τη δημιουργία τμήματος 

HindIII/ApaLIblunt. Το δεύτερο δείγμα υπέστη πέψη με PvuI για την απομόνωση τμήματος 

του γονιδίου da που περιέχει τη νουκλεοτιδική αλληλουχία 1386-2131. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν τυφλά άκρα με πολυμέραση Vent. Ακολούθησε πέψη με BamHI για τη 

δημιουργία τμήματος PvuIblunt/BamHI. Τα δύο τμήματα που έχουν προκύψει από αυτή τη 

διαδικασία συγκολλήθηκαν σε pBluescript(KS)II σε άκρα HindIII/BamHI και στο σωστό 

προσανατολισμό που προϋποθέτει τη σύνδεση των τυφλών άκρων ApaLIblunt/PvuIblunt 

για τη δημιουργία του πλασμιδίου pBluescript(KS)II3xmycDaΔLH. Η ορθότητα αυτής 

της σύνδεσης που προϋποθέτει τη διατήρηση του σωστού πλαισίου ανάγνωσης, ελέγχθηκε 

με αλληλούχιση. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η αφαίρεση της νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας 626-1386 του da που αντιστοιχεί στην αμινοξική αλληλουχία 208-462 η οποία 

περιλαμβάνει τη LH περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής. Από το πλασμίδιο 

pBluescript(KSII)3xmycDaΔLH απομονώθηκε το τμήμα 3xmycDaΔLH σαν τμήμα SalI για 

την ένθέσή του σε SalI στον RactHAdh σε σωστό προσανατολισμό. 

Ract3xmycDaΔTADs: To τμήμα του γονιδίου da που αντιστοιχεί στην πρωτεϊνική 

αλληλουχία 416-710, απομονώθηκε από το πλασμίδιο pBluescript(KS)IIDa416-710 σαν 

MfeI/ApaIblunt τμήμα για την ένθεσή του στις θέσεις EcoRI/SmaI του 

pBluescript(SK)II3xmyc για τη δημιουργία του πλασμιδίου 

pBluescript(SK)II3xmycDaΔTADs. Από αυτό το πλασμίδιο, το τμήμα 3xmycDaΔTADs, 

απομονώθηκε σαν τμήμα SalI για την ένθεσή του σε SalI θέση στον RactHAdh σε σωστό 

προσανατολισμό. 

Ract3xmycSc, Ract3xmycScΔTAD: Κατασκευές Μαριάνθης Κηπαράκη. 

Ract3xmycm8: Το E(spl)m8 απομονώθηκε από PEG202NLSm8 σαν EcoRI/BamHI τμήμα 

και κλωνοποιήθηκε στις ίδιες θέσεις του pBluescript(KS)II για τη δημιουργία του 

πλασμιδίου pBluescript(KS)IIm8. Στη θέση EcoRI αυτού του πλασμιδίου 

κλωνοποιήθηκαν οι τρεις επαναλήψεις του επιτόπου myc αμινοτελικά και στο σωστό 

πλαίσιο ανάγνωσης με την κωδική αλληλουχία του E(spl)m8 για τη δημιουργία του 
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πλασμιδίου pBluescript(KS)II3xmycm8. Από αυτό το πλασμίδιο, το τμήμα 3xmycm8 

απομονώθηκε σαν HindIIIblunt/NotIblunt και κλωνοποίηθηκε σε SalIblunt στον RactHAdh 

σε σωστό προσανατολισμό. 

Ract3xmycm7: Κατασκευή Μαριάνθης Κηπαράκη. 

Ractm5, Ractmγ, Ractmδ, Ractm3, Ractmβ: Περιγράφονται στη διδακτορική διατριβή 

του Παύλου Αλιφραγκή. 

RactmGAD, RactmDAG: Περιγράφονται στη διδακτορική διατριβή του Κωνσταντίνου 

Κουμπανάκη. 

Ractm7ΝΤΕΚ, Ractm7TNHQ, Ractm7SA: Περιγράφονται στη διδακτορική διατριβή 

του Νικόλαου Γιαγτζόγλου. 

Ractm7VP16: Κατασκευή Νικόλαου Γιαγτζόγλου. 

2.8.4 Πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία διαγονιδιακών στελεχών Δροσόφιλας. 

Ο πλασμιδιακός φορέας pUAST περιγράφεται στους Brand and Perrimon, 1993. 

pUAST3xmycdaΔAD1: Το 3xmycdaΔAD1 απομονώθηκε σαν SalI τμήμα από το 

πλασμίδιο pBluescript(SK)II3xmycDaΔAD1 για την ένθεσή του στον pUAST σε θέση 

XhoI στο σωστό προσανατολισμό. 

pUAST3xmycdaΔLH: Το 3xmycdaΔLH απομονώθηκε σαν KpnI/XbaI τμήμα από το 

πλασμίδιο pBluescript(SK)II3xmycDaΔLH, για την ένθεσή του στις ίδιες θέσεις στον 

pUAST. 

pUAST3xmycdaΔTADs: Το 3xmycdaΔLH απομονώθηκε σαν KpnI/XbaI τμήμα από το 

πλασμίδιο pBluescript(SK)II3xmycDaΔTADs, για την ένθεσή του στις ίδιες θέσεις στον 

pUAST. 

pUASTda: Προσφορά εργαστηρίου Mary Baylies. 

pUASTSc: Περιγράφεται στους Culi and Modolell, 1998. 

pUASTScΔTAD: Περιγράφεται στους Giagtzoglou et al., 2005, με την ονομασία 

pUASTSc1-260. 

pUASTm7: Περιγράφεται στους Ligoxygakis et al., 1999. 

pUASTm7KNEQVP16: Περιγράφεται στους Jimenez and Ish-Horowicz, 1997. 

pUASTm7NTEK: Περιγράφεται στη Διπλωματική εργασία Αναστάσιου Αλεξιάδη. 
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2.8.5 Πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα 

υστέρησης κινητικότητας. 

pRSETdaΔAD1, pRSETdaΔLH: Τα da265-710 και daΔLH απομονώθηκαν σαν Sma 

τμήματα από τα πλασμίδια pBluescript(SK)II3xmycDaΔAD1 και 

pBluescript(SK)II3xmycDaΔLH αντίστοιχα, και κλωνοποιήθηκαν στον pRSETc 

(Invitrogen) σε θέση PVUII στο σωστό προσανατολισμό. Η ορθότητα της σύνδεσης 

ελέγχθηκε με αλληλούχιση. 

pRSETda: Προσφορά εργαστηρίου Sarah Bray 

pRSETSc 

 

2.8.6 Κατασκευή τριών επαναλήψεων του επιτόπου c-Myc 

Η κατασκευή των επαναλήψεων του επιτόπου c-Myc (αμινοξική αλληλουχία: 

EQKLISEEDL), πραγματοποιήθηκε για τη σήμανση των προς μελέτη πρωτεϊνών στο 

αμινοτελικό τους άκρο. Για αυτή την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

ολιγονουκλεοτίδια: 

Myc sense: 5’-AATTGACCATGGAGCAGAAGCTGATCAGCGAGGAGGACCTGG-3’ 

Myc antisense: 5’-AATTCCAGGTCCTCCTCGCTGATCAGCTTCTGCTCCATGGTC3’ 

Υπογραμμίζεται η αλληλουχία που αντιστοιχεί στον επίτοπο. Ο πολυμερισμός των 

παραπάνω ολιγονουκλεοτιδίων βασίζεται στο γεγονός ότι τα άκρα τους φέρουν 

αλληλουχίες για τις ενδονουκλεάσες περιορισμού MfeI και EcoRI. Τα άκρα που 

δημιουργούν αυτές οι ενδονουκλέασες είναι συμβατά για σύνδεση, όμως η νέα θέση που 

δημιουργείται δεν αναγνωρίζεται από καμία από τις δύο ενδονουκλεάσες. Έτσι, μπορεί να 

επιτευχθεί σύνδεση πολλαπλών αντιγράφων του ολιγονουκλεοτιδίου με σταθερό 

προσανατολισμό καθώς κάθε άλλη διάταξη δημιουργεί θέσεις αναγνώρισης για κάποια από 

τις δύο ενδονουκλεάσες, οι οποίες και προστίθενται στην αντίδραση σύνδεσης. To τριμερές 

που δημιουργήθηκε κλωνοποιήθηκε στον pBluescript(SK)II στη θέση EcoRI και 

επιβεβαιώθηκε με αλληλούχιση. 
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ daughterless ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ 

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ. 

3.1.1 Το γονίδιο daughterless είναι απαραίτητο για σχηματισμό των 

αισθητηρίων οργάνων του περιφερικού νευρικού συστήματος 

Στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού της προνύμφης τρίτου σταδίου, τα πρόδρομα 

κύτταρα των αισθητηρίων οργάνων (ΠΑΟ) όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, έχουν 

καταλάβει συγκεκριμένη θέση και ένα σύνολο ασύμμετρων διαιρέσεων τους θα δώσει 

τελικά στο ενήλικο άτομο τις μηχανοαισθητήριες και χημειοαισθητήριες σμήριγγες.  

Αναλύσαμε το ρόλο του γονιδίου daughterless στη δημιουργία των προδρόμων των 

αισθητηρίων οργάνων στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού της Δροσόφιλας σε πειράματα 

έλλειψης και αύξησης της λειτουργίας του. Η μελέτη της έλλειψης λειτουργίας του 

γονιδίου daughterless είναι δυνατή μόνο με το σύστημα του μιτωτικού ανασυνδυασμού 

FLP/FRT, εφόσον η έλλειψη του γονιδίου σε ομοζυγωτία επιφέρει θάνατο. 

Πραγματοποιήθηκαν μιτωτικοί κλώνοι για την εξάλειψη ή την υπερέκφραση του 

γονιδίου σε προνύμφες πρώτου ή δεύτερου σταδίου και στη συνέχεια απομονώθηκαν οι 

αναπτυξιακοί δίσκοι του φτερού προνυμφών τρίτου σταδίου για ανοσοϊστοχημική χρώση 

πρωτεϊνών που εντοπίζονται στα πρόδρομα κύτταρα των αισθητηρίων οργάνων και 

μαρτυρούν τη γέννησή τους. Δύο τέτοιες πρωτεΐνες είναι τα προϊόντα των γονιδίων 

senseless και asense.  

Στην εικόνα 3.1 φαίνονται κλώνοι έλλειψης λειτουργίας του da οι οποίοι 

μαρκάρονται αρνητικά για την ύπαρξη του επιτόπου myc (βλ. Υ&Μ). Όταν οι κλώνοι 

εντοπίζονται σε φυσιολογικές θέσεις ύπαρξης των ΠΑΟ, αυτά εξαφανίζονται όπως 

φαίνεται με τη χρώση για Αsense. (Εικ.3.1Α). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η δράση 

Daughterless είναι απαραίτητη για το σχηματισμό των ΠΑΟ στον αναπτυξιακό δίσκο του 

φτερού. 

Στην ίδια εικόνα αντιπαραβάλλεται το αποτέλεσμα της υπερέκφρασης του γονιδίου 

σε μιτωτικούς κλώνους που αυτή τη φορά μαρκάρονται θετικά για την ύπαρξη της GFP και 

τα ΠΑΟ μαρκάρονται με χρώση για Senseless(Εικ. 3.1Β,Γ). Παρατηρούμε την εκτοπική 

έκφραση του γονιδίου senseless που μαρτυρά την εκτοπική γέννηση των ΠΑΟ. Πρέπει να 
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σημειωθεί ότι όχι όλα τα κύτταρα που υπερεκφράζουν da μέσα στον κλώνο είναι θετικά για 

χρώση με senseless. Πιο συγκεκριμένα, στους κλώνους που εντοπίζονται στην περιοχή του 

αναπτυξιακού δίσκου που θα δώσει γένεση στον ενήλικο θώρακα τα ΠΑΟ εμφανίζονται 

μονήρη ή περισσότερα μέσα στον κλώνο ανάλογα με το μέγεθος του και σε απόσταση 

μερικών κυττάρων μεταξύ τους γεγονός που υποδεικνύει την ενεργότητα του μηχανισμού 

της πλευρικής αναστολής. Εικ.3.1Β) Στην περιοχή του αναπτυξιακού δίσκου που θα δώσει 

γένεση στο ενήλικο φτερό πάλι φαίνεται να λειτουργεί ο μηχανισμός της πλευρικής 

αναστολής εφόσον τα senseless θετικά κύτταρα δεν καλύπτουν το μέγεθος του κλώνου, 

αλλά σε αντίθεση με την περιοχή του θώρακα, είναι φανερά περισσότερα στην πλειοψηφία 

των κλώνων, και σε στενή γειτνίαση μεταξύ τους, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί ίσως με 

εντονότερη πολλαπλασιαστική ικανότητα των κυττάρων σε αυτή την περιοχή του 

αναπτυξιακού δίσκου (Εικ.31.1Γ). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τόσο στο θώρακα όσο και 

στο φτερό το ενδογενές Da είναι περιοριστικό για την περιφερική νευρογένεση δεδομένου 

ότι η υπερέκφρασή του παράγει επιπλέον νευρικά κύτταρα. 

Στην εικόνα 3.2 φαίνονται οι ενήλικοι φαινότυποι της έλλειψης της λειτουργίας και 

υπερέκφρασης του da. Στην περίπτωση της έλλειψης λειτουργίας και όπως φαίνεται στις 

τυχαίες θέσεις παρουσίας των κλώνων απουσιάζουν οι μηχανοαισθητήριες σμήριγγες τόσο 

στην περιοχή του θώρακα όσο και στο περιθώριο του φτερού (Εικ.3.2Β). Στην περίπτωση 

της υπερέκφρασης του da στην περιοχή έκφρασης του γονιδίου pannier (pnr) στο θώρακα, 

παρατηρούμε την παρουσία υπεράριθμων μηχανοαισθητήριων σμηρίγγων. Εκτοπικές 

σμήριγγες εμφανίζονται και στο ενήλικο φτερό σε τυχαίες θέσεις επαγωγής των κλώνων 

υπερέκφρασης του da (Εικ.3.2Γ). 
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Εικόνα 3.1. Ο ρόλος του Daughterless στη δημιουργία των ΠΑΟ. 
Μιτωτικοί κλώνοι σε προνύμφη τρίτου σταδίου. 
Α) Κλώνοι έλλειψης λειτουργίας του γονιδίου da. Mαρκάρονται αρνητικά για την ύπαρξη του επιτόπου myc 
(πράσινο). Η χρώση για Αsense (κόκκινο) υποδεικνύει τις θέσεις των ΠΑΟ. Στην εικόνα παρατηρούμε τις 
θέσεις των ΠΑΟ που εντοπίζονται στο περιθώριο του φτερού και το γεγονός ότι απουσιάζουν στα σημεία των 
κλώνων. 
Β,Γ) Κλώνοι υπερέκφρασης του da. Μαρκάρονται  θετικά για την ύπαρξη της GFP (πράσινο). Η χρώση για 
Senseless (κόκκινο), υποδεικνύει τις θέσεις των ΠΑΟ. Β) περιοχή του θώρακα Γ) περιοχή του φτερού. 
Α’,Β’,Γ’) μόνο το κόκκινο κανάλι.  
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Εικόνα 3.2. Φαινότυποι έλλειψης λειτουργίας και υπερέκφρασης του daughterless στο ενήλικο άτομο. 
Α,A’) Θώρακας και φτερό αντίστοιχα, αγρίου τύπου Δροσόφιλας. 
Β, Β’) Κλώνοι έλλειψης λειτουργίας οι οποίοι δεν μαρκάρονται με κάποιο δείκτη στο ενήλικο αλλά ο 
φαινότυπος της απουσίας του γονιδίου χαρακτηριστικός λόγω έλλειψης σμηρίγγων, οριοθετεί κατά 
προσέγγιση τους κλώνους. 
Γ, Γ’) Υπερέκφραση του da στο θώρακα στην περιοχή έκφρασης του γονιδίου pnr (χρωματισμένη περιοχή) 
στους 180C (Γ)  και μιτωτικοί κλώνοι υπερέφρασης στο φτερο (Γ’) σε τυχαίες θέσεις που και πάλι δεν 
σημαίνονται θετικά αλλά είναι φανερή η παρουσία τους από το γεγονός της εμφάνισης εκτοπικών σμηρίγγων. 
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3.1.2 Διερεύνηση της ικανότητας του Daughterless να επάγει την 

έκφραση των προνευρικών γονιδίων και του γονιδιακού συμπλόκου 

των E(spl) 

Η υπερέκφραση του daughterless έχει σαν αποτέλεσμα τον εκτοπικό σχηματισμό 

ΠΑΟ στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού και μηχανοαισθητήριων σμηρίγγων στο ενήλικο 

άτομο. Το ερώτημα που προκύπτει αφορά τον τρόπο που επιτυγχάνεται η μεταγραφική 

ενεργοποίηση των γονιδίων senseless και asense από την υπερέκφραση του daughterless. 

Το Daughterless σημειώνεται ότι είναι πρωτεΐνη που εντοπίζεται παντού στο δίσκο του 

φτερού, αλλά οι προνευρικοί ενεργοποιητές Achaete και Scute που χρειάζονται το 

Daughterless για την πρόσδεσή τους στις ρυθμιστικές αλληλουχίες των γονιδίων στόχων, 

έχουν πρότυπο έκφρασης που συμπίπτει με τους προνευρικούς συναθροισμούς. Θελήσαμε 

να μελετήσουμε αν οι εκτοπικές θέσεις εμφάνισης των ΠΑΟ είναι αποτέλεσμα της 

ενεργοποίησης του achaete σε εκείνα τα σημεία λόγω υπερέφρασης του daughterless ή αν 

ειναι αποτέλεσμα της πρόσδεσης σε γονίδια στόχους, ομοδιμερών μορίων Daughterless. 

Ανοσοιστοχημική χρώση για την πρωτείνη Achaete, στους κλώνους υπερέκφρασης 

του daughterless, έδειξε τον εκτοπικό εντοπισμό της στα εκτοπικά ΠΑΟ που σημαίνονται 

ταυτόχρονα με χρώση για Senseless.(Εικ.3.3Β). Τι γίνεται όμως στα υπόλοιπα κύτταρα του 

κλώνου; Το πρόδρομο κύτταρο του αισθητηρίου οργάνου είναι αυτό που έχει συσσωρεύσει 

το μεγαλύτερο ποσό προνευρικής πρωτεΐνης από όλα τα κύτταρα του προνευρικού 

συναθροισμού. Μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε κλώνο υπερέκφρασης του Daughterless 

σαν ένα προνευρικό συναθροισμό που ανάλογα με το μεγέθός του, δίνει γένεση σε ένα ή 

περισσότερα ΠΑΟ. Σε αυτή την περίπτωση θα αναμέναμε τα κύτταρα των κλώνων σε 

εκτοπικές θέσεις εμφάνισής τους πέρα από τους φυσιολογικούς προνευρικούς 

συναθροισμούς, να είναι και θετικά στη χρώση για Achaete.  

Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 3.3, το Achaete εμφανίζεται εκτοπικά στις θέσεις 

των ΠΑΟ και μόνο και όχι στα υπόλοιπα κύτταρα των κλώνων. Χαρακτηριστικό μάλιστα 

είναι το φαινόμενο σε ορισμένες περιοχές του αναπτυξιακού δίσκου, κυρίως στο φτερό να 

μην παρατηρείται ο συνεντοπισμός Senseless και Achaete στην πλειοψηφία των κλώνων 

(Εικ. 3.3 Γ), υποδηλώνοντας ότι δεν είναι απαραίτητη η εκτοπική επαγωγή του ac για τη 

γένεση εκτοπικών ΠΑΟ. Η αδυναμία ανίχνευσης Achaete στο σύνολο των κυττάρων των 

κλώνων μπορεί να συμβαίνει γιατί το Achaete μπορεί να υπάρχει ή να επάγεται από 

Daughterless σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Εναλλακτικά, το εκτοπικό Daughterless θα 
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μπορούσε απουσία Achaete, είτε σαν ομοδιμερές είτε σαν ετεροδιμερές με κάποιον άλλο 

παράγοντα, να επάγει το σχηματισμό των ΠΑΟ τα οποία δευτερογενώς ανάβουν Achaete. 

Υπάρχουν δεδομένα ότι η υπερέκφραση Daughterless είναι ικανή απουσία στου γονιδιακού 

συμπλόκου Ac/Sc να επάγει το σχηματισμό αισθητηρίων οργάνων στην περιοχή του 

θώρακα κάτι που ενισχύει την υπόθεση της δράσης του σαν ομοδιμερές. (Hamed Jafar-

Nejad et al., 2006, Ζαχαριουδάκη Εύα, προσωπική επικοινωνία). Σημειωτεόν όμως ότι η 

δράση αυτή επιτυγχάνεται μόνο σε τεχνητά ψηλά επίπεδα έκφρασης του da, μια και σε 

φυσιολογικό γενετικό υπόβαθρο, η απώλεια λειτουργίας των γονιδίων ac και sc οδηγεί σε 

πλήρη έλλειψη αισθητηρίων σμηρίγγων. 

Το δυναμικό πρότυπο έφρασης της πρωτείνης Achaete και η τυχόν ταχεία 

αποικοδόμηση της μετά την επιλογή του ΠΑΟ μπορεί να εξηγήσει την έλλειψη 

συνεντοπισμού Senseless και Achaete σε εκτοπικά ΠΑΟ σε ορισμένες περιοχές στον 

αναπτυξιακό δίσκο (κυρίως στο φτερό) λόγω ίσως πιο έντονης πολλαπλασιαστικής 

δραστηριότητας των κυττάρων (εικ.3.3Γ). Έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αυτή η 

υπόθεση με την ανίχνευση για Achaete σε μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή της 

επαγωγής των κλώνων υπερέκφρασης του daughterless με σκοπό προλάβουμε την 

έκφραση του πριν τον σαφή καθορισμό των ΠΑΟ στους κλώνους. Αυτό προυποθέτει το 

σχηματισμό μικρών κλώνων του μεγέθους δύο ή τεσσάρων κυττάρων οι οποίοι όμως δεν 

κατάφεραν να απομονωθούν λόγω τεχνικής αδυναμίας στο πείραμα. 

Η υπερέκφραση του daughterless προκαλεί και την εκτοπική έκφραση των E(spl) 

(Εικ.3.4) Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα εκτοπικά ΠΑΟ που προκύπτουν από την 

υπερέκφραση του da περιβάλλονται από κύτταρα που ισχυρά εκφράζουν E(spl), κάτι που 

αναμενέται λόγω του μηχανισμού της πλευρικής αναστολής όπου το επιλεγμένο κύτταρο 

για πρόδρομος του αισθητηρίου οργάνου στέλνει ισχυρό σήμα Notch στα γειτονικά του 

κύτταρα. Τα υπόλοιπα κύτταρα στους περισσότερους κλώνους έχουν ασθενέστερη 

έκφραση των E(spl). Η έκφραση των E(spl) στους κλώνους συμβαδίζει με το γεγονός ότι 

μόνο ένα υποσύνολο των κυττάρων στους κλώνους είναι θετικά για Senseless, 

υποδηλώνοντας ότι τα E(spl) ανταγωνίζονται την προνευρική ενεργότητα του εκτοπικού 

Da. 

 

 69



 
Εικόνα 3.3. υπερέκφραση του daughterless επάγει εκτοπική έκφραση του achaete 
Α) Αγρίου τύπου θώρακας στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού με χρώση για Achaete. Με βέλος σημαίνεται 
ο προνευρικός συναθροισμός των DC (dorsocentral). 
Β, Γ) μιτωτικοί κλώνοι υπερέκφρασης του daughterless μαρκάρονται θετικά με GFP. Χρώση για senseless 
(μπλε) και για achaete (κόκκινο)  
Β) Με βέλη σημαίνονται εκτοπικά ΠΑΟ στα οποία συνεντοπίζονται Senseless και Achaete. (Ο κλώνος με τα 
τρια εκτοπικά ΠΑΟ εκτείνεται πέρα από το DC προνευρικό συναθροισμό) (Β’ μόνο το κόκκινο κανάλι, Β’’ 
μόνο το μπλε κανάλι) 
Γ) άποψη του συνόλου του αναπτυξιακού δίσκου του φτερού όπου φαίνονται κλώνοι στην περιοχή του 
θώρακα με εκτοπικά ΠΑΟ στα οποία συνεντοπίζονται Senseless και  Achaete και κλώνοι στην περιοχή του 
φτερού όπου τα εκτοπικά ΠΑΟ δεν χρωματίζονται με Achaete. 
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Εικόνα 3.4. Υπερέκφραση του daughterless έπάγει εκτοπική έκφραση των E(spl). 
A) Αγρίου τύπου αναπτυξιακός δίσκος φτερού προνύμφης τρίτου σταδίου με χρώση για E(spl) (μπλε) και 
Senseless (κόκκινο). 
Β, Γ) Μιτωτικοί κλώνοι υπερέκφρασης του daughterless μαρκάρονται θετικά για την ύπαρξη της  GFP 
(πράσινο).  Χρώση για Senseless (κόκκινο) και για E(spl) (μπλε). 
Β’, Γ’) μόνο το μπλε κανάλι όπου με βέλη σημαίνονται χαρακτηριστικά σημεία εκτοπικής έκφρασης των 
E(spl). Στο Γ’ διακρίνονται καθαρά τα Senseless θετικά κύτταρα που περιστοιχίζονται από E(spl) θετικά 
κύτταρα. 
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3.1.3 Η ποσότητα της πρωτεΐνης Daughterless επηρεάζει τη δράση 

λοιπών ρυθμιστών της νευρικής τύχης 

Η εξάλλειψη της λειτουργίας του daughterless έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση 

των αισθητηρίων οργάνων, κάτι που συμφωνεί με την παράτηρηση ότι οι προνευρικές 

πρωτεΐνες (Achaete και Scute) δεν μπορούν να προσδεθούν στις DNA θέσεις στόχους τους 

αν δεν ετροδιμεριστούν με Da (Murre et al., 1988). Η πρωτεΐνη Scute δεν έχει την 

ικανότητα να ενεργοποιεί γονίδια στόχους ακόμα και σε συνθήκες υπερέκφρασης της όταν 

απουσιάζει το Daughterless (Εικ.3.5). 

 
 
Εικόνα 3.5. Η ύπαρξη του Daughterless είναι απαραίτητη για τη δράση της πρωτείνης Scute. 
A) Μιτωτικοί κλώνοι υπερέκφρασης του scute μαρκάρονται θετικά για την ύπαρξη της GFP, χαρακτηρίζονται 
από την ύπαρξη εκτοπικών προδρόμων των αισθητηρίων οργάνων όπως φαίνεται από τη χρώση για senseless 
(κόκκινο). 
Β) Μιτωτικοί κλώνοι έλλειψης λειτουργίας του daughterless με ταυτόχρονη υπερέκφραση του scute οι οποίοι 
δεν χαρακτηρίζονται από εκτοπικούς προδρόμους των αισθητηρίων οργάνων. 
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Η υπερέκφραση του scute σε αγρίου τύπου υπόβαθρο, έχει σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση υπεράριθμων αισθητηρίων οργάνων. Πώς επηρεάζεται όμως το αποτέλεσμα της 

υπερέκφρασης σε συνθήκες μειωμένης ποσότητας Daughterless; Είναι η ποσότητα του 

ενδογενούς Da ο περιοριστικός παράγοντας για τη δράση του Scute; Πράγματι είναι 

γεγονός ότι η μείωση της ποσότητας του Da στο μισό επηρεάζει τον φαινότυπο 

υπερέκφρασης του scute στην περιοχή έφρασης του γονιδίου pnr, φαινότυπος ο οποίος 

είναι πλέον φανερά ασθενέστερος με λιγότερες εκτοπικές σμήριγγες σε σχέση με την 

υπερέκφραση σε αγρίου τύπου υπόβαθρο (Εικ.3.6). Το αποτέλεσμα αυτό εξηγείται με 

μείωση των διμερών συμπλόκων Da/Sc που σχηματίζονται εξαιτίας της μειωμένης 

ποσότητας Da που δεν επαρκεί για να καλύψει τα επιπλέον ποσά της πρωτεΐνης Scute. 

 

 
 
Εικόνα 3.6. Ο φαινότυπος της υπερέκφρασης του γονιδίου scute επηρεάζεται από τη ποσό της 
πρωτείνης Daughterless. 
Α) θώρακας αγρίου τύπου. Β) UAS scute /+ ; pnrGal4 / +. Γ) da10 / UAS scute ; pnrGal4/+. 
Ο αριθμός των εκτοπικών σμηρίγγων από υπερέκφραση του scute μειώνεται όταν μειωθεί το ποσό της 
πρωτείνης Daughterless. Σύγκριση μεταξύ Β και Γ. 

 

Οι E(spl) πρωτεΐνες, άμεσος στόχος του Notch μονοπατιού, ανταγωνίζονται τη 

δράση των προνευρικών πρωτεϊνών και καταστέλουν τη νευρική τύχη. Η υπερέκφραση 

τους με τους κατάλληλους οδηγούς έχει χαρακτηριστικούς φαινοτύπους στο θώρακα και 
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στο φτερό όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή. Η υπερέκφραση του E(spl)mβ στο φτερό 

χρησιμοποιώντας για οδηγό τη σειρά 32ΒGAL4 έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του 

σχηματισμού των φλεβών (Εικ3.7). Όταν η ποσότητα του Daughterless μειώνεται στο μισό 

ο φαινότυπος αυτός ισχυροποιείται υποδεικνύοντας πιθανή δράση του Daughterless στο 

σχηματισμό των φλεβών και επεκτείνεται και στην περιοχή του θώρακα με μείωση των 

μηχανοαισθητήριων σμηρίγγων λόγω ασθενούς έκφρασης του 32BGAL4 σε αυτή την 

περιοχή. Η μείωση του αριθμού των σμηρίγγων στην περιοχή του θώρακα, συμφωνεί με τη 

δράση των E(spl) να ανταγωνίζονται τα προνευρικά σύμπλοκα μέσω άμεσων πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων. Στην περίπτωση της μισής δόσης της πρωτείνης Da, λιγότερα 

προνευρικά σύπλοκα Da/Sc σχηματίζονται με αποτέλεσμα την ενίσχυση της δράσης των 

E(spl) και την απόκτηση εντονότερων φαινοτύπων μετά από υπερέκφρασή τους.  

 
Εικόνα 3.7. Ο φαινότυπος της υπερέκφρασης του γονιδίου Enhancer of split mβ  επηρεάζεται από τη 
ποσό της πρωτείνης Daughterless. 
Α,Α’) θώρακας και φτερό αντίστοιχα ενήλικου ατόμου. Β, Β’) UASmβ ; 32BGal4 / T(2;3). 
Γ, Γ’)  da10 / UASmβ ; 32BGal4 /  + 
Παρατηρούμε ότι με τη μείωση της ποσότητας του Daughterless στο μισό ενισχύεται η δράση του E(spl)mβ 
με αποτέλεσμα την έλλειψη χαιτών στο θώρακα και την μείωση του μήκους της L3 φλέβας στο φτερό. 
(Σύγκριση Β, Β’ με Γ, Γ’). 
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Η δράση των E(spl) επηρεάζεται λοιπόν σημαντικά από την ποσότητα της 

πρωτεΐνης Daughterless στο σύστημα που μελετήθηκε παραπάνω. Μπορούν όμως οι E(spl) 

πρωτεΐνες να δράσουν απουσία Daughterless; Όπως αναλύσαμε στην εισαγωγή, οι E(spl) 

μπορούν να δράσουν με δύο τρόπους. Προσδενόμενες άμεσα στις DNA αλληλουχίες 

στόχους στους, αλλά και έμμεσα μέσω πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με τα προνευρικά 

σύμπλοκα Da/Sc. Επίσης φαίνεται ότι το σύμπλοκο των E(spl) με τις προνευρικές 

πρωτεΐνες ισχυροποιείται με την ταυτόχρονη άμεση πρόσδεση τους στο DNA. Στην 

προσπάθεια διερεύνησης του τρόπου δράσης των E(spl), έχει δειχτεί όπως αναφέραμε και 

στην εισαγωγή, ότι η κατάργηση της άμεσης πρόσδεσης δεν αναστέλλει τη λειτουργία τους 

δεδομένου ότι διατηρούνται οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Τι συμβαίνει όμως στην 

περίπτωση που καταργούνται οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και διατηρείται μόνο η 

ικανότητα άμεσης πρόσδεσης;  

Απαντήσαμε σε αυτό το ερώτημα με τη δημιουργία μιτωτικών κλώνων  στους 

οποίους απουσιάζει η λειτουργία του γονιδίου daughterless ενώ υπερεκφράζονται οι 

χιμαιρικές πρωτεΐνες E(spl)m7VP16 και E(spl)mγVP16 με το σύστημα MARCM. Στις 

χιμαιρικές αυτές E(spl) πρωτεΐνες, έχει αφαιρεθεί το καρβοξυτελικό τους τετραπεπτίδιο 

WRPW και έχει αντικατασταθεί από την ετερολόγη περιοχή ενεργοποίησης της 

μεταγραφής VP16. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπονται από καταστολείς σε ενεργοποιητές 

της μεταγραφής. (Jimenez and Ish-Horowitz, 1997). Η υπερέκφραση των χιμαιρικών 

E(spl)VP16 σε αγρίου τύπου υπόβαθρο, έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

νευρογένεσης και τη δημιουργία υπεράριθμων τριχών. Απουσία του Daughterless οι 

πρόδρομοι των αισθητηρίων οργάνων φυσιολογικά δεν σχηματίζονται με συνέπεια την 

έλλειψη των μακροχαιτών και μικροχαιτών. Αν απουσία του Daughterless η υπερέκφραση 

των E(spl)VP16 αναστρέψει τον φαινότυπο της έλλειψης λειτουργίας του γονιδίου με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση προδρόμων κυττάρων των αισθητηρίων οργάνων που 

μαρκάρονται για την ύπαρξη της senseless, αυτό είναι απόδειξη ότι οι E(spl) πρωτεΐνες 

μπορούν να δράσουν απευθείας προσδενόμενες στο DNA χωρίς να απαιτείται η παρουσία 

του πρωτεïνικού συμπλόκου Daughterless/Scute. 

Πράγματι, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.8, η υπερέκφραση των E(spl)mγVP16 και 

E(spl)m7VP16 σε μιτωτικούς κλώνους έλλειψης της λειτουργίας του γονιδίου daughterless 

προκαλεί τη γένεση εκτοπικών ΠΑΟ. Οι E(spl) πρωτεΐνες λοιπόν, ή πιο σωστά τουλάχιστον 

αυτές που μελετήσαμε δρούν στους ενισχυτές των γονιδίων στόχων ανεξάρτητα από την 

παρουσία του πρωτεïνικού συμπόκου Da/Sc.  
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Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται και στην εικόνα, ο φαινότυπος που 

προκαλείται από την υπερέκφραση του E(spl)mγVP16 είναι πολύ πιο ισχυρός από αυτόν 

του E(spl)m7VP16. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν όλοι οι κλώνοι 

υπερέκφρασης του E(spl)mγVP16 φέρουν εκτοπικά senseless κύτταρα σε αντίθεση με 

αυτούς όπου υπερεκφράζεται το E(spl)m7VP16 όπου λίγοι είναι αυτοί στους οποίους 

παρατηρείται εκτοπικό senseless. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαφορά σταθερότητας 

των δύο πρωτεϊνών, στη διαφορετική ικανότητα πρόσδεσής τους στο DNA ή στη 

διαφορετική ικανότητα στρατολόγησής τους από το προνευρικό σύμπλοκο. 

Η υπερέκφραση της μεταλλαγμένης μορφής της χιμαιρικής πρωτεΐνης 

E(spl)mγVP16 η οποία φέρει τις δύο σημειακές μεταλλαγές που εμποδίζουν την πρόσδεσή 

της στο DNA (K→N, E→Q) E(spl)mγKNEQVP16, σε κλώνους έλλειψης λειτουργίας του 

γονιδίου daughterless  όπως φαίνεται στην εικόνα 3.9, δεν προκαλεί νευρογένεση, 

αποδεικνύοντας ότι απαιτείται η πρόσδεση στο DNA  για τη δράση των E(spl) όταν 

καταργούνται οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις με τα προνευρικά σύμπλοκα. 

Παρά το γεγονός της εμφάνισης πολυάριθμων προδρόμων κυττάρων των 

αισθητηρίων οργάνων μετά από την υπερέκφραση των E(spl)mγVP16 και E(spl)m7VP16 σε 

κλώνους έλλειψης του daughterless, η ανάπτυξη των κλώνων αυτών δεν οδηγεί σε 

νευρογόνους φαινοτύπους στο ενήλικο άτομο. Αντίθετα οι κλώνοι στο ενήλικο 

χαρακτηρίζονται από απουσία αισθητηρίων οργάνων αποδεικνύοντας την σπουδαιότητα 

της παρουσίας της πρωτεΐνης Daughtreless για την ομαλή πορεία της νευρογένεσης μετά τη 

γέννηση του ΠΑΟ (αποτέλεσματα που δεν παρουσιάζονται). 
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Εικόνα 3.8. Η πρόσδεση των E(spl) στους ενισχυτές των γονιδίων στόχων γίνεται ανεξάρτητα από την 
παρουσία του συμπλόκου Daughterless/Scute.  
Α,Α’) Μιτωτικοί κλώνοι έλλειψης της λειτουργίας του γονιδίου daughterless μαρκάρονται για την ύπαρξη της 
GFP στους οποίους υπερεκφράζεται η χιμαιρική πρωτεΐνη E(spl)mγVP16. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι 
κλώνοι εμφανίζουν εκτοπικά  senseless κύτταρα (κόκκινο). 
B, B’) Μιτωτικοί κλώνοι έλλειψης της λειτουργίας του γονιδίου daughterless μαρκάρονται για την ύπαρξη 
της GFP στους οποίους υπερεκφράζεται η χιμαιρική πρωτεΐνη E(spl)m7VP16.  Ενδεικτικά σημειώνεται με 
βέλος  κλώνος όπου η υπερέκφραση της χιμαιρικής πρωτεΐνης E(spl)m7VP16 προκαλεί εκτοπικά senseless 
θετικά κύτταρα (κόκκινο). 
Γ, Γ’) Μιτωτικοί κλώνοι έλλειψης της λειτουργίας του γονιδίου daughterless μαρκάρονται για την ύπαρξη 
της GFP στους οποίους υπερεκφράζεται η χιμαιρική πρωτεΐνη E(spl)mγKNEQVP16. Δεν εμφανίζεται 
εκτοπικό senseless στις θέσεις των κλώνων. 
Α’, Β’,Γ’) μόνο το κόκκινο κανάλι. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 

Από τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνουμε ότι: 

 Η πρωτεΐνη Daughterless είναι σημαντικός μεταγραφικός παράγοντας για τον 

καθορισμό των προδρόμων των αισθητηρίων οργάνων και τη γένεση των 

μηχανοαισθητήριων σμηρίγγων σε θώρακα και φτερό. 

Έλλειψη ή μείωση της ποσότητας του επηρεάζει τη λειτουργία λοιπών ρυθμιστών 

της νευρικής τύχης. 

Η απουσία της πρωτεΐνης δεν δρα ανασταλτικά στην πρόσδεση και δράση των 

E(spl) απευθείας στο DNA. 

Υπερέκφραση του γονιδίου έχει σαν αποτέλεσμα την  εκτοπική έκφραση των E(spl) 

ενώ φαίνεται να έχει την ικανότητα επαγωγής εκτοπικού Achaete. Η έκφραση των E(spl) 

εξηγεί τη λειτουργία του μηχανισμού της πλευρικής αναστολής. 
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3.2 ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 

DAUGHTERLESS KAI O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗ 

Με δεδομένο ότι το Daughterless είναι σημαντικός μεταγραφικός παράγοντας στη 

διαδικασία της νευρογένεσης, θελήσαμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση της δομής του 

και στην αποκάλυψη της ή των περιοχών που ευθύνονται για την ενεργοποίηση της 

μεταγραφής. Αντίστοιχη μελέτη έχει γίνει στο θηλαστικό ομόλογο Ε2Α όπου έχουν 

αποκαλυφθεί δύο περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στην εισαγωγή, η μία εκ των οποιών εμφανίζει μεγάλη ομολογία με αντίστοιχη περιοχή του 

Da. Στις επόμενες παραγράφους, ακολουθεί η μελέτη του Daughterless σαν μεταγραφικός 

ενεργοποιητής.  

3.2.1 Η πρωτεΐνη Daughterless έχει δύο περιοχές ενεργοποίησης της 

μεταγραφής. 

Θελήσαμε να διερευνήσουμε την περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής της 

πρωτεΐνης Daughterless χρησιμοποιώντας ετερόλογο σύστημα σε καλλιέργειες S2 

κυττάρων της Δροσόφιλας που βασίζεται στην ενεργοποίηση του γονιδίου αναφοράς της 

λουσιφεράσης. Η πρωτεΐνη Daughterless και επιμέρους τμήματα αυτής, συντήχθησαν με 

την ετερόλογη GAL4 περιοχή πρόσδεσης στο DNA (GAL4DBD) με σκοπό να εξεταστεί η 

ικανότητα των χιμαιρικών μορίων να ενεργοποιούν την έκφραση του γονιδίου αναφοράς 

της λουσιφεράσης η οποία ελέγχεται από τον ελάχιστο υποκινητή του γονιδίου της κινάσης 

της θυμιδίνης συνδεδεμένο με 5 GAL4 θέσεις πρόσδεσης (5xUAStkluc) όπως φαίνεται 

σχηματικά παρακάτω. 
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Ο σχεδιασμός των τμημάτων που απομονώθηκαν για να ελεχθεί η ικανότητά τους 

να προάγουν τη μεταγραφή, βασίστηκε στο γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι η bHLH περιοχή 

εντοπίζεται στην αμινοξική αλληλουχία 547-609, και η υποψήφια περιοχή ενεργοποίησης 

της μεταγραφής σύμφωνα με τη θηλαστική ομόλογη πρωτεΐνη Ε2Α εντοπίζεται στην 

αμινοξική αλληλουχία 295-388 και αποκαλείται loop-helix (Aronheim et al., 1993; Quong 

et al., 1993). 

 Τα πρώτα πειράματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν με τα ακόλουθα τμήματα της 

πρωτεΐνης:  

DaFL Ολόκληρο το μόριο.  

Da(1-417) Απουσιάζει  το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης που περιλαμβάνει την 

bHLH περιοχή. 

Da(265-710) Τμήμα που ξεκινάει πριν από το Loop-Helix μοτίβο μέχρι το τέλος της 

πρωτεΐνης. Περιλαμβάνεται η bHLH περιοχή. 

Da(265-417) Απομονωμένο το Loop-Helix μοτίβο το οποίο είναι διευρυμένο κατά λίγα 

αμινοξέα και προς το αμινοτελικό και προς το καρβοξυτελικό άκρο. 

Da(416-710) Διευρυμένη η bHLH περιοχή μέχρι το τέλος του μορίου. Απουσία του 

αμινοτελικού άκρου. 

Στα πειράματα αυτά διαπιστώθηκε ότι πράγματι η αμινοξική αλληλουχία 265-417 

της πρωτεΐνης που εμφανίζει ομολογία με το Loop-Helix μοτίβο των E2A, E2-2 και HEB, 

είναι περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής. Όλα τα τμήματα εκτός της Da(416-710) 

ενεργοποιούν τη μεταγραφή. Επίσης η DaFL και η Da(1-417), ενεργοποιούν ισχυρά τη 

μεταγραφή, πολύ ισχυρότερα από τις Da(265-710) και Da(265-417). Τα ευρήματα αυτά 

άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης και δεύτερης ενργοποιητικής περιοχής στο πιο 

αμινοτελικό κομμάτι της πρωτεΐνης πριν από το Loop-Helix μοτίβο. Για το λόγο αυτό 

ελέγθησαν δύο μικρότερα τμήματα της πρωτεΐνης, που περιέχουν μόνο τμήματα του 

αμινοτελικού άκρου, τα: 

Da (1-280) και Da (1-160) για την ικανότητά τους να προάγουν τη μεταγραφή και 

διαπιστώθηκε πως είναι εξίσου ικανά. Ελέχθηκε και η μεταγραφική ενεργότητα του 

τμήματος Da (157-280) που είναι όμως μεταγραφικά ανενεργό. 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσματα παρουσιάζονται στο συγκεντρωτικό διάγραμμα 

της εικόνας 3.9Β. στην ίδια εικόνα, παρουσιάζεται η παραγωγή των χιμαιρικών 

Daughterless τμημάτων με την GAL4DBD μετά από διαμόλυνση S2 κυττάρων Δροσόφιλας 

και μετά από ανάλυση western (3.9Γ). Παρατηρούμε ότι η παραγωγή των πρωτεïνών που 

ενεργοποιούν λιγότερο το γονίδιο αναφοράς, (Da(265-417) και Da(265-710)), είναι 
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ικανοποιητική και επομένως το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε μειωμένη ποσότητα 

πρωτεΐνης αλλά στη μειωμένη ενεργοποιητική δράση της περιοχής ενεργοποίησης της 

μεταγραφής που φέρουν. 
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Εικόνα 3.9. Η πρωτεΐνη Daughterless έχει δύο περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής. 
A) Σχηματική απεικόνιση των τμημάτων της πρωτεΐνης Daughterless που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συγχώνευση με GAL4DBD.  
B) Κλίμακα ενεργοποίησης του γονιδίου αναφοράς UAS-tkluc από τις χιμαιρικές πρωτεΐνες που έχουν 
προκύψει από τη συγχώνευση της GAL4DBD με τα επιμέρους τμήματα της πρωτεΐνης Daughterless, με 
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μονάδα βάσης την ενεργοποίηση του κενού πλασμιδιακού φορέα. Η ονομασία των πρωτεïνών όπως δίνεται 
στο διάγραμμα, έχει προκύψει από τις αμινοξικές αλληλουχίες της πρωτεΐνης που χρησιμοποιήθηκαν για τις 
συγχωνεύσεις και που παρουσιάζονται στο σχήμα Α. Το ολόκληρο τμήμα της πρωτεΐνης (1-710) 
χαρακτηρίζεται ως DaFL. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει από τη διαμόλυνση των κυττάρων με 1ng από 
κάθε πλασμίδιο εκτός από το Da(265-710) από το οποίο χρησιμοποιήθηκαν 100ng. 
B) Η παραγωγή των χιμαιρικών αυτών πρωτεïνών μετά από διαμόλυνση σε κύτταρα S2 Δροσόφιλας όπως 
φαίνεται κατά ανάλυση Western. Από κάθε περίπτωση φορτώθηκε στο πήκτωμα πολυακρυλαμίδης ποσότητα 
κυττάρων ανάλογη με την αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης όπως αυτή καθορίστηκε από lacZ test. Η 
ανίχνευση των πρωτεϊνών έγινε με τη χρήση αντισώματος που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη GAL4. 
Τα αναμενόμενα μοριακά τους βάρη είναι τα εξής: DaFL: 94KD, Da(265-417): 33KD, Da(1-417): 62KD, 
Da(1-280): 47KD, Da(416-710): 48,4KD, Da(1-160): 33,7KD, Da(265-710): 65KD, Da(157-280): 29,7KD. 
Παρατηρούμε ότι οι πρωτεΐνες ανιχνεύονται σε υψηλότερα μοριακά βάρη από τα αναμενόμενα.  

 

Πρέπει να γίνει υπενθύμιση σε αυτό το σημείο, ότι οι τάξης Ι bHLH πρωτεΐνες E2A, 

E2-2 και HEB διαθέτουν και δεύτερη ενεργοποιητική περιοχή στο αμινοτελικό άκρο η 

οποία φέρει το χαρακτηριστικό LDFS μοτίβο που στρατολογεί το σύμπλοκο SAGA 

(histone acetyltransferase complex (HAT σύμπλοκο)) το οποίο παίζει ρόλο στην 

αναδιαμόρφωση της χρωματίνης και υπάρχουν ενδείξεις αλληλεπίδρασης και με το HAT 

complex Ada.  Η πρωτεΐνη Daughterless όμως, παρά το γεγονός ότι φέρει περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής στην αμινοτελική της περιοχή, καμία περιοχή αυτής δεν 

φέρει ομολογία με καμία από τις υπόλοιπες τάξης Ι bHLH πρωτεΐνες των σπονδυλωτών, 

ούτε φέρει το χαρακτηριστικό LDFS μοτίβο. 

Πραγματοποιήθηκε όμως σύγκριση με το πρόγραμμα BLAST, της αλληλουχίας της 

πρωτεΐνης Daughterless της Drosoplila melanogaster (D.m) καθώς και των erecta, yakuba, 

ananassae, pseudoobscura, virilis, mojavensis με τις Daughterless πιο μακρινών εντόμων: 

Tribolium castaneum (T.c), Bombyx mori (B.m), Apis malifera (A.m), Anopheles gambiae 

(A.g), Aedes aegyptiae (A.a) και βρέθηκε ότι παρουσιάζουν αυστηρά συντηρημένη περιοχή 

στα πρώτα 28 αμινοξέα. (Εικ.3.10). 

Εξετάσαμε αν τα πρώτα αυτά αμινοξέα της πρωτεΐνης είναι ικανά να ενεργοποιούν 

την μεταγραφή και η αμινοτελική περιοχή Da(1-38) απομονώθηκε για σύντηξη με 

GAL4DBD και έλεγχο της ενεργοποίησης του UAStkluc αλλά η χιμαιρική αυτή πρωτεΐνη 

ήταν ανενεργή. 

 

 83



Da-LH is conserved in insects and vertebrates
D.m. QGVRMEERLDDALNVLRNHCE-PEM
A.m. QGTRMEERLDDAINVLRNHAE-SQL
A.g. QGSRMEERLDDAINILRNHCE-PQV
B.m. QGARMEERLDDAINVLRNHAEAPEL
T.c. QGTRMEERLDDAINVLRNHAE-PQI
M.m. ed.rl.erlddaihvlrnhavgps (Itf2)
M.m. ed.rl.drlddaihvlrnhavgps (HEB)
M.m. lqskiedhldeaihvlrshavgta (E2A)

QG RMEERLDDA+N+LRNH E ++

Da-AD1 is conserved in insects
T.c. MAASDEEPMHHLYEVFTNCFNKIANKAP
B.m. MATSDDEPMH-LYEVFQNCFNKIANKQP
A.m. MAASDDEPMH-LYEVFQNCFNKIANKHP
D.m. MATSDDEPMH-LYEVFQNCFNKIANKQP
A.g. MATSDDEHFH-LYEVFQNCFNKIANKQP
A.a. MATSDDEHYH-LYEVFQNCFNKIANKQP

MA.SDDE..H-LYEFV.NCFNKIANK.P
 

Εικόνα 3.10. Η Daughterless φέρει δύο συντηρημένες περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής. 
D.m.: Drosophila melanogaster, A.g.: Anopheles gambiae, A.a.: Aedes aegypti, B.m.: Bombyx mori, T.c.: 
Tribolium castaneum, A.m.: Apis mallifera, M.m.: Mus musculus.  

3.2.2 Δημιουργία μεταλλαγμένων μοφών της πρωτεΐνης Daughterless. 

Το γεγονός ότι η πρωτεΐνη Daughterless φέρει δύο περιοχές ενεργοποίησης της 

μεταγραφής θέτει νέα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της πρωτεΐνης. Γιατί η 

πρωτεΐνη φέρει δύο περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής και ποιοι οι ρόλοι τους στη 

διαδικασία της νευρογένεσης είναι θέματα που απαντώνται σε αυτή την παράγραφο. 

Για να προσεγγίσουμε τα παραπάνω ερωτήματα δημιουργήσαμε τρεις 

μεταλλαγμένες μορφές της πρωτεΐνης Daughterless οι οποίες είναι σημασμένες με τον 

πρωτεïνικό επίτοπο c-myc. Η περιγραφή της κατασκευής τους φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα της εικόνας 3.11 και αναλυτικά δίνεται στο κεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. 

Το πρώτο μετάλλαγμα έχει προκύψει από αφαίρεση της Loop Helix 

ενεργοποιητικής περιοχής και κατά συνέπεια φέρει μόνο μία ενεργοποιητική περιοχή την 

AD1 στο πολύ αμινοτελικό άκρο. Τη μεταλλαγμένη αυτή πρωτεΐνη Daughterless θα 

ονομάζουμε στο εξής DaΔLH. 

Το δεύτερο μετάλλαγμα έχει προκύψει από αφαίρεση της AD1 περιοχής και κατά 

συνέπεια φέρει μόνο την Loop Helix ενεργοποιητική περιοχή. Τη μεταλλαγμένη αυτή 

πρωτεΐνη Daughterless θα ονομάζουμε στο εξής DaΔAD1. 

 84



Το τρίτο μετάλλαγμα έχει προκύψει από αφαίρεση και των δύο ενεργοποιητικών 

περιοχών και κατά συνέπεια φέρει μόνο τη bHLH περιοχή και στο εξής θα το ονομάζουμε 

DaΔTADs. 

Οι τρεις αυτές μεταλλαγμένες μορφές της Daughterless κλωνοπoιήθηκαν στο φορέα 

έκφρασης RactHAdH για την έκφρασή τους σε S2 κύτταρα δροσόφιλας και στον φορέα 

μετασχηματισμού και έκφρασης pUAST για την ένθεσή τους στο γονιδίωμα της μύγας και 

την έκφρασή τους με χρήση του συστήματος UAS-GAL4 (βλ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).  

 

LH bHLHDaΔAD1

AD1 bHLHDaΔLH

bHLHDaΔTADs

bHLHLHAD1DaFL

Δημιουργία μεταλλαγμένων μορφών
της πρωτεΐνης Daughterless

 
Εικόνα 3.11. Σχηματική απεικόνηση των τριών μεταλλαγμένων μορφών της Daughterless. 
DaΔAD1: Απουσιάζει η περιοχή που περικλείει την AD1 περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής. 
DaΔLH: Απουσιάζει η περιοχή που περικλείει την LH περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής. 
DaΔTADs: Απουσιάζει το αμινοτελικό κομμάτι της πρωτεΐνης που περιέχει τις περιοχές ενεργοποίησης της 
μεταγραφής. 
Όλες οι μορφές φέρουν στο αμινοτελικό τους άκρο τρεις επαναλήψεις του επιτόπου c-myc. Περιγράφονται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο υλικά και μέθοδοι. 
 

3.2.3 Μελέτη της επίδρασης των δύο ενεργοποιητικών περιοχών της 

πρωτεΐνης Daughterless στον συνθετικό ενισχυτή ΕΕ4tkluc. 

Τα τρία αυτά μεταλλάγματα εξετάστηκαν αρχικά για την ικανότητά τους να 

προσδένονται στο DNA και να ενεργοποιούν τη μεταγραφή σε πειράματα διαμόλυνσης S2 
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κυττάρων Δροσόφιλας. Τα πειράματα αυτά βασίζονται στην απόκριση του γονιδίου 

αναφοράς της λουσιφεράσης το οποίο βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ενός απλού 

συνθετικού ενισχυτή που αποτελείται από τέσσερις επαναλήψεις στοιχείων πρόσδεσης  EA 

του πρωτεϊνικού συμπλόκου Da/Sc που σχηματικά φαίνεται παρακάτω. 

 

E E x4
luchsp70

 
 

Στα πειράματα αυτά εξετάστηκε η ικανότητα καθεμίας πρωτεΐνης να ενεργοποιεί 

την μεταγραφή σαν ομοδιμερές και στη συνέχεια σε πρωτεϊνικό σύμπλοκο με τις πρωτεΐνες 

Scute και ScuteΔTAD. Η πρωτεΐνη ScuteΔTAD είναι μεταλλαγμένη μορφή της Scute από 

την οποία έχουν αφαιρεθεί τα τελευταία 25 αμινοξέα της πρωτεΐνης που συνιστούν την 

περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής της (Giagtzoglou et al., 2005). Τα αποτελέσματα 

από αυτά τα πειράματα απεικονίζονται στην εικόνα 3.12A. 

Το ολόκληρο μόριο της πρωτεΐνης Daughterless (DaFL), η DaΔLH και η DaΔAD1 

μπορούν να δρουν σαν ομοδιμερή προσδενόμενες στον ΕΕ4luc ενισχυτή και να 

ενεργοποιούν την μεταγραφή. Ο βαθμός ενεργοποίησης είναι διαφορετικός σε κάθε 

περίπτωση με ισχυρότερη την ενεργοποίηση που προκαλείται από ολόκληρο το μόριο της 

πρωτεΐνης, ακολουθεί σε ισχύ η ενεργοποίηση που δίνει το ομοδιμερές DaΔLH, ενώ σαφώς 

μικρότερη είναι η ενεργοποίηση που προκαλεί το ομοδιμερές DaΔAD1. Η πρωτεΐνη 

DaΔTADs δεν ενεργοποιεί καθόλου τη μεταγραφή σαν ομοδιμερές καθώς ο βαθμός 

ενεργοποίησης της μεταγραφής είναι στα επίπεδα της ενεργοποίησης που δίνει ο κενός 

πλασμιδιακός φορέας (μέτρηση που καθορίζει τη μονάδα βάσης στην κλίμακα 

ενεργοποίησης). 

Η ικανότητά τους να δρουν σε σύμπλοκα με τις πρωτεΐνες Scute και ScuteΔTAD 

ελέγχθηκε αφού εξετάστηκε η ικανότητα των Sc και ScΔTAD να ενεργοποιούν από μόνες 

τους τη μεταγραφή του γονιδίου αναφοράς. Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα η 

διαμόλυνση των κυττάρων με Sc ή ScΔTAD προκαλεί την ενεργοποίηση του γονιδίου 

αναφοράς σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και αυτό θεωρούμε ότι γίνεται μέσω 

ετεροδιμερούς συμπλόκου με μόρια Daughterless που ενδογενώς φέρουν τα S2 κύτταρα, 

όπως φαίνεται από την αύξηση της ενεργότητας του γονιδίου αναφοράς μετά από τη 

συνδιαμόλυνση του Sc με Da ή με DaΔLH, όπως και από το γεγονός ότι η πρωτεΐνη Scute 

δεν προσδένεται σαν ομοδιμερές στο DNA. 
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Η συνδιαμόλυνση των Da  και Da μεταλλαγμάτων με Sc, μας οδήγησαν στα 

ακόλουθα συμπεράσματα: Το ολόκληρο μόριο, DaFL, σε σύμπλοκο με Sc ενισχύει πολύ 

ικανοποιητικά τη μεταγραφική απόκριση του γονιδίου της λουσιφεράσης, περισσότερο από 

το ομοδιμερές Da και του ετεροδιμερούς Sc/ενδογενούς Da, αποτέλεσμα που δείχνει ότι ο 

σχηματισμός του ετεροδιμερούς είναι πολύ σταθερός. Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το 

σημείο ότι η πρωτεΐνη Scute σταθεροποιείται από την παρουσία της Daughterless 

(Μαριάνθη Κηπαράκη προσωπική επικοινωνία), γεγονός που εξηγεί το αποτέλεσμα της 

καλής απόκρισης του ενισχυτή από την συνδιαμόλυνση των Da και Sc, έναντι της 

συνδιαμόλυνσης μόνο με Sc. Το σύμπλοκο DaΔLH/Sc και πάλι ενεργοποιεί περισσότερο 

τη μεταγραφή του γονιδίου της λουσιφεράσης σε σχέση με το σύμπλοκο Sc/ ενδογενές Da, 

αλλά η ενεργοποίηση είναι συγκριτικά μικρότερη από την αντίστοιχη του Da/Sc 

συμπλόκου, αποτέλεσμα που δείχνει ότι η παρουσία του LH είναι σημαντική προφανώς για 

την πλήρη ενεργότητα. Το σύμπλοκο DaΔAD1/Sc ενεργοποιεί τη μεταγραφή πολύ 

λιγότερο από τα σύμπλοκα Da/Sc και DaΔLH/Sc, πιθανότατα επειδή η LH είναι 

ασθενέστερη ενεργοποιητική περιοχή σε σχέση με την AD1. Επιπλέον, το γονίδιο 

αναφοράς ενεργοποιείται περισσότερο από ό,τι με το ομοδιμερές DaΔAD1 υποδεικνύοντας 

τη σταθεροποιητική δράση της πρωτεΐνης Scute. Το σύμπλοκο DaΔTADs/Sc έχει τη 

μικρότερη ενεργοποιητική ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα, και μάλιστα πολύ μικρότερη 

από την αντίστοιχη της πρωτεΐνης Sc παρουσία του ενδογενούς Da, υποδεικνύοντας την 

αρνητική δράση του DaΔTADs. 

Η συνδιαμόλυνση των διαφόρων μορφών της Da με τη ScΔΤΑD, έχει σαν 

αποτέλεσμα την πτώση της ενεργοποίησης από αυτή που προκαλείται από το συνδυασμό 

των αντίστοιχων μορφών της Da με την πλήρους μήκους πρωτεΐνη Sc, υποδείκνυοντας τη 

συνεισφορά της ενεργοποιητικής περιοχής του Sc στη μεταγραφική δράση. Σε αυτό το 

σημείο μπορούμε να παρατηρήσουμε αν θεωρήσουμε ότι τα ομοδιμερή DaΔLH και 

DaΔAD1 καθώς και τα σύμπλοκα που σχηματίζονται από τις Sc και ScΔTAD με τα 

ενδογενή ποσά Da δεν επιτυγχάνουν πλήρη κάλυψη των θέσεων του ενισχυτή είτε λόγω 

ασθενούς πρόσδεσης των ομοδιμερών είτε λόγω ένδειας του ενδογενούς Da, τότε η 

ενεργοποίηση που δίνουν τα σύμπλοκα DaΔLH/ScΔTAD, και DaΔAD1/ScΔTAD, 

αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των AD1 και LH για κάθε περίπτωση, θεωρώντας ότι τα 

μόρια των δύο συμπλόκων, καλύπτουν πλήρως τον ενισχυτή. Μία άλλη παρατήρηση που 

προκύπτει, είναι το σύμπλοκο DaΔTADs/ScΔTAD, παρουσιάζει μία ελάχιστη 

ενεργοποιητική ισχύ, παρά το γεγονός ότι απουσιάζουν και οι τρεις περιοχές ενεργοποίησης 

της μεταγραφής. Το ελάχιστο ποσό ενεργοποίησης που δίνει αυτό το σύμπλοκο, (4.5 φορές 
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αύξηση στη μεταγραφική ενεργοποίηση σε σχέση με τη μονάδα βάσης του κενού 

πλασμιδιακού φορέα), θεωρούμε ότι προέρχεται από λίγα μόρια συμπλόκου που τυχαία η 

πρωτεΐνη Scute σχηματίζει με τα ενδογενή ποσά Daughterless. 

Γεγονός πάντως είναι ότι το DaΔTADs, εμφανίζει όπως προαναφέρθηκε, ισχυρή 

αρνητική δράση, δεδομένου ότι το σύμπλοκο DaΔTADs/Sc προκαλεί πτώση της 

ενεργοποίησης της μεταγραφής από αυτή που προκλείται από το σύμπλοκο Sc/ ενδογενές 

Da. Την αρνητική δράση του DaΔTADs αποδείξαμε και σε πείραμα συνδιαμόλυνσης των 

DaΔTADs, Da και Sc (Εικ.3.13). Σε αυτό το πείραμα, αυξανόμενες ποσότητες του 

DaΔTADs, μειώνουν την ενεργοποίηση της μεταγραφής που δίνει το ισχυρό μεταγραφικό 

σύμπλοκο Da/Sc. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει είτε γιατί τα μόρια Da αντικαθίστανται 

από τα μόρια DaΔTADs και τα σύμπλοκα DaΔTADs/Sc που σχηματίζονται έχουν χαμηλή 

μεταγραφική ενεργότητα, είτε γιατί σχηματίζονται ομοδιμερή DaΔTADs χωρίς 

μεταγραφική ενεργότητα που ανταγωνίζονται τις θέσεις πρόσδεσης ή και για τους δύο 

παραπάνω λόγους. 
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Εικόνα 3.12. Μελέτη της ενεργοποίησης της μεταγραφής από το σχηματισμό εναλλακτικών μορφών 
προνευρικών συμπλόκων. 
Α) Επίδραση των διαφόρων μορφών των προνευρικών πρωτεϊνών Daughterless και Scute στον EE4tkluc 
συνθετικό ενισχυτή σε πειράματα διαμόλυνσης S2  κυττάρων Δροσόφιλας. Οι ποσότητες που 
χρησιμοποιήθηκαν από κάθε πλάσμίδιο είναι οι εξής: Da:10ng, DaΔLH:25ng, DaΔAD1:100ng, 
DaΔTADs:10ng, Sc:50ng, ScΔTAD:50ng. EE4tkluc:100ng.  
Τα ποσά των πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν με βάση την ικανότητα παραγωγής τους μετά 
από διαμόλυνση. Στην περίπτωση της πρωτεΐνης Sc  όπως φαίνεται στην εικόνα B, η παραγωγή είναι πολύ 
μικρή, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη μικρή σταθερότητα της πρωτεΐνης για αυτό και το ποσό που 
χρησιμοποιήσαμε για τα πειράματα, το επιλέξαμε κατά προσέγγιση και σε σύγκριση με τα Da μεταλλάγματα 
που είναι πιο σταθερά  (Μαριάνθη Κηπαράκη, προσωπική επικοινωνία). 
Β) Η παραγωγή των διαφορων μορφών των προνευρικών πρωτεïνών μετά από διαμόλυνση σε κύτταρα S2 
Δροσόφιλας όπως φαίνεται κατά ανάλυση Western. Από κάθε περίπτωση φορτώθηκε στο πήκτωμα 
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πολυακρυλαμίδης ποσότητα κυττάρων ανάλογη με την αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης όπως αυτή 
καθορίστηκε από lacZ test. Χρησιμοποιήθηκαν 100ng από κάθε πλασμίδιο σε 500.000 κύτταρα. Η ανίχνευση 
των πρωτεϊνών έγινε με χρήση αντισώματος που αναγνωρίζει τον επίτοπο myc που όλες οι πρωτεΐνες φέρουν 
στο αμινοτελικό τους άκρο. 
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Εικόνα 3.13. Η μεταλλαγμένη μορφή του Daughterless DaΔTADs, έχει ισχυρή αρνητική δράση. 
Απόκριση του EE4tkluc ενισχυτή μετά από διαμόλυνση S2 κυττάρων με RactmycDa, RactmycSc και 
RactmycDaΔTADs. Η συνδιαμόλυνση με Da και Sc ενεργοποιεί ισχυρά τον ενισχυτή. Προσθήκη 
αυξανόμενων συγκεντρώσεων πλασμιδίου DaΔTADs, έχει σαν αποτέλεσμα δραστική μείωση της 
ενεργοποίησης. 
Οι ποσότητες από τα πλασμίδια που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα είναι: EE4tkluc:200ng, ractmycDa:10ng, 
ractmycSc:50ng, ractmycDaΔTADs: 50ng, 100ng, 200ng  αυξανόμενες συγκεντρώσεις όπως φαίνεται στο 
σχήμα. 
 
 

Η μελέτη των Daughterless και Daughterless μεταλλαγμάτων σαν μεταγραφικοί 

παράγοντες, συνεχίστηκε in vivo με την χρησιμοποίηση του τεχνητού EE4 ενισχυτή σε 

αναπτυξιακούς δίσκους φτερού τρίτου σταδίου. Οι οκτώ ΕΑ αλληλουχίες πρόσδεσης του 

ενισχυτή είναι διατεταγμένες μπροστά από το βασικό υποκινητή του γονιδίου hsp70 και το 

γονίδιο lacZ. Οι αλληλουχίες αυτές αποτελούν σημεία πρόσδεσης των προνευρικών 

συμπλόκων Da/Sc ή Da/Ac ενώ οι E(spl) πρωτεΐνες δεν μπορούν να προσδεθούν 

απ’ευθείας. Ο ενισχυτής αυτός είναι ενεργός σε όλους τους προνευρικούς συναθροισμούς 

του αναπτυξιακού δίσκου του φτερού σαν αποτέλεσμα της πρόσδεσης των ενδογενών 

προνευρικών συμπλόκων (Εικ.3.14Α) (Culi και Modolell, 1998) και αποκρίνεται ανάλογα 

με την ύπαρξη ή την απουσία πρωτεϊνών που τον επηρεάζουν (Giagtzoglou et al., 2003). Η 

υπερέκφραση των da και da μεταλλαγμάτων στην περιοχή δράσης του γονιδίου pnr 

(Εικ.3.14Α σκιαγραφημένη περιοχή) επηρεάζει την έκφραση του γονιδίου αναφοράς 

ανάλογα με την μεταγραφική ικανότητα της κάθε πρωτεΐνης.  
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Η υπερέκφραση του daughterless ενεργοποιεί τον ΕΕ4 ενισχυτή ισχυρά όπως 

φαίνεται από τη χρώση ανίχνευσης β-γαλακτοσιδάσης στην εικόνα 3.14Β. Η υπερέκφραση 

των daΔLH και daΔAD1 ενεργοποιούν ισχυρά τον ΕΕ4 ενισχυτή (Εικ.3.14Γ και Δ 

αντίστοιχα). Παρατηρούμε σε αυτό το σημείο ότι το DaΔLH έχει ισχυρότερη 

ενεργοποιητική δράση κάτι που δεν οφείλεται στην διαφορά έκφρασης μεταξύ των δύο 

διαγονιδίων εφόσον ελέγξαμε την παραγωγή των μεταλλαγμένων πρωτεϊνών από τα δύο 

διαφορετικά διαγονίδια με Western και ανίχνευση του myc επιτόπου (αποτέλεσμα που δεν 

παρουσιάζεται). Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρότυπο χρώσης της β-

γαλακτοσιδάσης κατά την υπερέκφραση του daΔAD1 που συμφωνεί με το πρότυπο 

ανίχνευσης της πρωτεΐνης Scute όπως έχει δειχθεί σε παλαιότερη εργασία. (Cubas et al, 

1991). Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δράση της DaΔAD1 είναι πιθανώς 

εξαρτώμενη από την παρουσία Scute για ικανοποιητική πρόσδεση και ενεργοποίηση. Αν 

δεν ίσχυε κάτι τέτοιο ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, τότε θα αναμέναμε ομοιόμορφη χρώση. 

Πράγματι, όταν η χρώση για β-γαλακτοσιδάση πραγματοποιηθεί σε μικρότερο χρόνο μετά 

την υπερέκφραση του daΔLH, το πρότυπό της μοιάζει με αυτό της υπερέκφρασης του 

daΔAD1. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η υπερέκφραση των da, daΔLH και daΔAD1 ενισχύουν 

τη δράση των ενδογενών προνευρικών πρωτεϊνών Ac και Sc κάτι το οποίο συνηγορεί με 

την παρατήρηση ότι το ενδογενές Da απαντάται σε περιορισμένη ποσότητα όπως 

διαπιστώσαμε στην παράγραφο 3.3. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η υπερέκφραση του 

da ίσως να προξενεί και ενεργοποίηση ως ομοδιμερές σε περιοχές που δεν εκφράζουν ac 

και sc, κάτι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι λόγω υψηλής χρώσης που διαχέεται από τις 

πλησίον προνευρικές περιοχές. Την ικανότητα του Da να δρα ως πιθανό ομοδιμερές 

(απουσία των προνευρικών πρωτεϊνών) τη διερευνήσαμε και την παρουσιάζουμε ξεχωριστά 

παρακάτω, (παράγραφος 1.9). Σε αντίστοιχα συμπεράσματα με τα παραπάνω καταλήξαμε 

από την υπερέκφραση του daughterless στην περιοχή έκφρασης   του γονιδίου omb στο 

φτερό (Εικ.3.14Ζ). 

Η υπερέκφραση του daΔTADs έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της χρώσης για β-

γαλακτοσιδάση σε τέτοιο βαθμό που είναι σχεδόν μη ανιχνεύσιμη (Εικ.3.14E). Εντοπίζεται 

σε φανερά μειωμένο βαθμό στους προνευρικούς συναθροισμούς προφανώς λόγω 

αυξημένων ποσών πρωτεΐνης Scute που αρκούν για μία ελάχιστη ενεργοποίηση του 

ενισχυτή. Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με τα παραπάνω δεδομένα ότι το DaΔTADs έχει 

ισχυρή αρνητική δράση. 
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Εικόνα 3.14. Επίδραση των Daughterless και Daugterless μεταλλαγμάτων μετά από πειράματα 
υπερέκφρασης στον EE4 ενισχυτή. 
Αναπτυξιακοί δίσκοι φτερού τρίτου σταδίου όπου Α) φαίνεται πώς οδηγεί ο ΕΕ4 ενισχυτής την έκφραση της 
β-γαλακτοσιδάσης. Ο ενισχυτής ΕΕ4 είναι ενεργός σε όλους τους προνευρικούς συναθροισμούς. 
Σκιαγραφείται η περιοχή δράσης του γονιδίου pnr και σημαίνονται με βέλος οι προνευρικοί συμαθροισμοί 
scutelar και dorsocentral. Β) UASda<pnrGAL4, Γ) UASdaΔLH<pnrGAL4, Δ) UASdaΔAD1<pnrGAL4, E) 
UASdaΔTADs<pnrGAL4 σημαίνονται με βέλος οι προνευρικοί συμαθροισμοί scutelar και dorsocentral που 
παρουσιάζουν πολύ ασθενή χρώση. 
ΣΤ) ό,τι ισχύει στο Α) αλλά αυτή τη φορά σκιαγραφείται η περιοχή δράσης του γονιδίου omb. Z) 
UASda<ombGAL4. 
Οι χρώσεις με xgal πραγματοποιήθηκαν  για διάστημα δύο ωρών σε κάθε περίπτωση. 
 

 92



3.2.4 Μελέτη των Daughterless μεταλλαγμάτων στη διαδικασία της 

νευρογένεσης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο μελετήθηκε η επίδραση της Daughterless στη διαδικασία της 

νευρογένεσης. Η υπερέκφραση οδηγεί στη δημιουργία εκτοπικών προδρόμων των 

αισθητηρίων οργάνων με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπεράριθμων αισθητηρίων οργάνων 

στις περιοχές που εξετάστηκαν όπως ο θώρακας και το φτερό. Τι γίνεται όμως στην 

περίπτωση που απουσιάζει η μία από τις δύο ενεργοποιητικές παριοχές ή και οι δύο; 

Μελετήσαμε το αποτέλεσμα της υπερέκφρασης των da μεταλλαγμάτων στην περιοχή 

δράσης του γονιδίου pnr.  

Η υπερέκφραση οποιασδήποτε μορφής της πρωτεΐνης φέρει μία εκ των δύο 

ενεργοποιητικών περιοχών, έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση περισσότερων προδρόμων 

κυττάρων των αισθητηρίων οργάνων όπως αυτό μεταφράζεται με την παρουσία εκτοπικών 

Senseless θετικών κυττάρων (Εικ.3.15 Ι εικόνες Β, Γ), και με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

περισσότερων σμηρίγγων στον ενήλικα θώρακα (Εικ.3.15 ΙΙ εικόνες ΣΤ, Ζ). Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι ενώ το αποτέλεσμα της υπερέκφρασης των daΔAD1 και daΔLH είναι το 

ίδιο όσον αφορά την εκτοπική εμφάνιση των Senseless θετικών κυττάρων στην περιοχή 

δράσης του γονιδίου pnr τα οποία και εμφανίζονται στις περιοχές όπου εντοπίζεται το 

ενδογενές Scute, αυτό διαφοροποιείται στην αντίστοιχη περιοχή του ενηλίκου. 

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της υπερέκφρασης του DaΔAD1, ενώ εμφανίζονται 

εκτοπικές μακροχαίτες, υπάρχει σε ορισμένα σημεία σημαντική μείωση μικροχαιτών και  η 

πλειοψηφία αυτών εμφανίζεται με δύο τριχογόνα κύτταρα να εξέρχονται από μία θήκη 

υποδεικνύοντας πιθανό πρόβλημα στην ανάπτυξη των απογόνων του ΠΑΟ (Εικ.3.15Ζ). 

Άρα ενώ η κάθε μια από τις TADs του Da είναι επαρκής για την επαγωγή μακροχαιτών (τα 

ΠΑΟ των οποίων γεννιούνται στο στάδιο της προνύμφης και αντιστοιχούν στα Sens θετικά 

κύτταρα που ανιχνεύουμε), η AD1 φαίνεται να είναι απαραίτητη για τη γένεση και σωστή 

διαφοροποίηση των μικροχαιτών (τα ΠΑΟ των οποίων γεννιούνται στο στάδιο της 

νύμφης). 

Η υπερέκφραση του daΔTADs στην ίδια περιοχή προκαλεί την εξάλειψη των 

προδρόμων των αισθητηρίων οργάνων(Εικ.3.15Ι εικόνα Δ) με αποτέλεσμα και την έλλειψη 

των αισθητηρίων οργάνων στον ενήλικο θώρακα.(Εικ. 3.15ΙΙ, εικόνα Η). Η ύπαρξη λοιπόν 

μίας εκ των δύο ενεργοποιητικών περιοχών είναι αρκετή για τη γένεση των αισθητηρίων 

οργάνων σε συνθήκες υπερέκφρασης όπου θεωρούμε ότι εκτοπίζεται η ενδογενής 

πρωτεΐνη. Όταν όμως το Daughterless δεν φέρει καμία ενεργοποιητική περιοχή δρα σαν 
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αρνητικός ρυθμιστής σε συνθήκες υπερέκφρασης όπου και αντικαθιστά τα ενδογενή μόρια 

της πρωτεΐνης. Η παρουσία της ενδογενούς πρωτεΐνης Scute και σε σύμπλοκο με το 

DaΔTADs φαίνεται πως δεν επαρκεί για την ενεργοποίηση των γονιδίων στόχων. 

Η υπερέκφραση των μεταλλαγμάτων daΔLH και daΔAD1 στην περιοχή του 

θώρακα, προκαλεί τη γένεση περισσότερων αισθητηρίων οργάνων στα οποία όμως 

φαίνεται καθαρά ότι έχει επιδράσει ο μηχανισμός της πλευρικής αναστολής. Τα πρόδρομα 

κύτταρα δηλαδή και τα αισθητήρια όργανα στη συνέχεια, εμφανίζονται μονήρη και όχι σαν 

ομάδες (χαρακτηριστικός νευρογόνος φαινότυπος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτοπικής 

έκφρασης των E(spl) που ανταγωνίζονται τη δράση των προνευρικών γονιδίων και 

αποτρέπουν τη δημιουργία νευρογόνου φαινοτύπου (Εικ.3.15 Β, Γ). 

Κατά την υπερέκφραση του daΔTADs, απουσιάζουν τα αισθητήρια όργανα και 

αποδώσαμε το φαινότυπο αυτό στην ισχυρή αρνητική δράση της πρωτεΐνης αυτής. Η δράση 

αυτή φαίνεται να ισχύει για όλα τα γονίδια στόχους του Da/Sc συμπλόκου, εφόσον 

απουσιάζει και η έκφραση των E(spl) (επίσης γονίδια-στόχοι του Da/Sc) στην περιοχή 

υπερέκφρασης του daΔTADs όπως φαίνεται στην εικόνα 3.15Δ.  Με αυτή τη διερεύνηση 

απορρίψαμε την πιθανότητα η έλλειψη των αισθητηρίων οργάνων να οφείλεται στην 

ισχυρή δράση των E(spl) στο σύμπλοκο DaΔTADs/ενδογενέςSc που θα μπορούσε να 

εξηγεί την απουσία των αισθητηρίων οργάνων μετά από υπερέκφραση του daΔTADs. 
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Ε ΣΤ

Ζ Η

ΙΙ

 
 
Εικόνα 3.15. Η υπερέκφραση των daughterless μεταλλαγμάτων επηρεάζει τη νευρογένεση. 
Η υπερέκφραση των daughterless μεταλλαγμάτων έγινε στην περιοχή δράσης του γονιδίου pannier. 
Ι Αναπτυξιακοί δίσκοι φτερού τρίτου σταδίου και η ανοσοϊστοχημική χρώση για senseless (κόκκινο) σημαίνει 
τα πρόδρομα κύτταρα των αισθητηρίων οργάνων και για E(spl) (μπλε). Α) άγριος τύπος Β) 
UASdaΔLH<pnrGAL4, Γ) UASdaΔAD1<pnrGAL4, Δ) UASdaΔTADs<pnrGAL4. 
ΙΙ)  Το αποτέλεσμα της υπερέκφρασης στους ενήλικους θώρακες. Ε) άγριος τύπος όπου με πράσινο 
σημαίνεται η περιοχή υπερέκφρασης, ΣΤ) UASdaΔLH<pnrGAL4, Ζ) UASdaΔAD1<pnrGAL4, Η) 
UASdaΔTADs<pnrGAL4. 
Σημείωση: Στην Ζ) σημαίνονται με μπλε βέλη σημεία όπου δύο μικροχαίτες εξέρχονται από μία θήκη 
υποδεικνύοντας πιθανό πρόβλημα στη γενεαλογία από την υπερέκφραση του UASdaΔAD1. 
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3.2.5 Οι περιοχές ενεργοποίησης των Daughterless και Scute έχουν 

διαφορετική συνεισφορά στην πορεία της νευρογένεσης. 

Στην προηγούμενη παράγραφο δείξαμε ότι η ύπαρξη τουλάχιστον μίας περιοχής 

ενεργοποίησης της πρωτεΐνης Daughterless  είναι απαραίτητη για τη γένεση των 

αισθητηρίων οργάνων. Η περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής του Scute φαίνεται πως 

δεν είναι απαραίτητη. Στο συμπέρασμα αυτό είχε καταλήξει η ομάδα μας σε παλαιότερη 

εργασία, (Giagtzoglou et al, 2005), και υποδεικνύεται επίσης στην εικόνα 3.16. Η 

υπερέκφραση ελαττωματικής πρωτεΐνης Scute που δεν φέρει την ενεργοποιητική της 

περιοχή (ScΔTAD) και θεωρούμε ότι αντικαθιστά τα ενδογενή ποσά της πρωτεΐνης Sc,  

προκαλεί τη γένεση υπεράριθμων προδρόμων κυττάρων των αισθητηρίων οργάνων στην 

προνύμφη και σμηρίγγων στο ενήλικο άτομο. Σε αντίθεση λοιπόν με την έλλειψη 

ικανότητας ενεργοποίησης γονιδίων στόχων όταν απουσιάζει η ενεργοποιητική δράση από 

την πλευρά του Daughterless, η έλλειψη ενεργοποιητικής δράσης του Scute δεν φαίνεται να 

έχει ιδιαίτερη σημασία στην απαρχή και πορεία της νευρογένεσης. Αυτό φυσικά σε 

συνθήκες που υπαρχεί φυσιολογικά ενδογενές Daughterless που φέρει περιοχές 

ενεργοποίησης της μεταγραφής οι οποίες φαίνεται ότι είναι ικανές για την ενεργοποίηση 

των γονιδίων στόχων από το ετεροδιμερές Da/ScΔTAD. 

 

 

Α ΒA

 
Εικόνα 3.16. Η υπερέκφραση του scΔTAD, προκαλεί τη γένεση υπεράριθμων αισθητηρίων οργάνων. 
Α) UASscΔTAD<pnrGAL4, χρώση για εντοπισμό senseless (κόκκινο). Με το βέλος υποδεικνύεται η περιοχή 
υπερέκφρασης. Παρατηρούμε την αύξηση του αριθμού των προδρόμων κυττάρων των αισθητηρίων οργάνων. 
Φυσιολογικά σε αυτή την περιοχή αναμένουμε 2-4 κύτταρα προδρόμους των αισθητηρίων οργάνων.  
Β) Ο φαινότυπος στον ενήλικο θώρακα. 
 

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήξαμε μετά από ταυτόχρονη υπερέκφραση των scute 

και daΔTADs στην περιοχή δράσης του γονιδίου pnr. Στην εικόνα 3.17Β διαπιστώνουμε ότι 
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η περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής του Scute δεν είναι αρκετή για την αναπτυξιακή 

πορεία της νευρογένεσης όταν απουσιάζει η ενεργοποιητική δράση από την πλευρά της 

πρωτεΐνης Daughterless. Παρά το γεγονός ότι υπερεκφράσαμε το scute, η αρνητική δράση 

του DaΔTADs έχει σαν αποτέλεσμα την σχεδόν πλήρη εξάλλειψη των αισθητηρίων 

οργάνων. Το γεγονός ότι η πρωτεΐνη Scute σε σύμπλοκο με την DaΔTADs ενεργοποιεί τον 

ΕΕ4lacZ ενισχυτή όπως φαίνεται στην εικόνα 3.17Α, υποδεικνύει ότι η ενεργοποιητική 

περιοχή του Scute είναι ικανή ακόμα και σε έλλειψη των ενεργοποιητικών περιοχών της 

πρωτεΐνης Daughterless να προάγει τη μεταγραφή στο συνθετικό αυτό ενισχυτή. Στους 

αληθινούς όμως ενισχυτές των γονιδίων στόχων η ύπαρξη τουλάχιστον μίας από τις δύο 

ενεργοποιητικές περιοχές της πρωτεΐνης Daughterless κρίνεται απαραίτητη για την 

ενεργοποίηση της μεταγραφής. 

 

A

B

 
Εικόνα 3.17. Συνυπερέκφραση των scute και daΔTADs στην περιοχή δράσης του γονιδίου pnr. 
(UASscute/EE4lacZ;UASdaΔTADs/pnrGAL4 ) 
A) Απόκριση του EE4lacZ ενισχυτή. Η ενεργοποιητική περιοχή του Scute  από μόνη της είναι ικανή να 
ενεργοποιήσει τη μεταγραφή στο σύμπλοκο Sc/DaΔTADs.  
B) Το τελικό αποτέλεσμα της συνυπερέκφρασης των scute και daΔTADs στην περιοχή του θώρακα στο 
ενήλικο άτομο είναι η σχεδόν παντελής απουσία των αισθητηρίων οργάνων (Με βέλη σημειώνονται οι δύο 
σμήριγγες που διαφεύγουν της αρνητικής δράσης του DaΔTADs). Η ενεργοποιητική δράση του Daughterless 
είναι απαραίτητη για την ομαλή πορεία της νευρογένεσης. 
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3.2.6 Υπερέκφραση των daughterless και daughterless μεταλλαγμάτων 

σε στελέχη Δροσόφιλας ελλειματικά για τα προνευρικά γονίδια 

achaete και scute. 

Στην προηγούμενη παράγραφο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ενεργοποιητική 

περιοχή του Scute δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των 

μηχανοαισθητήριων σμηρίγγων εφόσον η υπερέκφραση του scΔTAD στην περιοχή του 

θώρακα που θεωρούμε ότι εκτοπίζει το ενδογενές Scute, έχει σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία υπεράριθμων μακροχαιτών (Εικ.3.16). Επίσης διαφάνηκε από τα αποτελέσματά 

μας ότι το Da (και τα μεταλλάγματά του) θα μπορούσαν να έχουν προνευρική ενεργότητα 

και ως ομοδιμερή, αν και πάντα υπάρχει η εναλλακτική πιθανότητα να ενεργοποιούν τη 

νευρογένεση μέσω κάποιου άγνωστου παρτενέρ ετεροδιμερισμού. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν 

ποιός είναι ο ρόλος των προνευρικών bHLH πρωτεϊνών. Είναι από παλιά γνωστό ότι οι 

προνευρικές πρωτεΐνες είναι πολύ βασικές για τη δημιουργία των αισθητηρίων οργάνων και 

η αφαίρεσή τους έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση των αισθητηρίων δομών (Modolell, 

1997, Εικ. 3.18 Α,Α’). Με αυτό το δεδομένο, θελήσαμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά 

της πρωτεΐνης Daughterless σε στελέχη μυγών τα οποία φέρουν μεταλλαγές που 

επηρεάζουν τα γονίδια achaete και scute. Τα στελέχη μυγών που χρησιμοποιήσαμε, φέρουν 

τη μεταλλαγή sc10-1,  η οποία προερχόμενη από το In(1)ac3 χρωμόσωμα, χαρακτηρίζεται 

από μια αναστροφή κοντά στο γονίδιο achaete που προκαλεί σχεδόν την εξαφάνιση του 

Achaete RNA και επιπλέον φέρει σημειακή μεταλλαγή που δημιουργεί κωδικόνιο λήξης 

στο αμινοξύ 163 της πρωτεΐνης Scute. Ο φαινότυπος που δημιουργείται στις μύγες αυτές οι 

οποίες μόλις καταφέρνουν να εκδυθούν, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μακροχαιτών και 

μικροχαιτών στην περιοχή του θώρακα. (Campuzano et al.,1985; Garcia-Bellido, 1979; 

Villares and Cabrera, 1987, Εικ.3.18Α’). Στους αναπτυξιακούς δίσκους του φτερού τρίτου 

σταδίου, ο ενισχυτής EE4 που ανταποκρίνεται στο Da/Sc (Ac) σύμπλοκο, είναι ανενεργός 

(Εικ.3.18Α).  

Η υπερέκφραση των daughterless και daughterless μεταλλαγμάτων που φέρουν μία 

εκ των δύο ενεργοποιητικών περιοχών σε αυτά τα στελέχη των μυγών θα υποδείξει τη 

συμπεριφορά της πρωτεΐνης σαν μεταγραφικός ενεργοποιητής και σαν αναπτυξιακός 

ρυθμιστής σε συνθήκες ελλειματικής δράσης των προνευρικών πρωτεϊνών. Αν και γενικά 

τα στελέχη sc10-1, θεωρούνται ελλειματικά για τις πρωτεΐνες Achaete και Scute, δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι στην περίπτωση της Scute, υπάρχει η 

πιθανότητα παραγωγής ελαττωματικής μορφής η οποία διατηρεί το αμινοτελικό της 
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κομμάτι με σχεδόν ακέραιη τη bHLH περιοχή η οποία μπορεί να διατηρεί την ικανότητα 

πρόσδεσης στο DNA και αλληλεπίδρασης με Daughterless. 

Η υπερέκφραση των da και daΔLH στην περιοχή δράσης του γονιδίου pnr, έχει σαν 

αποτέλεσμα την επαναφορά των αισθητηρίων οργάνων στον ενήλικο θώρακα και την 

ενεργοποίηση του ΕΕ4 ενισχυτή. Η δράση του DaΔAD1 είναι αισθητά πιο ασθενής με πολύ 

περιορισμένο αριθμό αισθητηρίων οργάνων στην περιοχή του θώρακα και με πολύ μικρή 

ενεργοποίηση του ΕΕ4 ενισχυτή. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να προκύπτουν από 

πρόσδεση του Daughterless σαν ομοδιμερές ή ακόμα από την πρόσδεσή του με ελλειματική 

Scute πρωτεΐνη που μπορεί αυτές οι μύγες να φέρουν. Εξίσου πιθανή είναι και η ύπαρξη 

άλλου παρτενέρ για πρόσδεση. Π.χ. το lethal of scute παραμένει ανέπαφο σε αυτή τη 

μεταλλαγή και αν και σε φυσιολογικές συνθήκες δεν εκφράζεται στον αναπτυξιακό δίσκο 

του φτερού, θα μπορούσε ίσως ελλείψει των άλλων προνευρικών γονιδίων να 

ενεργοποιείται από το Da και να αντικαθιστά  τη δράση τους. Κι εδώ συμπεραίνουμε ότι η 

ΑD1 παίζει σημαντικότερο ρόλο (από την LH) στη νευρογένεση, ακόμα και απουσία των 

προνευρικών πρωτεϊνών. 

 

 

 

 

 99



 
Εικόνα 3.18.  Υπερέκφραση των da, daΔLH, daΔAD1 σε γενετικό υπόβαθρο  sc10-1. Παρουσίαζεται η 
απόκκριση του ΕΕ4lacZ ενισχυτή σε αναπτυξιακούς δίσκους τρίτου σταδίου και οι φαινότυποι στους ενήλικες 
θώρακες λίγο πριν εκδυθούν. 
sc10-1 / Υ; EE4lacZ / + ; pnrGAL4 / UAS-da effector όπου da effector, τα da, daΔLH, daΔAD1. 
Α,Α’) χωρίς effector  
B,B’) UASda, xgal χρώση για 20min. 
Γ,Γ’) UASdaΔLH, xgal χρώση για 2hours. 
Δ,Δ’) UASdaΔAD1, xgal χρώση για 2hours. 
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3.2.7 Οι δύο μεταλλαγμένες μορφές που φέρουν μία εκ των δύο 

περιοχών ενεργοποίησης της μεταγραφής είναι ικανές να 

αποκαταστήσουν το φαινότυπο της έλλειψης λειτουργίας του 

γονιδίου daughterless σε πειράματα υπερέκφρασης.  

Η έλλειψη λειτουργίας του γονιδίου daughterless προκαλεί την απουσία των 

προδρόμων κυττάρων των αισθητηρίων οργάνων στον αναπτυξιακό δίσκο, με συνέπεια την 

έλλειψη των αισθητηρίων οργάνων στο ενήλικο άτομο, όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Διερευνήσαμε κατά πόσο είναι ικανές οι DaΔLH και DaΔAD1 να 

αποκαταστήσουν το φαινότυπο αυτό της έλλειψης λειτουργίας. 

Σε μιτωτικούς κλώνους έλλειψης λειτουργίας του γονιδίου daughterless, 

υπερέκφράσαμε τα da, daΔLH και daΔAD1  με τη μέθοδο MARCM. Παρατηρούμε ότι ο 

φαινότυπος έλλειψης της λειτουργίας του γονιδίου αποκαθίσταται και από τα τρία 

διαγονίδια.(Εικ.3.19). Επίσης εμφανίζονται εκτοπικά πρόδρομα κύτταρα των αισθητηρίων 

οργάνων στους κλώνους αυτούς που δεν συμπίπτουν με φυσιολογικές θέσεις εμφάνισης 

των ΠΑΟ. Ενδιαφέρον είναι οτι στην περίπτωση του DaΔAD1, σε πολλούς κλώνους 

συναντάμε το φαινόμενο δημιουργίας νευρογόνου φαινοτύπου όπως όταν απουσιάζει η 

επίδραση  του μηχανισμού της πλευρικής αναστολής, αλλά τα senseless θετικά κύτταρα 

χρωματίζονται ασθενώς (Εικ.3.19 Γ , Γ’). Παρόμοιo φαινότυπο συναντάμε και σε 

μιτωτικούς κλώνους υπερέκφρασης του DaΔAD1 σε αγρίου τύπου υπόβαθρο. Ο ασθενής 

νευρογόνος φαινότυπος θα μπορούσε να είναι συνέπεια πιθανής αδυναμίας των E(spl) να 

παρεμποδίσουν τη δράση του προνευρικού συμπλόκου που σχηματίζεται. Τέτοιο 

φαινότυπο δεν συναντάμε στην περίπτωση των Da και DaΔLH, όπου η εκτοπική 

υπερέκφραση συμπίπτει με την εμφάνιση προδρόμων κυττάρων των αισθητηρίων οργάνων 

στα οποία φαίνεται να έχει επιδράσει ο μηχανισμός της πλευρικής αναστολής. 

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι σε προηγούμενη παράγραφο δείξαμε ότι η έκφραση 

των E(spl) ενισχύεται από τις υπερεκφράσεις των da και da μεταλλαγμάτων. 

 Το γεγονός ότι τα Da και DaΔLH, υπόκεινται σε ρύθμιση από τις E(spl) 

αποδείξαμε σε επόμενο πείραμα όπου σε κλώνους διπλής έλλειψης daughterless και 

kuzbanian, υπερεκφράσαμε τα διάφορα διαγονίδια με τη μέθοδο MARCM. Το kuzbanian, 

όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή είναι νευρογόνο γονίδιο που κωδικοποιεί 

εξωκυττάρια μεταλλοπρωτεάση η οποία αλληλεπιδρά με Notch και καταλύει την S2 

πρωτεόλυσή του. Στην έλλειψη λειτουργίας του γονιδίου διακόπτεται η σηματοδότηση 

Notch, και άρα η έκφραση των E(spl). Κλώνοι έλλειψης λειτουργίας kuz εμφανίζουν 
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νευρογόνο φαινότυπο. Σε κλώνους διπλής έλλειψης λειτουργίας kuz και da, δεν 

εμφανίζεται νευρογόνος φαινότυπος επειδή χάνεται η προνευρική δράση λόγω απουσίας 

του Daughterless. Σε κλώνους έλλειψης λειτουργίας kuz και da, οι υπερεκφράσεις των da, 

daΔLH και daΔAD1, επαναφέρουν το νευρογόνο φαινότυπο. Το ίδιο πείραμα 

πραγματοποιήθηκε και με την υπερέκφραση του daΔTADs, όπου όπως αναμέναμε δεν 

αποκαθίσταται ο νευρογόνος φαινότυπος λόγω της αρνητικής δράσης της πρωτεΐνης που 

παράγεται (βλ. Εικ. 3.15 Δ). 

Τα αποτέλεσματα αυτά δείχνουν ακόμα μία φορά ότι οι δύο περιοχές 

ενεργοποίησης της μεταγραφής μπορούν η καθεμία ξεχωριστά να αντικαταστήσουν την 

ενεργοποιητική δράση της Daughterless όταν αυτή απουσιάζει. Οι διακριτοί ρόλοι των 

AD1 και LH εντοπίζονται στο γεγονός ότι απουσία προνευρικών πρωτεϊνών η ύπαρξη του 

AD1 είναι πλέον απαραίτητη για επαγωγή ΠΑΟ (Εικ. 3.18), ενώ παρουσία των 

προνευρικών οποιαδήποτε από τις δύο TADs του Da φαίνεται να επαρκεί για την 

προώθηση της νευρογένεσης (Εικ. 3.19/ 3.20), ενώ μία ακόμα διαφορά τους εντοπίζεται 

στο επίπεδο ρύθμισής τους από το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch. 
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Εικόνα 3.19. Οι δύο ενεργοποιητικές περιοχές του Daughterless είναι εξίσου ικανές να αποκαταστήσουν 
το φαινότυπο έλλειψης λειτουργίας του γονιδίου. 
Κλώνοι έλλειψης λειτουργίας daughterless δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο MARCM στον αναπτυξιακό δίσκο 
του φτερού. Σημαίνονται θετικά με την παρουσία πυρηνικής GFP.  
Η έλλειψη του γονιδίου αντικαθίσταται με τις υπερεκφράσεις των da, daΔLH, daΔAD1. Τα UAS διαγονιδία 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του tubGal4 (υποκινητής α-τουμπουλίνης). 
A) da- + UASda,  Β) da- + UASdaΔLH, Γ) da- + UASdaΔAD1 
Με βέλη υποδεικνύονται ενδεικτικά εκτοπικές θέσεις εμφάνισης των ΠΑΟ. 
Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται το κόκκινο κανάλι από μόνο του για καλύτερη παρουσίαση των ΠΑΟ που 
μαρκάρονται για την ύπαρξη της πρωτεΐνης senseless. 
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Εικόνα 3.20.  Η δυναμική των δύο ενεργοποιητικών περιοχών του Daughterless απουσία της δράσης 
των E(spl). 
Κλώνοι έλλειψης της λειτουργίας daughterless και kuzbanian δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο MARCM (εκτός 
από τις Α, Α’ βλ.παρακάτω) στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού. Σημαίνονται θετικά με την παρουσία 
πυρηνικής GFP. Η έλλειψη του γονιδίου da αντικαθίσταται με τις υπερεκφράσεις των da, daΔLH, daΔAD1. 
Τα UAS διαγονιδία βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του tubGal4. Στις εικόνες Α, Α’ οι κλώνοι έλλειψης 
λειτουργίας kuz πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του χρωμοσώματος UbiGFPFRT40A όπου και σημαίνονται 
αρνητικά για την ύπαρξη της GFP. 
A) kuz- , B) da- kuz-  , Γ) da- kuz- + UASda  , Δ) da- kuz- + UASdaΔLH  , Ε) da- kuz- + UASdaΔAD1 , ΣΤ) da- 
kuz- + UASdaΔTADs 
Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται το κόκκινο κανάλι από μόνο του για καλύτερη παρουσίαση των ΠΑΟ που 
μαρκάρονται για την ύπαρξη της πρωτεΐνης senseless. 
Φαινότυποι στον ενήλικο θώρακα από τα πειράματα των μιτωτικών κλώνων που πραγματοποιήθηκαν: 
Z) kuz- , Η) da-kuz-  Θ) da-kuz- + UASdaΔLH I) da-kuz- + UASdaΔAD1 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Η πρωτεΐνη Daughterless έχει δύο περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής. Η AD1 

περιοχή οριοθετείται στα πρώτα 160 αμινοξέα και η LH περιοχή ενεργοποίησης εντοπίζεται 

στην αμινοξική αλληλουχία 265-417. 

 Η AD1 δεν εμφανίζει καμία ομοιότητα με αντίστοιχη περιοχή ενεργοποίησης στην 

ομόλογη πρωτεΐνη στα θηλαστικά. Τα πρώτα τριάντα αμινοξέα όμως είναι αυστηρά 

συντηρημένα μεταξύ των εντόμων.   

Η LH εμφανίζει μεγαλύτερο βαθμό συντήρησης που φτάνει μέχρι και τις ομόλογες 

πρωτεΐνες των θηλαστικών. 

Οι DaΔLH και DaΔAD1 ενεργοποιούν την έκφραση γονιδίου αναφοράς 

προσδενόμενες σε DNA μαζί με Sc σε πειράματα διαμόλυνσης σε S2 κύτταρα. Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι η AD1 επάγει τη μεταγραφή πολύ πιο ισχυρά από την LH τόσο στα S2 

κύτταρα όσο και στο θώρακα. Η DaΔTADs και στα δύο συστήματα εμφανίζει ισχυρή 

αρνητική δράση. 

Η υπερέκφραση των DaΔLH και  DaΔAD1 προκαλεί τη δημιουργία εκτοπικών 

αισθητηρίων οργάνων και την εκτοπική έκφραση των E(spl). Η υπερέκφραση της 

DaΔTADs έχει ισχυρή αρνητική δράση με την εξάλειψη των αισθητηρίων οργάνων και την 

απουσία της έκφρασης των E(spl). 

Οι δύο μεταλλαγμένες μορφές που φέρουν μία εκ των δύο περιοχών ενεργοποίησης 

της μεταγραφής είναι εξίσου ικανές να αποκαταστήσουν το φαινότυπο της έλλειψης 

λειτουργίας του γονιδίου daughterless σε πειράματα υπερέκφρασης.  

H περιοχή ενεργοποίησης του Sc δεν είναι απαραίτητη για τη νευρογένεση. 
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3.3 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

DAUGHTERLESS ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ E(spl). 

Όπως έχει αναφερθεί, οι E(spl) μπορούν να στρατολογούνται στις DNA θέσεις 

στόχους τους αλληλεπιδρώντας με το προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc. Στα πλαίσια της 

μελέτης της προνευρικής πρωτεΐνης Scute και της ανάλυσης της δομής της, διαπιστώθηκε 

ότι η μοναδική περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής στο καρβοξυτελικό άκρο της 

πρωτεΐνης λειτουργεί και σαν επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τις E(spl) (Giagtzoglou et al., 

2005). Το ερώτημα που προκύπτει και που αναλύουμε στις επόμενες παραγράφους για να 

ολοκληρωθεί ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης των E(spl) με τις προνευρικές πρωτεΐνες 

αφορά στον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη Daughterless. 

3.3.1 Η περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής AD1 είναι και περιοχή 

αλληλεπίδρασης με τις E(spl) πρωτεΐνες 

Οι E(spl) πρωτεΐνες έχει δειχθεί σε παλιότερη εργασία του εργαστηρίου μας 

(Alifragis et al 1995), ότι αλληλεπιδρούν με τις προνευρικές πρωτεΐνες Daughteless και 

Scute σε πειράματα Yeast Two Hybrid. Στη συνέχεια μελετήθηκε η αλληλεπίδραση με την 

πρωτεΐνη Scute από το εργαστήριό μας (Giagtzoglou et al. 2005), όπου και διαπιστώσαμε 

ότι η περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής του Scute είναι και η περιοχή 

αλληλεπίδρασης με την E(spl)m7. Δεδομένου ότι οι E(spl) πρωτεΐνες με εξαίρεση τις mδ 

και m3, αλληλεπιδρούν με τη Da, θελήσαμε να διερευνήσουμε με ποια περιοχή της 

πρωτεΐνης Daughterless επιτυγχάνεται αυτή η αλληλεπίδραση.  

Σε μία πρώτη προσέγγιση του παραπάνω ερωτήματος, ελέγξαμε την αλληλεπίδραση 

των E(spl) με τμήματα της πρωτεΐνης Da με τη μέθοδο αλληλεπίδρασης των δύο υβριδίων 

στο Saccharomyces cerrevisiae. Τμήματα της πρωτεΐνης Daughterless συντήχθησαν με την 

ετερόλογη περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής B42, ενώ ολόκληρα τα μόρια των E(spl) 

είναι συντηγμένα με την LexA ετερόλογη περιοχή πρόσδεσης στο DNA. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, όπου διαπιστώνουμε ότι όλες οι E(spl) εκτός από 

τις E(spl)mδ και E(spl)m3 όπως αναμένεται, αλληλεπιδρούν με τη Daughterless και με 

αμινοτελικό τμήμα αυτής που περιλαμβάνει τις δυο περιοχές ενεργοποίησης της 

μεταγραφής (Da(1-417). Με δεδομένο ότι η Loop Helix περιοχή που αντιπροσωπεύεται στο 

Da265-417 δεν αλληλεπιδρά με τις E(spl), συμπεραίνουμε ότι μάλλον η αλληλεπίδραση 

εντοπίζεται στα πρώτα 265 αμινοξέα της πρωτεΐνης που περιλαμβάνουν την AD1 περιοχή 
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ενεργοποίησης. Μία ασθενή αλληλεπίδραση που παρατηρούμε μεταξύ E(spl)m7 και 

Da265-417, θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντική. 

 

 LexA M8 M7 Mγ Μδ Μ3 Μ5 Μβ 

Β42  - - - - - - - 

DaFL - +++ +++ ++ - - ++ ++ 

Da1-417 - +++ +++ +++ - - +++ +++ 

Da265-417 - - + - - - - - 

Da265-710 - - - - - - - - 

Da416-710 - - - - - - - - 
 

Πίνακας 1.  Η αμινοτελική περιοχή της πρωτεΐνης Daughterless που περιλαμβάνει τις δύο περιοχές 
ενεργοποίησης της μεταγραφής αλληλεπιδρά με τις E(spl). 
Αλληλεπιδράσεις των τμημάτων της Da με τις E(spl) στο σύστημα των δύο υβριδίων στο σακχαρομύκητα. Οι 
αριθμοί στα τμήματα της Daughterless αντιστοιχούν στα αμινοξέα της πρωτεΐνης. Οι αλληλεπιδράσεις 
εκτιμήθηκαν ποιοτικά με βάση το χρώμα σε στερεές καλλιέργειες 24 ωρών σε θρεπτικό μέσο που περιέχει x-
gal σαν υπόστρωμα της lacZ. 
+++ ισχυρή αλληλεπίδραση. 
++ λιγότερο ισχυρή αλληλεπίδραση. 
+ ασθενής αλληλεπίδραση. 
- καθόλου αλληλεπίδραση. 
 
 
 

Συνέχισαμε τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των E(spl) με τη Daughterless, 

διερευνώντας κατά πόσο οι πρώτες μπορούν να καταστείλουν  την ενεργοποίηση του 

UAStkluc γονιδίου αναφοράς που προκαλείται από τα Da τμήματα που είναι συγχωνευμένα 

με την GAL4 DNA Binding Domain σε πειράματα συνδιαμόλυνσης σε S2 κύτταρα. Η 

προσέγγιση αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων που συνοψίζονται στην εικ.3.21, 

υπέδειξαν ότι οι E(spl) μπορούν να καταστείλουν όλα τα τμήματα που περιέχουν την 

περιοχή ενεργοποίησης AD1, δηλαδή τις GDBDDaFL, GDBDDa1-417, GDBDDa1-280, 

GDBDDa(1-160). Η ενεργοποίηση που προκαλείται από τις GDBDDa265-417 και 
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GDBDDa265-710 που περιέχουν την LH περιοχή, μένει ανεπηρέαστη από την παρουσία 

των E(spl). Μία μικρή μείωση που παρατηρούμε στην ενεργοποίηση και την οποία δεν 

διερευνήσαμε περαιτέρω, θεωρούμε αμελητέα σε σχέση με τη δραματική καταστολή που 

προκαλούν οι E(spl) στο GDBDDa1-160. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι τα πειράματα αυτά 

έδειξαν ότι οι E(spl)mδ και E(spl)m3 που δεν έχει βρεθεί να αλληλεπιδρούν με τη Da στο 

σύστημα των δύο υβριδίων, είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν και να καταστείλουν τη 

δράση της Daughterless σε μικρότερο όμως βαθμό από τις υπόλοιπες πρωτεΐνες.  
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Εικόνα 3.21: Η περιοχή ενεργοποίησης AD1 της μεταγράφής είναι και περιοχή αλληλεπίδρασης με τις 
E(spl). / Οι 7 πρωτεΐνες E(spl) συνδιαμολύνθηκαν με τα διάφορα τμήματα GAL4DBDDa και μελέτη της 
απόκρισης του γονιδίου αναφοράς UAStkluc. 
Οι πσότητες των πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι: ractGDBDDaFL 500pg / ractE(spl) 50ng, 
ractGDBDDa1-417 1ng / ractE(spl)100ng, ractGDBDDa1-280 1ng / ractE(spl) 25ng, ractGDBDDa1-160 1ng 
/ E(spl)10ng, GDBDDa265-710 100ng /E(spl) 100ng, GDBDDa265-417 100ng /E(spl) 100ng. 
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Ελέγξαμε την πιθανή αλληλεπίδραση των E(spl) με τα τμήματα Da1-160, Da265-

710 και Da265-417 αλλά και με το Da416-710 που με την παραπάνω προσέγγιση δεν 

μπορούσαμε να μελετήσουμε επειδή  δεν φέρει περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής, 

χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα σε S2 κύτταρα, αλλά αυτή τη φορά η συνδιαμόλυνση 

έγινε με τη χιμαιρική πρωτεΐνη E(spl)m7VP16. Προσδεσή του μορίου αυτού στο Da, θα 

επιφέρει ενίσχυση στη μεταγραφική ικανότητα των τμημάτων που φέρουν περιοχή 

ενεργοποίησης. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο διάγραμμα της εικόνας 3.22., 

επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή αλληλεπίδρασης με τις E(spl), εντοπίζεται στα πρώτα 160 

αμινοξέα όπου βρίσκεται και η περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής AD1. 
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Εικόνα 3.22 Έλεγχος της αλληλεπίδρασης της E(spl)m7VP16 με διαφορετικά τμήματα της πρωτεΐνης 
Daughterless. Η αλληλεπίδραση είναι εφικτή με το τμήμα που περιέχει την περιοχή ενεργοποίησης 
AD1.  
Η ractE(spl)m7VP16 συνδιαμολύνθηκε με τα διάφορα ractGDBDDafragments σε κύτταρα S2 και μελετήθηκε 
η απόκκριση του γονιδίου αναφοράς UAStkluc. Οι ποσότητες των πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν στα 
πειράματα διαμόλυνσης είναι: ractm7VP16:50ng, ractGDBDDa1-160:500pg, ractGDBDDa265-417:1ng, 
ractGDBDDa265-710:10ng, ractGDBDDa416-710:10ng,  
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3.3.2 Η orange περιοχή των E(spl) είναι και περιοχή αλληλεπίδρασης 

με Daughterless. 

H orange περιοχή των E(spl) είναι και η περιοχή αλληλεπίδρασης με την πρωτεΐνη 

Daughterless (Ζαρίφη Ιωάννα, μεταπτυχιακή διατριβή). Πιο συγκεκριμένα, σε πειράματα 

Yeast Two Hybrid, βρήκαμε ότι τμήματα της E(spl)m8 που περιλαμβάνουν την περιοχή 

orange, αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη Daughterless και με ένα αμινοτελικό τμήμα αυτής 

που περιλαμβάνει και τις δύο ενεργοποιητικές περιοχές της πρωτεΐνης. Τα πειράματα 

επαναλήφθησαν με τα αντίστοιχα τμήματα της E(spl)m7 από το Νίκο Γιαγτζόγλου και 

καταλήξαμε στα ίδια συμπεράσματα. Επιλέξαμε την μελέτη της αλληλεπίδρασης με τις 

E(spl)m8 και E(spl)m7 γιατί είναι οι δύο πρωτεΐνες από το σύνολο των E(spl) που 

απαντώνται σε όλους τους προνευρικούς συναθροισμούς και η ιδιότητα αυτή τις  καθιστά 

κρίσιμες στην αλληλεπίδρασή τους με το προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc. 

Η orange περιοχή που αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη Daughterless διαπιστώσαμε ότι 

είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση με την αμινοτελική περιοχή του Daughterless που 

περιλαμβάνει την AD1 και σε πειράματα διαμόλυνσης σε S2 κύτταρα. Χρησιμοποιώντας το 

σύστημα της ενεργοποίησης του UAStkluc γονιδίου αναφοράς από τις χιμαιρικές 

GDBDDa1-160 και GDBDSc320-345, διερευνήσαμε την καταστολή της ενεργοποίησης 

από τις χιμαιρικές πρωτεΐνες E(spl)mGAD και E(spl)mDAG (Κ. Κουμπανάκης, 

Διδακτορική Διατριβή). Οι πρωτεΐνες αυτές είναι υβριδικές των E(spl)mγ (που 

αλληλεπιδρά με Da και Sc) και E(spl)mδ (που αλληλεπιδρά ασθενέστερα με Da σε 

πειράματα διαμόλυνσης σε S2 και δεν αλληλεπιδρά με Sc).  

Η E(spl)mGAD αποτελείται από την bHLH της E(spl)mγ και την orange περιοχή 

της E(spl)mδ. Αναμένουμε λοιπόν ότι θα έχει παρόμοια συμπεριφορά με την E(spl)mδ στην 

αλληλεπίδραση με Daughterless, δηλάδή ότι θα καταστέλλει ασθενώς και όμοια 

συμπεριφορά με την E(spl)mγ στην αλληλεπίδραση με Scute, δηλαδή ότι θα καταστέλλει 

ικανοποιητικά εφόσον η αλληλεπίδραση με το Sc έχει χαρτογραφηθεί στη bHLH περιοχή 

(Giagtzoglou et al., 2005).  

 Η E(spl)mDAG αποτελείται από την bHLH της E(spl)mδ και την orange περιοχή 

της E(spl)mγ. Αναμένουμε λοιπόν ότι θα έχει παρόμοια συμπεριφορά με την E(spl)mγ στην 

αλληλεπίδραση με Daughterless δηλαδή θα επιδεικνύει ικανοποιητική καταστολή και όμοια 

συμπεριφορά με την E(spl)mδ στην αλληλεπίδραση με Scute, δηλαδή ότι δεν θα 

καταστέλλει.  
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Πράγματι όπως παρουσιάζονται στα διαγράμματα της εικόνας 3.23., 

επιβεβαιώνονται τα παραπάνω. Το ίδιο πείραμα πραγματοποιήθηκε και με ολόκληρο το 

μόριο της πρωτεϊνης Da για περαιτέρω επιβεβαιώση αλλά και με το GDBDDa265-417, 

όπου η ενεργοποίηση που προκαλεί η LH περιοχή έμεινε ανεπηρέαστη από τις 

E(spl)mGAD και E(spl)mDAG. 
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Εικόνα 3.23. Έλεγχος της αλληλεπίδρασης της των περιοχών ενεργοποίησης του Da και Sc με τις 
χιμαιρικές πρωτεΐνες E(spl)mGAD, E(spl)mDAG.  
Οι χιμαιρικές ractE(spl)mGAD και ractE(spl)mDAG συνδιαμολύνθηκαν με τα διάφορα 
ractGDBDDafragments και το ractGDBDSc σε κύτταρα S2 και μελετήθηκε η απόκκριση του γονιδίου 
αναφοράς UAStkluc.  
Οι ποσότητες των πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι: ractGDBDDa1-160:1ng, ractGDBDDaFL:1ng, 
ractGDBDDa265-417:10ng, ractGDBDSc320-345:100ng, ractE(spl)mGAD:50ng, ractE(spl)mDAG:50ng. 

3.3.3 Δύο σημειακές μεταλλαγές στην orange περιοχή της E(spl)m7, 

επηρεάζουν την αλληλεπίδραση με Da. 

Κατασκευάστηκαν τρεις μεταλλαγμένες μορφές της E(spl)m7 με σημειακές 

μεταλλαγές στην orange περιοχή και σε αμινοξέα που εμφανίζουν μεγάλο βαθμό 

συντήρησης μεταξύ των E(spl)m7 και E(spl)m8 (Νίκος Γιαγτζόγλου διδακτορική 
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διατριβή). Για τη δημιουργία της E(spl)m7SA κατασκευάστηκε η σημειακή μεταλλαγή 

S95>A. Για τη δημιουργία της E(spl)m7TNHQ κατασκευάστηκαν οι σημειακές μεταλλαγές 

Τ114>Ν και Η115>Q. Για τη δημιουργία της E(spl)m7NTEK, κατασκευάστηκαν οι 

σημειακές μεταλλαγές Ν92>Τ και Ε93>Κ. 

Ελέγξαμε την αλληλεπίδραση των παραπάνω μεταλλαγμένων μορφών της E(spl)m7 

με το αμινοτελικό τμήμα του Daughterless Da1-417 που φυσιολογικά αλληλεπιδρά με την 

αγρίου τύπου E(spl)m7 σε πειράματα Yeast Two Hybrid, όπου και διαπιστώσαμε ότι η 

αλληλεπίδραση χάνεται στην περίπτωση της E(spl)m7NTEK, ενώ διατηρείται στις 

E(spl)m7SA και E(spl)m7TNHQ. Ελέγξαμε επίσης την ικανότητα του E(spl)m7NTEK να 

καταστέλλει την ενεργοποίηση του UAStkluc γονιδίου αναφοράς από τις χιμαιρικές 

GDBDDa, GDBDDa1-160 και GDBDSc320-345. Ενώ καταστέλλει τη δραστικότητα του 

GDBDSc320-345 όπως η αγρίου τύπου E(spl)m7, δεν μπορεί να καταστείλει στον ίδιο 

βαθμό τη δραστικότητα των GDBDDa και GDBDDa1-160. Φαίνεται λοιπόν πως η 

μεταλλαγή αυτή στην orange περιοχή διακόπτει την αλληλεπίδραση με Da ενώ δεν έχει 

καμία επίπτωση στην αλληλεπίδραση με Scute όπως θα αναμέναμε. 

Κατασκεύαστηκαν διαγονιδιακές μύγες που φέρουν το E(spl)m7NTEK κάτω από 

τον έλεγχο UAS ρυθμιστικών στοιχείων. Υπερέκφραση του E(spl)m7NTEK στην περιοχή 

δράσης των γονιδίων pnr και omb με το σύστημα UAS/GAL4, έχει σαν αποτέλεσμα την 

καταστολή του EE4 ενισχυτή όπως αυτό φαίνεται από τη μείωση των επιπέδων της β-

γαλακτοσιδάσης που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό του. Επομένως η E(spl)m7NTEK 

παρά το γεγονός της μειωμένης αλληλεπίδρασης με Daughterless είναι σε θέση να 

καταστείλλει τα λειτουργικά προνευρικά σύμπλοκα που ευθύνονται για την ενεργοποίηση 

του EE4lacZ πιθανόν μέσω της ικανοποιητικής αλληλεπίδρασης με Scute (βλ. παρακάτω). 
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Εικόνα 3.24. Δύο σημειακές μεταλλαγές στην orange περιοχή του E(spl)m7, διακόπτουν την 
αλληλεπίδραση με Daughterless αλλά δεν επηρέζουν την ικανότητα της πρωτεΐνης να καταστείλλει τα 
προνευρικά σύμπλοκα που εννργοποιούν τον EE4 ενισχυτή. 
Α) H ractE(spl)m7NTEK συνδιαμολύνθηκε με τα ractGDBDDa, ractGDBDDa1-160 και το ractGDBDSc320-
345 σε κύτταρα S2 και μελετήθηκε η απόκκριση του γονιδίου αναφοράς UAStkluc. Από τα διαγράμματα 
παρατηρούμε ότι ενώ είναι δυνατή η καταστολή της ενεργοποιητικής δράσης του Scute,  η ενεργοποιητική 
δράση του Daughterless μένει σχεδόν ανεπηρέαστη σε σχέση με τη δράση της αγρίου τύπου E(spl)m7. 
Οι ποσότητες των πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι: ractGDBDDa:1ng, ractGDBDDa1-160:1ng, 
ractGDBDSc320-345:100ng, ractGDBDm7:50ng, ractGDBDm7NTEK:50ng. 
B) Η E(spl)m7NTEK, καταστέλλει τον EE4-lacZ ενισχυτή. Παρουσιάζονται οι υπερεκφράσεις στις περιοχές 
δράσης των γονιδίων pnr και omb και σύγκριση του προτύπου χρώσης της β-γαλακτοσιδάσης με τα ενδογενή 
επίπεδα έκφρασης σε αγρίου τύπου αναπτυξιακό δίσκο του φτερού. 
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3.3.4 Στρατολόγηση των E(spl) στο προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc και 

στις μεταλλαγμένες μορφές του συμπλόκου. Προσέγγιση in vitro. 

Από τις προηγούμενες παραγράφους διαπιστώσαμε ότι οι E(spl) αλληλεπιδρούν 

απευθείας με Daughterless και Scute. Χρησιμοποιούν διαφορετικές επιφάνειες για αυτή την 

αλληλεπίδραση. Η περιοχή orange αλληλεπιδρά με το τμήμα της πρωτεΐνης Daughterless 

που περιλαμβάνει την AD1 περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής και η bHLH  

αλληλεπιδρά με την περιοχή ενεργοποίησης του Scute. Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι 

αποτέλεσμα μελέτης της αλληλεπίδρασης των E(spl) με απομονωμένα τα στοιχεία του 

προνευρικού συμπλόκου. Μελέτη δηλαδή κατά περίπτωση είτε της αλληλεπίδρασης με Da 

είτε με Sc. Τι συμβαίνει όμως όταν είναι παρόντα και τα δύο μέρη του προνευρικού 

συμπλόκου; Ποιες επιφάνειες επαφής με τις E(spl) είναι αναγκαίες για την αλληλεπίδραση; 

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί η προσπάθεια διερεύνησης αυτού του ερωτήματος. 

Μελετήσαμε τη σημασία της παρουσίας της περιοχής αλληλεπίδρασης του Da με τις 

E(spl) για τη στρατολόγησή τους στο προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc. Βασιστήκαμε σε μία 

προσέγγιση in vitro η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της συνεργατικής πρόσδεσης 

των E(spl) στο DNA με την αλληλεπίδραση τους με το προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc 

(Κωστής Κουμπανάκης, Διδακτορική Διατριβή). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε 

πειράματα υστέρησης κινητικότητας. Ραδιενεργό σημασμένο ολιγονουκλεοτίδιο που 

περιέχει ένα EA στοιχείο πρόσδεσης για το προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc και ένα EB στοιχείο 

πρόσδεσης για τις E(spl), επωάζεται με τις πρωτεΐνες στον πάγο και ακολουθεί 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης κάτω από μη αποδιατακτικές συνθήκες. Οι 

πρωτεΐνες παράγονται in vitro με τη βοήθεια συζευγμένου συστήματος μεταγραφής-

μετάφρασης από δικτυοκύτταρα κουνελιού.  

Στο πείραμα αυτό, κατά την προσθήκη αυξανόμενης ποσότητας m7/m8 σε μια 

σταθερή ποσότητα Da/Sc, το αποτέλεσμα είναι μια προοδευτική αύξηση της έντασης της 

χαμηλής ζώνης που αντιστοιχεί στη ζώνη πρόσδεσης των E(spl) στο EB στοιχείο όπως 

άλλωστε αναμένεται, αλλά και αντίστοιχη αύξηση στην ένταση της ζώνης υψηλού 

μοριακού βάρους που αντιστοιχεί στη ζώνη πρόσδεσης του συμπλόκου Da/Sc. Αυτό 

σημαίνει ότι η βαριά ζώνη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, εκτός από το διμερές Da/Sc, και 

το τετραμερές σύμπλοκο Da/Sc/m7/m8. Εξετάσαμε τη δημιουργία τετραμερούς συμπλόκου 

στην περίπτωση των DaΔLH/Sc και DaΔAD1/Sc συμπλόκων. Στην εικόνα 3.25., 

παρατηρούμε ότι τετραμερές σύμπλοκο σχηματίζεται όταν είναι παρούσα η AD1 περιοχή 

και δεν σχηματίζεται στην αντίθετη περίπτωση. Μία μικρή στρατολόγηση των E(spl) στο 
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DaΔAD1/Sc σύμπλοκο μάλλον είναι αποτέλεσμα προσθετικής πρόσδεσης και όχι 

συνεργατικής πρόσδεσης των E(spl) στο προνευρικό σύμπλοκο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

μία ακόμη απόδειξη της στρατολόγησης των E(spl) από το τμήμα του Da που περιέχει την 

AD1 περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής.  

Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την αντίστοιχη  στρατολόγηση των m7/m8 στα 

διάφορα σύμπλοκα Da/Sc που φέρουν τη μεταλλαγμένη μορφή ScΔTAD, αλλά αυτό 

κατέστη αδύνατο λόγω αδυναμίας παραγωγής της πρωτεΐνης ScΔTAD. 
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Εικόνα 3.25.  Η παρουσία της AD1 περιοχής απαραίτητη για τη στρατολόγηση του ετεροδιμερούς 
συμπλόκου m7/m8, στο προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc. 
Πραγματοποιήθηκαν τρεις αντιδράσεις για τη σύνθεση ταυτόχρονα DaFL/Sc, DaΔLH/Sc, DaΔAD1/Sc, και 
μία αντίδραση για τη σύνθεση  ταυτόχρονα m7/m8. Χρησιμοποιήθηκαν 2μl από κάθε σύμπλοκο Da/Sc στα 
οποία προστέθηκαν αυξανόμενες ποσότητες m7/m8, 0.5, 1, 2, και 5μl κατά σειρά. Παρατηρούμε αύξηση στην 
ένταση της ζώνης Da/Sc μετά από την προσθήκη των m7/m8, στην περίπτωση των DaFL/Sc και DaΔLH/Sc. 
 

3.3.5 Στρατολόγηση των E(spl) στο προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc και 

στις μεταλλαγμένες μορφές του συμπλόκου. Προσέγγιση σε 

πειράματα διαμόλυνσης S2 κυττάρων. 

Προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τη σημασία της παρουσίας των περιοχών 

αλληλεπιδράσεων με τις E(spl) των Daughterless και Scute in vivo. Η πρώτη προσέγγιση 

έγινε σε πειράματα διαμόλυνσης S2 κυττάρων όπου και μελετήσαμε την ενεργοποίηση του 

γονιδίου της λουσιφεράσης που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του συνθετικού ενισχυτή 
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ΕΕ4, από τα σύμπλοκο Da/Sc και τις μεταλλαγμένες μορφές αυτού και την επίδραση που 

έχει σε αυτή την ενεργοποίηση η ενδεχόμενη στρατολόγηση της χιμαιρικής E(spl)m7VP16. 

Ενίσχυση της ενεργοποίησης του γονιδίου αναφοράς προϋποθέτει επαρκή στρατολόγηση 

του E(spl)m7VP16 στο εκάστοτε προνευρικό σύμπλοκο μέσω πρωτεΐνικών 

αλληλεπιδράσεων, εφόσον είναι αδύνατη η απευθείας πρόσδεσή του στο DNA. 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών συνοψίζονται στα διαγράμματα της 

εικόνας 3.26 όπου αποδεικνύεται η σπουδαιότητα της AD1 του Da και το TAD του Sc για 

τη στρατολόγηση των E(spl), εφόσον η E(spl)m7VP16 στρατολογείται ικανοποιητικά στα 

σύμπλοκα DaΔLH/ScΔTAD, DaΔAD1/Sc και DaΔTADs/Sc. Τα σύμπλοκα αυτά διαθέτουν 

μόνο μία επιφάνεια επαφής με τις E(spl), προσφερόμενη από το Da στην περίπτωση του 

DaΔLH/ScΔTAD και προσφερόμενη από το Sc στην περίπτωση των DaΔAD1/Sc και 

DaΔTADs/Sc. 

Πιο συγκεκριμένα, η προσθήκη του E(spl)m7VP16 στα σύμπλοκα Da/Sc και  

Da/ScΔTAD προκαλεί σημαντική ενεργοποίηση του ΕΕ4 ενισχυτή όπως αυτό 

μεταφράζεται από τα απόλυτα επίπεδα ενεργότητας λουσιφεράσης. H αφαίρεση λοιπόν της 

περιοχής αλληλεπίδρασης με Sc στο σύμπλοκο Da/ScΔTAD, ενώ προκαλεί σχετική μείωση 

του απόλυτου ποσού ενεργοποίησης της λουσιφεράσης όπως φαίνεται στα διαγράμματα δεν 

επηρεάζει τη στρατολόγηση του E(spl)m7VP16, και συμπεραίνουμε ότι η επιφάνεια 

επαφής με Daughterless είναι επαρκής για αυτή τη δράση.  Στα ίδια συμπεράσματα 

καταλήγουμε από τα σύμπλοκα που σχηματίζονται από τη DaΔLH και τις Sc και ScΔTAD, 

υποδεικνύοντας ότι η AD1 περιοχή αλληλεπίδρασης του Da αρκεί για τη στρατολόγηση 

του E(spl)m7VP16. Η E(spl)m7VP16 στρατολογείται επίσης στα DaΔAD1/Sc και 

DaΔTADs/Sc σύμπλοκα και μάλιστα  περισσότερο ικανοποιητικά από το DaΔLH/ScΔΤΑD 

σύμπλοκο υποδείκνυοντας ότι η στρατολόγηση της E(spl)m7VP16 στο προνευρικό 

σύμπλοκο φαίνεται να επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο από το ScTAD ενώ η συνεισφορά 

του DaΑD1 φαίνεται να είναι μικρότερη. H στρατολόγηση του E(spl)m7VP16 φαίνεται να 

εκμηδενίζεται όταν από τα DaΔAD1/Sc και DaΔTADs/Sc σύμπλοκα αφαιρεθεί η επιφάνεια 

επαφής με Sc. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το E(spl)m7VP16 στρατολογείται στα σύμπλοκα 

από τα οποία απουσιάζει η επιφάνεια επαφής με Da αλλά διατηρείται η επιφάνεια επαφής 

με Sc, αλλά στην απουσία και της τελευταίας χάνεται η ικανότητα στρατολόγησης. Στο 

συμπέρασμα αυτό βέβαια καταλήγουμε αν θεωρήσουμε αμελητέα την ενίσχυση της 

ενεργοποίησης που λαμβάνουμε από τα σύμπλοκα DaΔAD1/ScΔTAD και 

DaΔTADs/ScΔΤΑD μετά την προσθήκη του E(spl)m7VP16. 

 117



Η  μικρή αύξηση στην ενεργοποίηση του ΕΕ4 από την επίδραση του m7VP16 στα 

σύμπλοκα DaΔAD1/ScΔTAD και DaΔTADs/ScΔTAD, μπορεί να εξηγηθεί από την 

ενδεχόμενη δημιουργία συμπλόκων του ScΔTAD με ενδογενή μόρια Da, τα οποία αρκούν 

για τη στρατολόγηση του m7VP16. Αυτό πρέπει πράγματι να ισχύει γιατί όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα,  το DaΔTADs/ScΔTAD συμπλόκο, ενεργοποιεί περίπου 4.5 φορές τον ΕΕ4 

ενισχυτή. Η ενεργοποίηση αυτή είναι βέβαια πολύ μικρότερη από ότι η αντίστοιχη που 

προκαλείται από το ScΔTAD από μόνο του και σε σύμπλοκο με ενδογενή μόρια Da, και αν 

θεωρήσουμε ότι το σύμπλοκο DaΔTADs/ScΔTAD δεν έχει ικανότητα ενεργοποίησης, τότε 

συμπεραίνουμε πως τα μόρια DaΔTADs δεν αρκούν να καλύψουν όλα τα μόρια ScΔΤΑDs. 

(Όπως δείξαμε σε προηγούμενη παράγραφο και στο διάγραμμα της εικόνας 3.12.). Η 

αύξηση στην ποσότητα των πλασμιδίων για την έκφραση των διαφόρων Da πρωτεϊνών δεν 

μπορεί να αποτελέσει λύση γιατί σε μεγαλύτερη παραγωγή τους δημιουργούν διμερή τα 

οποία προσδένονται στον ενισχυτή και μπορούν να ανταγωνιστούν την πρόσδεση των 

ετεροδιμερών Da/Sc. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρουσιάζεται στο διάγραμμα της εικόνας 

3.27., όπου σε σταθερές ποσότητες πλασμιδίων ractSc και ractm7VP16, οι αυξανόμενες 

ποσότητες του ractDaΔAD1 εμποδίζουν τη στρατολόγηση του m7VP16, λόγω της 

δημιουργίας διμερών μορίων DaΔAD1 που καταλάμβανουν θέσεις πρόσδεσης και δεν 

αλληλεπιδρούν με m7VP16. Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ενώ η 

συνδιαμόλυνση του m7VP16 με Sc ή ScΔTAD αυξάνει την ενεργοποίηση του γονιδίου 

αναφοράς πολύ περισσότερο από την αύξηση που προκαλoύν τα Sc ή ScΔTAD μόνα τους, 

κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όταν συνεκφράζονται τα διάφορα μόρια Da με m7VP16, όπου το 

τελευταίο δεν αυξάνει την ενεργοποίηση των διμερών συμπλόκων Da. Προφανώς η 

στερεοχημική τους διαμόρφωση δεν επιτρέπει τέτοια αλληλεπίδραση. 

Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε τη 

στοιχειομετρία στις ποσότητες των πρωτεϊνών που παράγονται η οποία θα εξασφαλίζει ότι 

όλα τα μόρια της εκάστοτε πρωτεϊνης Scute βρίσκονται σε απόλυτη αναλογία με τα μόρια 

της κάθε πρωτεΐνης Daughterless και άρα μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα 

από τα πειράματα αυτά ποιοτικά και όχι ποσοτικά. 

Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά διαφοροποιούνται από 

αυτά των πειράματων υστέρησης κινητικότητας όπου διαπιστώσαμε ότι η παρουσία της 

AD1 είναι αναγκαία για τη στρατολόγηση των E(spl). Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι σε 

αυτά τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία πρόσδεσης και για τις προνευρικές και για 

τις E(spl) πρωτεΐνες. Η πρόσδεση των E(spl) στο DNA μαζί με τη συνεργατική 

αλληλεπίδραση με το προνευρικό σύμπλοκο είναι πιθανό να έχει διαφορετικές απαιτήσεις 
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από απόψη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων σε σχέση με την περίπτωση της απευθείας 

πρόσδεσής τους στο προνευρικό σύμπλοκο χωρίς σύγχρονη πρόσδεση στο DNA, όπως 

απαιτεί ο ΕΕ4 ενισχυτής. 
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Εικόνα 3.26.  Απόκριση του ΕΕ4tkluc γονιδίου αναφοράς στη στρατολόγηση του m7VP16 στις διάφορες 
μορφές του συμπλόκου Da/Sc. 
Οι ποσότητες των πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι: ractDa:10ng, ractDaΔLH:25ng, 
ractDaΔAD1:100ng, ractDaΔTADs:10ng ractSc:50ng, ractScΔTAD:50ng, ractm7VP16:100ng. 
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Στο διάγραμμα Ε συνοψίζεται από τα διαγράμματα Α-Δ η ικανότητα των διαφόρων μορφών του προνευρικού 
συμπλόκου στη στρατολόγηση της E(spl)m7VP16. Παρατηρούμε ότι σημαντική στρατολόγηση όπως αυτή 
μεταφράζεται από την ενεργότητα του ενισχυτή, λαμβάνουμε όταν στο προνευρικό σύμπλοκο υπάρχει 
τουλάχιστον η μία από τις δύο επιφάνειες επαφής με τις E(spl). 
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Εικόνα 3.27.  
Α) Αυξανόμενες ποσότητες DaΔAD1 στο σύμπλοκο DaΔAD1/Sc/m7VP16, μειώνουν την απόκκριση του 
EE4 ενισχυτή. Η δημιουργία ομοδιμερών DaΔAD1 που δεν αλληλεπιδρούν με m7VP16, δρα ανταγωνιστικά 
στην πρόσδεση των Sc/DaΔAD1 συμπλόκων.  
Ποσότητες πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν: ractmycSc:10ng, ractm7VP16:20ng, 
ractmycDaΔAD1:100ng,200ng,500ng όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα. 
Β) Η στρατολόγηση του m7VP16 είναι εφικτή σε Sc και ScΔTAD που σχηματίζουν ετεροδιμερή με ενδογενή 
μόρια Da, αλλά δεν είναι εφικτή σε ομοδιμερή Da.  
Ποσότητες πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν: ractmycSc:10ng, ractmyScΔTAD:10ng, 
ractmycDaΔAD1:500ng, ractmycDaΔLH:5ng, ractm7VP16:20ng. 
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3.3.6 Στρατολόγηση των E(spl) στο προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc και 

στις μεταλλαγμένες μορφές του συμπλόκου. Προσέγγιση in vivo. 

Η στρατολόγηση της E(spl)m7 στον EE4 ενισχυτή, έχει σαν αποτέλεσμα την 

καταστολή του, μέσω των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που δημιουργούνται με το 

προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc. Το ίδιο αποτέλεσμα λαμβάνουμε και στην περίπτωση της 

ταυτόχρονης υπερέκφρασης της E(spl)m7 με τις μεταλλαγμένες μορφές της Daughterless 

που φέρουν μία εκ των δύο ενεργοποιητικών περιοχών (Εικ.3.28). Η υπερέκφραση της 

E(spl)m7 στην περιοχή δράσης του γονιδίου pnr, όπως αυτή σκιαγραφείται στην εικόνα, 

είναι ικανή να καταστείλλει εξίσου ικανοποιητικά την ενεργοποίηση που προκαλείται από 

την υπερέκφραση των Da, DaΔLH και DaΔAD1. Το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή την 

περίπτωση είναι το πώς επιτυγχάνεται η στρατολόγηση στην περίπτωση του DaΔAD1/Sc 

συμπλόκου. Αρκεί η αλληλεπίδραση με Sc που ενδογενώς εκφράζεται στην περιοχή αυτή 

του θώρακα, ή υπάρχει και κάποια άλλη περιοχή αλληλεπίδρασης που εντοπίζεται στο 

DaΔAD1 μετάλλαγμα;   

EE4lacZ

wt Da DaΔLH DaΔAD1

m7 m7;Da m7;DaΔLH m7;DaΔAD1
 

Εικόνα 3.28. Η E(spl)m7 στρατολογείται εξίσου ικανά στα προνευρικά σύμπλοκα Da/Sc, DaΔLH/Sc, 
DaΔAD1/Sc. 
Η υπερέκφραση των UAS διαγονιδίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του pnrGal4 οδηγού η δράση του 
οποίου εντοπίζεται στη σκιαγραφημένη περιοχή. Όλες οι x-gal χρώσεις πραγματοποιήθηκαν για 2 ώρες. 
 

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα κρίνεται απαραίτητη η χρήση της 

μεταλλαγμένης μορφής του Scute που χάνει την περιοχή αλληλεπίδρασης με τις E(spl). Για 
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το σκοπό αυτό, μελετήσαμε την ικανότητα στρατολόγησης της χιμαιρικής 

E(spl)m7ΚΝΕQVP16, στα σύμπλοκα που σχηματίζουν οι διάφορες μορφές της 

Daughterless με την ScΔTAD. H E(spl)m7ΚΝΕQVP16, υπενθυμίζουμε ότι έχει χάσει την 

ικανότητα πρόσδεσης στο DNA, φέρει στη θέση της περιοχής στρατολόγησης του 

συγκαταστολέα Groucho την ετερόλογη περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής VP16, και 

αλληλεπιδρά με το προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc. Επειδή η υπερέκφραση όλων αυτών των 

διαγονιδίων στην περιοχή δράσης του pnr εχει θνησιγόνο φαινότυπο, και δεν είναι δυνατή 

η απομόνωση νυμφών για χρώση x-gal, κάναμε χρήση θερμοευαίσθητης Gal80 πρωτεΐνης 

που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του υποκινητή της α-τουμπουλίνης. Η έκφραση του 

gal80 εμποδίζει την ενεργότητα του gal4 μέχρι τη στιγμή που θα αυξηθεί η θερμοκρασία 

στους 300C όπου απενεργοποιείται η Gal80 και αρχίζει η έκφραση του UAS. Με αυτό τον 

τρόπο επιτυγχάνεται στοχευμένα η έκφραση των UAS διαγονιδίων για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα (στα πειράματα που παρουσιάζονται για δάστημα 24 ωρών) πριν την 

πραγματοποίηση της x-gal χρώσης, γεγονός το οποίο επιτρέπει την επιβίωση των  

προνυμφών και επαρκεί για την ενεργοποίηση του EE4 ενισχυτή. 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων παρουσιάζονται στην εικόνα 3.29. Η χρήση της 

Gal80 έγινε μόνο στις περιπτώσεις των διαφόρων συνδυασμών γονοτύπων που φέρουν τις 

DaΔLH και DaΔAD1 (Εικ.3.29Α και Β). Στην περίπτωση της DaΔTADs (Εικ.3.29Γ), δεν 

έγινε χρήση του Gal80 συστήματος γιατί οι διάφοροι γενετικοί συνδυασμοί είναι βιώσιμοι. 

Στην Εικ.3.29Δ όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπερεκφράσεων των 

UASScΔTAD και UASScΔTAD, UASm7KNEQVP16 έγινε οι χρήση του Gal80 για σύγκριση 

με τις εικόνες Α και Β. 

Η m7KNEQVP16 στρατολογείται ικανοποιητικά στον EE4 ενισχυτή με την 

ταυτόχρονη υπερέκφραση του UASm7KNEQVP16 σε συνδυασμό με ένα από τα ακόλουθα 

UASDaΔLH, UASDaΔAD1 και UASDaΔTADs διαγονίδια. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση 

παρουσιάζεται το παράδοξο της στρατολόγησης στις μορφές της Daughterless που δεν 

οφείλουν να αλληλεπιδρούν με τις E(spl). Οι διάφορες μορφές της Daughterless όμως, 

σχηματίζουν σύμπλοκα με την ενδογενή πρωτεΐνη Scute. Όταν εκτοπίσουμε την ενδογενή 

Scute πρωτεΐνη υπερεκφράζοντας το  UASScΔTAD, μείωνεται δραματικά η στρατολόγηση 

της m7KNEQVP16. Στην περίπτωση του συμπλόκου ScΔTAD/DaΔAD1, δεν παρατηρείται 

στρατολόγηση, ενώ στην περίπτωση του ScΔTAD/DaΔLH, παρατηρείται αύξηση στην 

ένταση της ενεργοποίησης του ενισχυτή με την προσθήκη της  m7KNEQVP16, γεγονός 

που δηλώνει ότι η AD1 περιοχή αλληλεπίδρασης και μόνο αρκεί για τη στρατολόγηση του 

m7KNEQVP16. Αντίστοιχα, μία μικρή αύξηση παρατηρούμε στην περίπτωση του 
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συμπλόκου ScΔTAD/DaΔTADs μετά την προσθήκη της m7KNEQVP16 η οποία δεν είναι 

ομοιόμορφη σε όλη την περιοχή του pannier και ίσως να οφείλεται σε ελλιπή 

αντικατάσταση των ενδογενών επιπέδων των πρωτεϊνών Da και Sc από τα UASδιαγονίδια. 

Κοινός παρανομαστής σε όλες τις περιπτώσεις είναι η σημαντική μείωση στη 

στρατολόγηση της m7KNEQVP16 με την αντικατάσταση του ενδογενούς Scute από το 

ScΔTAD, υποδηλώνοντας τη μεγάλη σημασία ύπαρξής της ενεργοποιητικής του περιοχής 

για την αλληλεπίδραση. Η περιοχή αλληλεπίδρασης και μόνο του Sc αρκεί για τη 

στρατολόγηση του E(spl)m7KNEQVP16 όπως αυτό φαίνεται από τους ενήλικους 

φαινοτύπους των υπερεκφράσεων που παρουσιάζονται στην εικόνα 3.29Γ ΙΙΙ, ΙV. Η 

ταυτόχρονη υπερέκφραση των UASDaΔTADs και UASm7KNEQVP16 έχει σαν αποτέλεσμα 

την επαγωγή μακροχαιτών και μάλιστα στις αναμενόμενες θέσεις εμφάνισής τους 

προφανώς λόγω της ύπαρξης του ενδογενούς Scute. Όταν όμως αντικατασταθεί το 

ενδογενές Scute από την υπερέκφραση του UASScΔTAD παρατηρείται έλλειψη των 

μακροχαιτών προφανώς λόγω έλλειψης των περιοχών αλληλεπίδρασης του προνευρικού 

συμπλόκου με την m7KNEQVP16. 
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Εικόνα 3.29. Στρατολόγηση της E(spl)m7KNEQVP16 στις μεταλλαγμένες μορφές του συμπλόκου 
Da/Sc. 
Α) I) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / + ; UdaΔLH / pnrGal4  xgal χρώση 20min 
II)  tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / ScΔTAD ; UdaΔLH / pnrGal4 xgal χρώση 20min 
III) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / Um7KNEQVP16 ; UdaΔLH / pnrGal4 xgal χρώση 20min 
IV) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / ScΔTAD, Um7KNEQVP16 ; UdaΔLH / pnrGal4 xgal χρώση 20min 
B) I)  tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / + ; UdaΔAD1 / pnrGal4 xgal χρώση 2hours 
II) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / ScΔTAD ; UdaΔLH / pnrGal4 xgal χρώση 2hours 
III) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / Um7KNEQVP16 ; UdaΔLH / pnrGal4 xgal χρώση 2hours 
IV) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / ScΔTAD,Um7KNEQVP16 ; UdaΔLH / pnrGal4 xgal χρώση 2hours 
Γ) I) EE4lacZ / + ; UDaΔTADs / pnrGal4 xgal χρώση 80min 
II) EE4lacZ / UScΔTAD  ; UDaΔTADs / pnrGal4 xgal χρώση 2hours 
III) EE4lacZ / Um7KNEQVP16  ; UDaΔTADs / pnrGal4 xgal χρώση 80min 
IV) EE4lacZ / UScΔTAD,Um7KNEQVP16 ; UDaΔTADs / pnrGal4 80min 
Δ) I)  tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / ScΔTAD ; + / pnrGal4 xgal χρώση 90min 
II) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / ScΔTAD,Um7KNEQVP16 ; + / pnrGal4 xgal χρώση 90min 
III) tubG80ts / + ; ΕΕ4lacZ / Um7KNEQVP16 ; + / pnrGal4 xgal χρώση 20min 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 

Οι E(spl) χρησιμοποιούν διαφορετικές επιφάνειες για την αλληλεπίδραση με τα δύο 

μέρη του προνευρικού συμπλόκου Daughterless και Scute. Η περιοχή bHLH χρησιμεύει για 

την αλληλεπίδραση με την περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής του Scute και η περιοχή 

orange χρησιμεύει για την αλληλεπίδραση με την περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής 

του Daughterless, AD1. 

Δείξαμε σε πείραμα υστέρησης κινητικότητας ότι η ύπαρξη της AD1 περιοχής του 

Daughterless είναι απαραίτητη για την συνεργατική στρατολόγηση του διμερούς 

E(spl)m7/E(spl)m8 με το προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc σε στοιχεία DNA που αποτελούνται 

από ένα ΕΑ και ένα ΕΒ μοτίβο. 

Σε κύτταρα S2 και στο δίσκο του φτερού η στρατολόγηση της E(spl)m7 στο 

προνευρικό σύμπλοκο φαίνεται να επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο από το ScTAD με το 

DaAD1 να παίζει μικρότερο, αν και εμφανή, ρόλο. 
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4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι bHLH πρωτεΐνες συγκροτούν μία μεγάλη κατηγορία μεταγραφικών παραγόντων 

που είναι βασικοί ρυθμιστές σε πολλές αναπτυξιακές διαδικασίες. bHLH μεταγραφικοί 

παράγοντες που ανήκουν σε δύο διακρίτες ομάδες με ανταγωνιστικές μεταξύ τους δράσεις, 

μετέχουν στη διαδικασία επιλογής του προδρόμου κυττάρου του αισθητηρίου οργάνου 

(ΠΑΟ) από το σύνολο των όμοιων μεταξύ τους κυττάρων του προνευρικού συναθροισμού 

κατά την ανάπτυξη του περιφερικού νευρικού συστήματος της D. melanogaster. Οι 

προνευρικές πρωτεΐνες Achaete (Ac) και Scute (Sc) που αρχικά εκφράζονται στο σύνολο 

των κυττάρων του προνευρικού συναθροισμού στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού, 

ετεροδιμερίζονται με την επίσης bHLH πρωτεΐνη Daughterless (Da) για τη δημιουργία ενός 

συμπλόκου που προωθεί τη νευρική τύχη ενώ οι E(spl) πρωτεΐνες, μεταγραφικοί 

καταστολείς και άμεσοι στόχοι του σηματοδοτικού μονοπατιού Notch, ανταγωνίζονται τη 

δράση των πρώτων με αποτέλεσμα τον περιορισμό της νευρικής τύχης σε ένα μόνο 

κύτταρο.  

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη λειτουργική ανάλυση της πρωτεΐνης Da που έχει 

δεσπόζουσα θέση σε όλη τη νευρογένεση. Δείξαμε ότι είναι εντελώς απαραίτητη για τη 

γένεση των ΠΑΟ στο στάδιο της προνύμφης όπως και για τα μετέπειτα στάδια της 

κυτταρικής γενεαλογίας. Σαν θετικός μεταγραφικός παράγοντας στη διαδικασία της 

νευρογένεσης που δρα σε συνδυασμό με τις προνευρικές πρωτεΐνες Sc και Ac, παρέχει την 

ενεργοποιητική της δράση μέσω δύο ενεργοποιητικών περιοχών στο αμινοτελικό της 

τμήμα. Αναλύσαμε το ρόλο των περιοχών αυτών και διαπιστώσαμε ότι έχουν πλεονάζουσα 

δράση στη γένεση των ΠΑΟ αλλά  διαφοροποιούνται στο γεγονός ότι μόνο η μία εκ των 

δύο περιοχών αλληλεπιδρά με τους μεταγραφικούς καταστολείς E(spl). Μελετήσαμε το 

προνευρικό σύμπλοκο Da/Sc μέσα από μεταλλαγμένες μορφές του και εντοπίσαμε τις 

απαραίτητες δομές των δύο πρωτεϊνών για τη γένεση των ΠΑΟ αλλά και για την 

αλληλεπίδραση με τις E(spl). 

4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ DAUGHTERLESS ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗ 

Κλώνοι έλλειψης του γονιδίου da έχουν σαν αποτέλεσμα την εξάλλειψη των 

μηχανοαισθητήριων σμηρίγγων. Ο φαινότυπος αυτός είναι αποτέλεσμα αδυναμίας γένεσης 
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των ΠΑΟ όπως αυτό υποδεικνύεται από την αδυναμία ανίχνευσης της πρωτεΐνης senseless 

στις φυσιολογικές θέσεις εμφάνισής της όταν αυτές συμπίπτουν με τους μιτωτικούς 

κλώνους στην περιοχή του αναπτυξιακού δίσκου του φτερού. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με προηγούμενες εργασίες (Cadigan et al.,2002; Jafar-Nejad et al., 2006; 

Wildonger and Mann, 2005) και δηλώνουν ότι η δράση της Da είναι απαραίτητη για τη 

γένεση των ΠΑΟ. Σε αντιδιαστολή με την έλλειψη της δράσης da, η υπερέκφραση του 

γονιδίου οδηγεί στον αντίθετο φαινότυπο, αυτόν της εμφάνισης υπεράριθμων μακροχαιτών 

στην περιοχή του θώρακα σαν αποτέλεσμα της εκτοπικής εμφάνισης ΠΑΟ. Ο μηχανισμός 

της πλευρικής αναστολής εμφανίζεται ενεργός δεδομένου ότι τα εκτοπικά ΠΑΟ 

περιβάλλονται από κύτταρα που ισχυρά εκφράζουν E(spl) που είναι άμεσοι στόχοι των 

προνευρικών πρωτεΐνών. Η έκφραση των E(spl) στους κλώνους συμβαδίζει με το γεγονός 

ότι μόνο ένα υποσύνολο των κυττάρων στους κλώνους εκφράζουν senseless, 

υποδηλώνοντας ότι τα E(spl) ανταγωνίζονται την προνευρική ενεργότητα του εκτοπικού 

Da. 

 Μιας και η υπερέκφραση του da παράγει επιπλέον νευρικά κύτταρα, 

συμπεραίνουμε ότι το ενδογενές Da είναι περιοριστικό για την περιφερική νευρογένεση. Η 

δράση του υπερεκφραζόμενου da θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της εκτοπικής 

ενεργοποίησης των προνευρικών πρωτεϊνών Ac και Sc για τη δημιουργία ενεργών 

ετεροδιμερών συμπλόκων και την περαιτέρω ενεργοποίηση γονιδίων στόχων, κάτι που δεν 

μπορέσαμε να αποδείξουμε γιατί δεν ανιχνεύσαμε εκτοπικό Ac παρά μόνο στα ΠΑΟ και 

όχι στο σύνολο των κυττάρων των κλώνων. Αυτό φυσικά μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί το 

Ac υπάρχει ή επάγεται από το Da σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Εναλλακτικά, δεν πρέπει να 

αποκλείσουμε την πιθανότητα το εκτοπικό Da να δρα σαν ομοδιμερές, δεδομένου ότι σε 

υπόβαθρο έλλειψης των γονιδίων ac, sc και l’sc διατηρείται η ικανότητά του αν και όχι 

τόσο ισχυρά, να επάγει εκτοπικά ΠΑΟ σε συνθήκες υπερέκφρασης (Nehad et al., 2006; Ε. 

Ζαχαριουδάκη, προσωπική επικοινωνία). Η ικανότητα της Da και μεταλλαγμένων μορφών 

αυτής να ομοδιμερίζονται και να ενεργοποιούν το συνθετικό ενισχυτή ΕΕ4 τόσο στα S2 

κύτταρα όσο και στο θώρακα, ενισχύουν την υπόθεση ομοδιμερισμού της και στους 

αληθινούς ενισχυτές των γονιδίων στόχων της in vivo. Επιπλέον, οι ομόλογες Ε πρωτεΐνες 

των θηλαστικών μπορούν να δρουν και σαν ομοδιμερή σύμπλοκα στην ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων (Bain et al., 1993; Shen and Kadesch, 1995). 

Επιπλέον η Da θα μπορούσε να ετεροδιμερίζεται με ένα άλλο άγνωστο μέχρι τώρα 

παράγοντα για την επαγωγή των ΠΑΟ που δευτερογενώς ανάβουν Ac.  

 128



Ενώ η Da και οι δύο μεταλλαγμένες μορφές της από τις οποίες απουσίαζει η μία εκ 

των δύο περιοχών ενεργοποίησης της μεταγραφής της πρωτεΐνης μπορούν να δρούν 

απουσία των προνευρικών πρωτεϊνών, δεν ισχύει και το αντίστροφο. Πιο συγκεκριμένα, η 

υπερέκφραση του sc, ενώ σε αγρίου τύπου υπόβαθρο επιφέρει τη γένεση εκτοπικών ΠΑΟ, 

σε συνθήκη έλλειψης λειτουργίας του da δεν σώζει το φαινότυπο της έλλειψης των ΠΑΟ 

και κατ’επέκταση των αισθητηρίων οργάνων. Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με τη γνώση 

που έχουμε ότι οι προνευρικές πρωτεΐνες δρουν αναγκαστικά μέσω του ετεροδιμερισμού 

τους με τη Daughterless. Αντίστοιχα με το αποτέλεσμα αυτό, σε μείωση της δόσης του 

Daughterless στο μισό, εξασθενεί και ο φαινοτύπος της υπερέκφρασης sc, με την εμφάνιση 

λιγότερων εκτοπικών σμηρίγγων, σαν αποτέλεσμα της δημιουργίας λιγότερων 

ετεροδιμερών Da/Sc.  

Ενώ η μείωση της ποσότητας Da μειώνει τη δράση του Sc, η δράση των E(spl) 

ενισχύεται, αποτέλεσμα που συμφωνεί με τον τρόπο λειτουργίας των E(spl) να 

ανταγωνίζονται τα προνευρικά σύμπλοκα μέσω άμεσων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 

(Alifragis et al., 1997; Giagtzoglou et al., 2003, 2005). Πέρα όμως από τη δημιουργία 

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, οι E(spl) μπορούν να δρουν και μέσω άμεσης πρόσδεσης 

στο DNA, ενώ έχει επίσης προταθεί ότι για την εξασφάλιση μέγιστης κατασταλτικής 

δράσης μπορεί να χρησιμοποιούν παράλληλα και τους δύο τρόπους (K. Κουμπανάκης, 

Διδακτορική Διατριβή). Αποδείξαμε ότι οι E(spl) είναι ικανές να δράσουν απουσία του 

προνευρικού συμπλόκου δεδομένου ότι η υπερέκφραση των χιμαιρικών μορφών 

E(spl)m7VP16 και E(spl)mγVP16 σε μιτωτικούς κλώνους έλλειψης του da, ποροκαλεί τη 

γένεση υπεράριθμων ΠΑΟ. Η δράση τους εξασφαλίζεται μέσω άμεσης πρόσδεσης στο 

DNA, δεδομένου ότι η E(spl)mγKNEQVP16, που φέρει μεταλλαγές στη βασική περιοχή 

που αποτρέπουν την πρόσδεση στο DNA, δεν επιφέρει κανένα φαινότυπο. Η Da όμως, 

διαφαίνεται κρίσιμης σημασίας για τα μετέπειτα στάδια της ανάπτυξης των ΠΑΟ, 

δεδομένου ότι τα ΠΑΟ που προκύπτουν από τις χιμαιρικές E(spl)VP16 στους da- κλώνους 

δεν καταλήγουν στο ενήλικο άτομο σαν μηχανοαισθητήριες σμήριγγες. Πρέπει να 

σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η E(spl)m7VP16 είναι ικανή απουσία των προνευρικών 

πρωτεϊνών Ac και Sc να οδηγήσει στη δημιουργία έστω και περιορισμένου σε αριθμό 

αισθητηρίων οργάνων (Giagtzoglou et al., 2003). Ενώ λοιπόν η παρουσία των Ac, Sc και 

Da δεν είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του μονοπατιού της νευρογένεσης από τις 

E(spl)m7VP16 και E(spl)mγVP16, η Da είναι καθοριστική για την πορεία της 

νευρογένεσης κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για τις Ac και Sc. Πιθανώς οι E(spl) απουσία 

των Ac και Sc ενεργοποιούν την έκφραση των senseless και asense όπως και άλλων 
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γονιδίων όπως του lethal of scute (που κανονικά δεν εκφράζεται στον αναπτυξιακό δίσκο 

του φτερού) που με τη σειρά τους και σε συνδυασμό με τη Da δρομολογούν τα μετέπειτα 

κυτταρικά γεγονότα της νευρογένεσης. 

4.2 ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ DAUGHTERLESS 

4.2.1 Ταυτοποίηση των δύο περιοχών ενεργοποίησης της μεταγραφής 

Χρησιμοποιώντας ετερόλογο σύστημα σε καλλιέργειες S2 κυττάρων στη 

Δροσόφιλα, αποδείξαμε ότι η πρωτεΐνη Daughterless διαθέτει δύο περιοχές ενεργοποίησης 

της μεταγραφής. Η πρώτη περιοχή (AD1), εντοπίζεται στο εντελώς αμινοτελικό κομμάτι 

της πρωτεΐνης και στα πρώτα 160 αμινοξέα και αν και σχηματίζει δομή α-έλικας στα πρώτα 

αμινοξέα όπως η AD1 περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής των ομόλογων Ε πρωτεϊνών 

των θηλαστικών δεν φέρει καμία ομολογία με αυτές. Εντούτοις, τα πρώτα εικοσι οκτώ 

αμινοξέα της αλληλουχίας είναι συντηρημένα στην τάξη των εντόμων. Η αλληλουχία αυτή 

των εικοσι οκτώ αμινοξέων δεν είναι ικανή από μόνη της να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή, 

είτε γιατί η διαμόρφωση της πρωτεΐνης που παράγεται δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, είτε γιατί 

διπλανές αλληλουχίες της Da είναι απαραίτητες για αυτή τη δράση. Σε αντίστοιχο 

συμπέρασμα της χρησιμότητας των διπλανών περιοχών της AD1 της Ε2Α πρωτεΐνης για 

μεταγραφική ενεργοποίηση, κατέληξαν και οι Massari et al., (1996). Η δεύτερη περιοχή 

(LH), εντοπίζεται στο μέσο της πρωτεΐνης, στην αμινοξική αλληλουχία 265-417, 

σχηματίζει επίσης δομή α-έλικας της οποίας προηγείται μία λούπα και είναι συντηρημένη 

με την αντίστοιχη περιοχή των ομόλογών της στα θηλαστικά (Arronheim et al., 1993; 

Quong et al., 1993). 

Η AD1 περιοχή εμφανίζεται μεταγραφικά περισσότερo ισχυρή από τη LH περιοχή 

δεδομένου ότι οι χιμαιρικές πρωτεΐνες που έχουν προκύψει από τη συγχώνευση τμημάτων 

της πρωτεΐνης Da που φέρουν την AD1, με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA της 

πρωτεΐνης GAL4, ενεργοποιούν περισσότερο το γονίδιο αναφοράς UAStkluc από τα 

αντίστοιχα τμήματα της Da που φέρουν την περιοχή LH. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε 

μελετώντας την απόκριση του ΕΕ4 ενισχυτή από τα σύμπλοκα που σχηματίζουν οι 

DaΔAD1 και DaΔLH με τις Sc και ScΔTAD. Η διαφορά αυτή στη μεταγραφική 

ενεργότητα εφόσον εξασφαλίσαμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα ελλιπούς παραγωγής των 
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χιμαιρικών αυτών πρωτεϊνών μπορεί να οφείλεται στη στρατολόγηση διαφορετικών 

συμπαραγόντων / συνενεργοποιητών. 

4.2.2 Ανάλυση του βιολογικού ρόλου των ενεργοποιητικών περιοχών 

του προνευρικού συμπλόκου Da/Sc. 

Για τη μελέτη του ρόλου των AD1 και LH ενεργοποιητικών περιοχών της Da, 

μελετήσαμε τη δράση των μεταλλαγμένων μορφών της πρωτεΐνης DaΔLH και DaΔAD1. Η 

DaΔLH, από την οποία απουσιάζει η περιοχή LH, καθώς και η DaΔAD1 από την οποία 

απουσιάζει η περιοχή AD1, είναι μόρια ικανά να αποκαταστήσουν το φαινότυπο έλλειψης 

λειτουργίας da με την επαναφορά των ΠΑΟ και κατά συνέπεια των αισθητηρίων οργάνων. 

Φαίνεται λοιπόν πως καμία εκ των δύο περιοχών ενεργοποίησης δεν είναι απαραίτητη για 

αυτή τη λειτουργία. Αντίστοιχα με το πλεονάζοντα ρόλο των δύο ενεργοποιητικών 

περιοχών της Daughterless, καμία εκ των δύο περιοχών ενεργοποίησης της ομόλογης Ε12 

δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των Β λεμφοκυττάρων, αλλά και οι δύο είναι 

εξίσου ικανές σε αυτή τη διαδικασία (Bhalla et al., 2008). Η AD1 της Ε2A έχει δειχθεί ότι 

αλληλεπιδρά με τους συνενεργοποιητές p300/CBP και με το συμπλοκο 

ακετυλτρανσφεράσης SAGA μέσω του μοτίβου LDFS (Bayly et al., 2004; Bayly et al., 

2006; Massari et al., 1999), το οποίο όμως απουσιάζει από την AD1 της Da. Μία σχετικά 

πρόσφατη μελέτη, υπέδειξε ότι η LH της Ε2-2 που είναι αρκετά συντηρημένη με την LH 

της Ε2Α, επίσης αλληλεπιιδρά με τους p300/CBP (Bradney et al., 2003). Έχει προταθεί 

λοιπόν ότι ο πλεονάζοντας ρόλος των AD1 και LH προκύπτει από τη στρατολόγηση των 

p300/CBP και από τις δύο περιοχές στους υποκινητές των γονιδίων στόχων (Bhalla et al., 

2008). Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εξηγήσει και τον πλεονάζοντα ρόλο των 

ενεργοποιητικών περιοχών της Da και θα ήταν ενδιαφέρον με βάση αυτή την υπόθεση να 

διασαφηνιστεί η στρατολόγηση των συνενεργοποιητών αυτών από τις AD1 και LH.  

Η μελέτη των δύο ενεργοποιητικών περιοχών της Ε2Α σε πειράματα διαμόλυνσης 

και ενεργοποίησης συνθετικού ενισχυτή αποτελούμενου από Ε στοιχεία πρόσδεσης, 

υπέδειξε ότι οι δύο περιοχές δρουν συνεργατικά μιας και οι σχετικές ενεργότητες τους είναι 

μικρότερες από την αγρίου τύπου πρωτεΐνη (Bhalla et al., 2008). Το αποτέλεσμα αυτό 

παραλληλίζουν και τα πειράματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία σχετικά με τη 

δραστικότητα των ενεργοποιητικών περιοχών της Da. Οι DaΔAD1 και DaΔLH, 

προσδένονται σαν ομοδιμερή στον τεχνητό ΕΕ4 ενισχυτή και ενεργοποιούν τη μεταγραφή 

σε πειράματα διαμόλυνσης S2 κυττάρων Δροσόφιλας. Oι σχετικές τους ενεργότητες 
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διαφέρουν, με την DaΔLH να δρα λιγότερο ισχυρά από την αγρίου τύπου Da και τη 

DaΔAD1 να παρουσιάζει ασθενή δράση, υποδεικνύοντας αφενός την διαφορά των δύο 

περιοχών στη δυναμική της ενεργοποίησης της μεταγραφής όπως αναλύσαμε και σε 

προηγούμενη παράγραφο και αφετέρου τη σημασία της παρουσίας και των δύο για 

συνεργατική και μέγιστη δράση. 

Και οι δύο μεταλλαγμένες μορφές DaΔAD1 και DaΔLH, αντικαθιστούν τα 

ενδογενή ποσά Da στα πειράματα διαμόλυνσης S2 κυττάρων και δρουν σαν σύμπλοκα με 

την πρωτεΐνη Sc και τη μεταλλαγμένη μορφή αυτής από την οποία απουσιάζει η περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής (ScΔTAD) και η ενεργοποίηση που λαμβάνουμε σε κάθε 

περίπτωση αντικατοπτρίζει τη δυναμική του εκάστοτε συνδυασμού ενεργοποιητικών 

περιοχών. Περιληπτικά και σε σχέση με την ενεργοποιητική ισχύ των συμπλόκων, 

καταλήγουμε ότι:  

Da/Sc > Da/ScΔTAD > DaΔLH/Sc > DaΔLH/ScΔTAD > DaΔΑD1/Sc > 

DaΔAD1/ScΔTAD. Από αυτά τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η AD1 περιοχή 

επιδεικνύει ισχυρότερη μεταγραφική δράση από τη LH, και την ενεργοποιητική περιοχή 

του Sc, και ότι οι δύο περιοχές ενεργοποίησης του Da από μόνες τους και χωρίς τη 

συνεισφορά της ενεργοποιητικής περιοχής του Sc είναι πολύ πιο ισχυρές από οποιονδήποτε 

συνδυασμό μίας ενεργοποιητικής περιοχής Da και Sc. Φαίνεται δηλαδή πως οι δύο 

περιοχές ενεργοποίησης του Da δρουν συνεργατικά στην ενεργοποίηση της μεταγραφής 

στο σύστημα που μελετάμε. Η συνδιαμόλυνση μεταλλαγμένης μορφή της Da από την οποία 

απουσιάζουν και οι δύο ενεργοποιητικές περιοχές (DaΔTADs), με τις Da και Sc, προκαλεί 

μείωση της ενεργοποίησης που προκαλεί το Da/Sc σύμπλοκο, υποδεικνύοντας ότι η 

DaΔTADs  εμφανίζει ισχυρή αρνητική δράση. 

Η υπερέκφραση των DaΔAD1 και DaΔLH στην περιοχή του θώρακα, έχει σαν 

αποτέλεσμα 1) την εκτοπική εμφάνιση ΠΑΟ στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού όπως 

αυτά προσδιορίζονται από την εκτοπική έκφραση senseless, και 2) την εκτοπική έκφραση 

E(spl), γεγονός που εξηγεί τη λειτουργία του μηχανισμού της πλευρικής αναστολής, 

αποτελέσματα όμοια με αυτά της υπερέκφρασης της αγρίου τύπου Da. Κατά συνέπεια στο 

ενήλικο άτομο παρουσιάζονται εκτοπικές μακροχαίτες από την υπερέκφραση και των δύο 

μεταλλαγμάτων, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του DaΔAD1, εντοπίζεται πιθανό 

πρόβλημα στην ανάππτυξη της γενεαλογίας των μικροχαιτών, δεδομένου ότι παρατηρούμε 

το φαινόμενο περισσότερα από ένα τριχογόνα κύτταρα να εξέρχονται μίας θήκης. H AD1 

λοιπόν φαίνεται να είναι απαραίτητη για τη γένεση και σωστή διαφοροποίηση των 

μικροχαιτών. 
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Η υπερέκφραση των μεταλλαγμάτων αυτών φαίνεται πως πρωτίστως ενισχύει τη 

δράση των ενδογενών Ac και Sc. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε από την επίδραση 

των DaΔAD1 και DaΔLH στον ΕΕ4 ενισχυτή, ο οποίος κατευθύνει το γονίδιο της β-

γαλακτοσιδάσης στον αναπτυξιακό δίσκο του φτερού στις περιοχές των προνευρικών 

συναθροισμών. Το πρότυπο χρώσης της β-γαλακτοσιδάσης μετά από την υπερέκφραση των 

daΔAD1 και daΔLH στην περιοχή του θώρακα, συμπίπτει με το πρότυπο ανίχνευσης της 

ενδογενούς πρωτεΐνης Sc. Σε αντιστοιχία με αυτό το αποτέλεσμα, και στο ενήλικο άτομο οι 

εκτοπικές μακροχαίτες εμφανίζονται στις φυσιολογικές θέσεις εμφάνισής τους, στην 

περιοχή δράσης των προνευρικών πρωτεϊνών. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει προηγούμενη 

παρατήρηση ότι το ενδογενές Da απαντάται σε περιορισμένη ποσότητα.  

Η σημασία της ύπαρξης της μίας εκ των δύο ενεργοποιητικών περιοχών της Da, 

προκύπτει στα ίδια πειράματα με την υπερέκφραση της DaΔΤΑDs, η οποία όπως και στα 

πειράματα διαμόλυνσης S2 κυττάρων υποδεικνύει ισχυρή αρνητική δράση, με τα ΠΑΟ και 

την έκφραση των E(spl) να εξαφανίζονται μετά από την υπερέκφρασή της. Είναι προφανές 

ότι η παρουσία του ενδογενούς Sc και σε σύμπλοκο με τα μόρια DaΔTADs δεν επαρκεί για 

την ενεργοποίηση των γονιδίων στόχων. Ακόμα και σε συνθήκες ταυτόχρονης 

υπερέκφρασης sc και daΔTADs, όπου σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίζουμε την παρουσία 

ετεροδιμερών συμπλόκων Sc/DaΔTADs και περιορίζουμε τα ομοδιμερή DaΔTADs τα 

οποία στην προηγούμενη συνθήκη μπορεί να αποκλείουν την παρουσία του ενδογενούς Sc 

από τους υποκινητές των γονιδίων στόχων, συνεχίζει το DaΔΤΑDs να δρα αρνητικά και 

εξαφανίζονται οι μηχανοαισθητήριες σμήριγγες. Ενώ λοιπόν είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

της μεταγραφικής ενεργότητας της πρωτεΐνης Da για τη νευρογένεση, κάτι τέτοιο δε 

φαίνεται να ισχύει και για τη Sc. Επιπλέον, σε αντίθεση με την υπερέκφραση του daΔΤADs, 

η υπερέκφραση του scΔTΑD δεν έχει καθόλου αρνητική δράση αλλά προκαλεί τη εκτοπική 

εμφάνιση ΠΑΟ και αισθητήριων σμηρίγγων. Προφανώς ο φαινότυπος αυτός προκύπτει από 

τη δράση της Da που σαν παρτενέρ της ScΔTAD για την πρόσδεση στα γονίδια στόχους, 

διοχετεύει στο σύστημα την απαιτούμενη μεταγραφική ενεργότητα. Η δράση αυτή της 

ScΔTAD θυμίζει τη δράση της προνευρικής πρωτεΐνης L’Sc. Μεταλλαγμένη μορφή της 

L’Sc από την οποία απουσιάζει η συντηρημένη καρβοξυτελική περιοχή, και αντίστοιχη της 

περιοχής ενεργοποίησης της μεταγραφής της Sc, είναι ικανή να προωθήσει τη δημιουργία 

εκτοπικών αισθητηρίων οργάνων σε ανάλογη έκταση με την πλήρους μήκους πρωτεΐνη σε 

συνθήκες υπερέκφρασης. Φαίνεται λοιπόν ότι η βασική περιοχή της L’Sc αρκεί για τον 

ετεροδιμερισμό της Da και την επαγωγή των αισθητηρίων οργάνων μέσω των 

ενεργοποιητικών περιοχών της τελευταίας αν θεωρήσουμε ότι η ενεργοποιητική περιοχή 
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της L’Sc εντοπίζεται στο εντελώς καρβοξυτελικό της άκρο κατά αντιστοιχία με τη Sc (Hinz 

et al., 1994).   

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η Da είναι αυτή που στη διαδικασία της 

νευρογένεσης και σε σύμπλοκο με τη Sc στρατολογεί τη μεταγραφική μηχανή και τους 

παράγοντες που αναδιαμορφώνουν τη χρωματίνη, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει, 

δεδομένου ότι η ταυτόχρονη υπερέκφραση sc και daΔTADs στην περιοχή του θώρακα στον 

αναπτυξιακό δίσκο του φτερού, ενεργοποιεί τον τεχνητό ΕΕ4 ενισχυτή και αυτό προφανώς 

συμβαίνει μέσω της ενεργοποιητικής περιοχής του Sc. Ο ενισχυτής αυτός βέβαια είναι 

συνθετικός και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει την πολυπλοκότητα των αληθινών 

ενισχυτών οι οποίοι αποκρίνονται διαφορετικά στα βιολογικά συστήματα και πιθανώς σε 

αυτούς τους αληθινούς ενισχυτές είναι καθοριστική η παρουσία των ενεργοποιητικών 

περιοχών του Da. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η υπερέκφραση sc 

δεν επαρκεί για τη δημιουργία εκτοπικών μακροχαιτών όταν το ενδογενές Da έχει 

αντικατασταθεί από το DaΔTADs. Έχει άλλωστε δειχθεί ότι το αμινοτελικό τμήμα του Da 

που περιλαμβάνει τις περιοχές ενεργοποίησης λαμβάνει μέρος σε πρωτεϊνικές 

αλληλεπιδράσεις όπως με το Su(H) (Cave et al., 2005, 2009), και τις E(spl) 

(αλληλεπίδραση που θα αναλύσουμε παρακάτω) και πολύ πιθανώς και με την πρωτεΐνη 

nervy. Μάλιστα, στο σύμπλοκο Da/Ac, μόνο το αμινοτελικό τμήμα του Da λαμβάνει μέρος 

στην αλληλεπίδραση με Su(H) με ισχυρότερη την αλληλεπίδραση να εντοπίζεται στην 

περιοχή της AD1 του Da, ενώ το Ac δεν αλληλεπιδρά με Su(H) (Cave et al., 2009). Στα 

πλαίσια λοιπόν του προνευρικού συμπλόκου ενισχύεται ο ρόλος του Da και μάλιστα των 

ενεργοποιητικών του περιοχών στη στρατολόγηση μεταγραφικών παραγόντων που 

επηρεάζουν τη νευρική τύχη. 

 

4.2.3 Σημασία της ύπαρξης δύο ενεργοποιητικών περιοχών στην ίδια 

πρωτεΐνη 

Η ύπαρξη δύο περιοχών ενεργοποίησης της μεταγραφής είναι πολύ πιθανόν ότι 

αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η λειτουργική εξειδίκευση της πρωτεΐνης. 

Οι bHLH μεταγραφικοί παράγοντες χρησιμοποιούν δύο κρίσιμες περιοχές για τη σωστή 

λειτουργία τους. Τη bHLH περιοχή για την πρόσδεση στο DNA και την περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής. Πειράματα ανταλλαγής των κρίσιμων αυτών περιοχών 

μεταξύ διαφορετικών μεταγραφικών παραγόντων έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 
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λειτουργικών και μεταγραφικά ενεργών μορίων. Μάλιστα έχουν οδηγήσει και στην 

ανάπτυξη μοριακών εργαλείων τα οποία και χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία, όπως 

η δημιουργία χιμαιρικών πρωτεϊνών που φέρουν ετερόλογες περιοχές πρόσδεσης στο DNA 

και ενεργοποίησης της μεταγραφής όπως η περιοχή πρόσδεσης της GAL4 και η περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής της VP16. Η πρόσδεση ενός μεταγραφικού παράγοντα στο 

DNA, ενώ είναι σημαντική για τη λειτουργία του, δεν είναι και αρκετή για τη μεταγραφική 

ενεργοποίηση. Μεταγραφικοί παράγοντες που αναγνωρίζουν παρόμοιους στόχους, μπορεί 

να δρούν διαφορετικά και σε ποικίλα αναπτυξιακά στάδια. Η διαφορά στη δράση 

εντοπίζεται προφανώς σε άλλες περιοχές και το πιο πιθανό στις περιοχές ενεργοποίησης 

της μεταγραφής. Η ομοιόμορφη έκφραση του da και το γεγονός ότι κωδικοποιεί τη 

μοναδική Ε πρωτεΐνη στη Δροσόφιλα, το καθιστά κρίσιμο σε πολλές αναπτυξιακές 

διαδικασίες όπως αναλυτικά περιγράψαμε στην εισαγωγή. Η Da ετεροδιμερίζεται με bHLH 

ιστοειδικούς παράγοντες για την ενεργοποίηση διαφορετικών γονιδίων στόχων σε αυτές τις 

αναπτυξιακές διαδικασίες και ενώ μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ιστοειδικοί 

μεταγραφικοί παράγοντες καθορίζουν την ενεργοποίηση διαφορετικών προγραμμάτων 

ανάλογα με τους διάφορες συμπαράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρούν, η ύπαρξη δύο 

ενεργοποιητικών περιοχών στη Da, έρχεται να την εμπλέξει σε παρόμοιο ρόλο. Είναι 

λοιπόν πολύ πιθανό οι δύο ενεργοποιητικές περιοχές της Da να δρουν σαν εναλλακτικά 

υποστρώματα για την αλληλεπίδραση και προσέλκυση διαφορετικών συμπαραγόντων σε 

συνδυασμό βέβαια με τις επιφάνειες επαφής των ιστοειδικών bHLH πρωτεϊνών 

ετεροδιμερισμού.  

4.3 Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΝΕΥΡΙΚΟΥ 

ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ Da/Sc ΜΕ ΤΙΣ E(spl). 

Η ανταγωνιστική σχέση του προνευρικού συμπλόκου και των E(spl) πρωτεϊνών 

είναι σημαντική στη διαδικασία επιλογής του ΠΑΟ. Μελέτες μέχρι τώρα έχουν καταστήσει 

σαφές ότι τα προνευρικά σύμπλοκα και οι E(spl) αναγνωρίζουν διαφορετικές αλληλουχίες 

πρόσδεσης στο DNA οι οποίες εντοπίζονται σε στενή γειτνίαση μεταξύ τους στους 

ενισχυτές των γονιδίων στόχους τους. Ενώ η άμεση πρόσδεση στο DNA αποτελεί έναν από 

τους τρόπους δράσης των  E(spl) (Jennings et al., 1999; Ohsako et al., 1994; Van Doren et 

al., 1994), η δημιουργία πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με τα προνευρικά σύμπλοκα 

φαίνεται πως είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία τους (Alifragis et al., 1997; 
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Giagtzoglou et al., 2003, 2005). Οι δύο τρόποι δράσεις των E(spl) δεν αλληλοαποκλείονται 

αλλά αντίθετα φαίνεται πως δρουν συνεργατικά για μέγιστη κατασταλτική δράση (Κ. 

Κουμπανάκης Διδακτορική Διατριβή). Στα πλαίσια της μελέτης του μοριακού μηχανισμού 

της αλληλεπίδρασης των E(spl) με τις Da και Sc, διαπιστώσαμε ότι η ενεργοποιητική 

περιοχής της Sc που εντοπίζεται στα 25 αμινοξέα στο εντελώς καρβοξυτελικό άκρο, είναι η 

περιοχή που αλληλεπιδρά με την bHLH περιοχή της E(spl)m7 (Giagtzoglou et al., 2005). 

Οι E(spl)m8 και E(spl)m7 χρησιμοποιούν την orange περιοχή για την αλληλεπίδραση με 

αμινοτελικό τμήμα της Da που περιλαμβάνει τις περιοχές ενεργοποίησης της μεταγραφής 

(Ι. Ζαρίφη, μεταπτυχιακή διατριβή). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των E(spl) και του προνευρικού συμπλόκου, δεν περιλαμβάνουν την τυπική εικόνα 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των HLH περιοχών. Εναλλακτικές επιφάνειες στρατολογούνται 

προφανώς για την εξασφάλιση της ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης των E(spl) με τις Sc και 

Da. 

Στην παρούσα εργασία δείξαμε ότι η AD1 της Da είναι τελικά η περιοχή 

αλληλεπίδρασης με τις Ε(spl). Η ενεργοποίηση του UAStkluc από τις χιμαιρικές πρωτεΐνες 

που προκύπτουν από τη σύντηξη τμημάτων της πρωτεΐνης Da που φέρουν την AD1 με την 

περιοχή πρόσδεσης στο DNA της πρωτεΐνης GAL4 καταστέλλεται από τις E(spl). Η 

κατασταλτική δράση των E(spl)mδ και E(spl)m3 είναι εμφανώς ασθενέστερη, σε μερική 

συμφωνία με το αποτέλεσμα της αδυναμίας αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών αυτών με τη 

Da στο σύστημα των δύο υβριδίων στο σακχαρομύκητα (Alifragis et al., 1997). Θεωρούμε 

ότι η ασθενής αλληλεπίδραση των E(spl)mδ και E(spl)m3 με τη Da ανιχνεύτηκε στα S2 

κύτταρα λόγω της ευαισθησίας του πειράματος. 

Ενώ οι Da και Sc διαθέτουν η καθεμία τη δική τους διακριτή περιοχή 

αλληλεπίδρασης με την E(spl)m7, φαίνεται πως αρκεί η παρουσία της μίας εκ των δύο και 

μόνο για τη στρατολόγηση της E(spl)m7VP16 στο προνευρικό σύμπλοκο, όταν αυτό 

προσδένεται στο συνθετικό ενισχυτή ΕΕ4, όπως αυτό φάνηκε μέσα από πειράματα 

διαμόλυνσης S2 κυττάρων και in vivo μετά από τις υπερεκφράσεις των διαφόρων 

UASδιαγονιδίων στην περιοχή του θώρακα. To αποτέλεσμα αυτό διαφοροποιείται σε 

σύστημα in vitro μελέτης της συνεργατικής πρόσδεσης των E(spl) στο DNA και της 

αλληλεπίδρασης τους με το προνευρικό σύμπλοκο. Σε αυτή την περίπτωση το σύμπλοκο 

Da/Sc προσδενόμενο σε ΕΑ στοιχείο πρόσδεσης που βρίσκεται σε γειτονία με ΕΒ στοιχείο 

πρόσδεσης ειδικό για τις E(spl), προσελκύει το ετεροδιμερές E(spl)m7/E(spl)m8 για τη 

δημιουργία τετραμερούς συμπλόκου. Όταν όμως απουσιάζει η AD1 περιοχή της Da, οι 

E(spl) απλά προσδένονται στο EB στοιχείο χωρίς να προσελκύονται στο προνευρικό 
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σύμπλοκο για τη δημιουργία τετραμερούς συμπλόκου, παρά το γεγονός ότι διατηρείται η 

επιφάνεια επαφής τους με την πρωτεΐνη Sc. Είναι πολύ πιθανό στους αληθινούς ενισχυτές 

των γονιδίων στόχων των προνευρικών και των E(spl) πρωτεϊνών, που οι θέσεις πρόσδεσης 

και των δύο βρίσκονται σε γειτονία, να απαιτούνται και οι δύο επιφάνειες επαφής των Da 

και Sc με τις E(spl) για τη συνεργατική και μέγιστη πρόσδεση των τελευταίων στο DNA. 

Κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε in vivo με τη χρήση συνθετικού ενισχυτή 

αποτελούμενου από EA και ΕΒ στοιχεία και να διαπιστώσουμε αν υπάρχει διαφοροποίηση 

σε σχέση με τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από τον ΕΕ4 ενισχυτή.  

4.3.1 Σημασία της αλληλεπίδρασης των E(spl) με την AD1 περιοχή 

ενεργοποίησης της μεταγραφής της Da. 

Η AD1 περιοχή της ομόλογης Ε2Α, έχει δειχθεί ότι στρατολογεί μέσω του 

συντηρημένου LDFS μοτίβου το σύμπλοκο ακετυλτρανσφεράσης ιστονών SAGA. Επίσης 

στρατολογεί τις ακετυλτρανσφεράσες ιστονών p300, CBP και pCAF και πιο συγκεκριμένα 

για τη CBP έχει δειχθεί ότι στρατολογείται μέσω του LXXLL μοτίβου που αποτελεί 

προέκταση του LDFS. Με τη στρατολόγηση των συνενεργοποιητών από την AD1, η Da 

στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης γονιδίων στόχων για την ενεργοποίησή 

τους (Bayly et al., 2006; Bradney et al., 2003; Eckner et al., 1996; Massari et al., 1999). 

Εκτός από μεταγραφικούς συνενεργοποιητές, η AD1 της ΗΕΒ αλληλεπιδρά με τον 

μεταγραφικό καταστολέα ΕΤΟ πάλι μέσω του LXXLL μοτίβου και ο ETO με τη σειρά του 

στρατολογεί συγκαταστολείς όπως απακετυλάσες των ιστονών (HDACs histone 

deacetylase complexes). Μάλιστα ο ΕΤΟ ανταγωνίζεται για την πρόσδεση των CBP/p300 

στην AD1 (Zhang et al., 2004). Έτσι προτείνεται ένας εναλλακτικός τρόπος καταστολής 

των Ε πρωτεϊνών που στηρίζεται στην ανταλλαγή των HATs από τις HDACs. Αντίστοιχα 

με αυτά τα αποτελέσματα έχει δειχθεί για τη Da ότι στρατολογεί την πρωτεΐνη Nervy, 

ομόλογη του ETO (Wildonger et al., 2005), κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό πλέον να 

συμβαίνει μέσω της AD1 περιοχής παρά το γεγονός ότι η περιοχή αυτή δεν εμφανίζει 

ομολογία με τις Ε πρωτεΐνες των θηλαστικών και δεν διαθέτει τα αντίστοιχα LXXLL και 

LDFS μοτίβα Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω.  Από όλα τα 

παραπάνω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι E(spl) ασκούν την κατασταλτική τους 

δράση μέσω της στρατολόγησης του συγκαταστολέα Groucho o οποίος ευθύνεται για την 

προσέλκυση HDACs, η σημασία της αλληλεπίδρασης των E(spl) με την AD1 πιθανώς 
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εντοπίζεται στην ανταλλαγή των HATs που πιθανώς η AD1 να στρατολογεί, από τις 

HDACs.  

4.3.2 Ο ρόλος της περιοχής Orange 

 Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των πειραμάτων των δύο υβριδίων στο 

σακχαρομύκητα που υπέδειξαν την περιοχή orange υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση με 

Daughterless (Ι. Ζαρίφη, μεταπτυχιακή διατριβή), η μεταλλαγμένη μορφή της E(spl)m7, 

E(spl)m7ΝΤΕΚ που φέρει δύο σημειακές μεταλλαγές στην orange περιοχή, αλληλεπιδρά 

ασθενέστερα με Da. Η ασθενής αλληλεπίδραση δε φαίνεται να οφείλεται σε μειωμένη 

ενεργότητα της E(spl)m7NTEK, εφόσον διατηρείται η ικανότητα αλληλεπίδρασης της με 

τη Sc αλλά προφανώς προκύπτει από τις μεταλλαγές στην περιοχή orange που επηρεάζουν 

την αλληλεπίδραση με Da. 

H περιοχή Οrange, που αποτελείται από δύο αμφιπαθικές α-έλικες καρβοξυτελικά 

της περιοχής bHLH, είναι σημαντική για τη λειτουργία των HES πρωτεϊνών ( Dawson et 

al., 1995; Castella et al., 2000) και έχει δειχθεί ότι μετέχει σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. 

Πέρα από τη χαρακτηρισμένη αλληλεπίδραση των E(spl)m8 και E(spl)m7 με Daughterless, 

είναι γνωστό ότι η ειδικότητα του Hairy να καταστέλλει τη διαμεσολαβούμενη από Sc 

ενεργοποίηση του πρώιμου υποκινητή Sxl  χαρτογραφείται στην περιοχή Orange (Dawson 

et al., 1995). Με δεδομένο ότι η Hairy δεν αλληλεπιδρά με Sc (Alifragis et al., 1997), αλλά 

αλληλεπιδρά και με τις δύο ενεργοποιητικές περιοχές της Da (Ζαζαριουδάκη Εύα, 

αδημοσίευτα αποτελέσματα) είναι πιθανό ότι η καταστολή του πρώιμου υποκινητή Sxl από 

τη Hairy βασίζεται στη μέσω Orange αλληλεπίδραση με τη Da αλλά και άλλους 

ενεργοποιητές που είναι γνωστό ότι δρουν στον υποκινητή όπως η Sis-a (Erickson and 

Cline, 1993). Η υπόθεση αυτή ισχυροποιείται αν ληφθεί υπόψη ότι η E(spl)m8 ασκεί την 

κατασταλτική της δράση στη διαδικασία της νευρογένεσης και μέσω της αλληλεπίδρασής 

της με τη Senseless  και η αλληλεπίδραση αυτή πραγματοποιείται μέσω της περιοχής 

Orange (Jafar-Nehad et al., 2003). Η περιοχή Orange επίσης είναι απαραίτητη για τον ομο- 

και ετεροδιμερισμό των E(spl) και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πρόσδεσή τους 

στο DNA (K. Κουμπανάκης, Διδακτορική Διατριβή). Αντίστοιχα έχει δειχθεί στο Xenopus 

ότι η bHLH-Orange πρωτεΐνη XHRT1, (ομόλογη της Hey της Δροσόφιλας), αλληλεπιδρά 

με τις Xhairy1 και Xhairy2 με τρόπο που εξαρτάται από τις περιοχές bHLH και Οrange, 

αλλά και τις καρβοξυτελικές περιοχές των τριών πρωτεϊνών (Taelman et al., 2004). 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η περιοχή Οrange διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στις πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. Δεδομένου ότι λειτουργεί ως ένας επιπλέον παράγοντας 

 138



επιλογής πρωτεϊνικών συνεργατών πέρα από την περιοχή HLH, αντιλαμβανόμαστε ότι οι 

περιοχές Οrange και HLH των Ε(spl) μπορεί να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα για την 

προσέλκυση διαφορετικών παραγόντων, όπως αυτό άλλωστε αποδείξαμε σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις με τα δύο μέρη του προνευρικού συμπλόκου Daughterless και Scute. 

Ειναί σαφές ότι σε μία πρωτεΐνη η στρατολόγηση πολλαπλών περιοχών για αλληλεπίδραση 

με άλλες πρωτεΐνες, παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης πολυπρωτεϊνικών ρυθμιστικών 

συμπλόκων, με ικανότητα ενσωμάτωσης μηνυμάτων από πολλαπλές πηγές, με σκοπό τον 

όσο το δυνατόν πιο λεπτό και ταυτόχρονα δυναμικό έλεγχο της μεταγραφής. 
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