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"Έλα τώρα χέρι µου δεξί 'κείνο που 
 σε πονεί δαιµονικά ζωγράφισέ το, 

 αλλά από πάνω βάλ'του 
Tο ασήµωµα της Παναγιάς πόχουν 

 τη νύχτα οι ερηµιές µεσ'  
τα νερά του βάλτου" 

 
Oδυσσέας Eλύτης 

 
 

Στην παρουσία και απουσία, 
 την κινητήρια δύναµη που µ' έφερε 

 ως τα 'δω
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Πατώντας το πόδι µου στο πρώτο σκαλοπάτι της Φορτέτσας, αυτού του µικρού 
φρουρίου της ∆ροσοφιλικής Βιολογίας, τον Αύγουστο του ΄93, δεν περίµενα ότι το 
γεγονός θα αποτελούσε ουσιαστικά την απαρχή της διατριβής µου. Κάποιες µέρες 
αργότερα σε κατ’ιδίαν ερώτηση στο Χρήστο: “ποια βιβλιογραφία µου προτείνετε να 
διαβάσω;” η απάντηση: “ποιοι όλοι εµείς;”µε έπεισε ότι βρισκόµουν στο κατάλληλο 
περιβάλλον. Ως το δεύτερο ζιζάνιο του εργαστηρίου µετά τον Παύλο, ζάλισα αρκετά το 
αφεντικό µου. τον ευχαριστώ και θα µε ευχαριστεί παρόλα αυτά. Η δε αναφορά στον 
Παύλο κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, µια και κατά κάποιο τρόπο νιώθω πειραµατικό 
υβρίδιο των δύο αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μιλώντας για αποστόλους 
δικαιωµατικά θα αναφέρω τον Απόστολο τον κολλητό. Ερηµίτης, που οι ολονυκτίες του 
αποτέλεσαν συντροφιά ανθρώπινη και επιστηµονική σε κρύες και ζεστές νύχτες. 

Τις αµέριστες ευχαριστίες µου οφείλω σε όλα τα είδη εντόµων, τους Λούηδες 
και ιδιαιτέρως τους Σαββακαίους. Ξυπνώντας Σπαρτιατικά ήθη και έθιµα µέσα µου, µε 
ώθησαν στο να απενοχοποιήσω το µυστικό δούνε και λαβείν υλικών και εργαλείων. 
Όσο για την άλλη φυλή των Ιουδαίων, τους ∆ελιδαίους, µε λίγα λόγια θα πω ότι 
κατάφεραν- καταφέραµε µάλλον –να κάνουµε τη µοριακή βιολογία hobby και το 
εργαστήριο το δεύτερο (αν όχι το πρώτο) σπίτι µας. Mε τον νυν πατέρα του 
εργαστηρίου, τον Kωστή, µοιραστήκαµε χαρές και πίκρες εργαστηριακές. 
Eυτυχώς γι'αυτόν την κοπάναγε συχνά, ευτυχώς για µένα δεν είµαι ακόµα 
πατέρας. Η αχαριστία µου θα ήταν µέγιστη και η συνήθης αφηρηµάδα µου 
αδικαιολόγητη, αν δεν έκανα ιδιαίτερη µνεία στο Νίκο, το νυκτόβιο τότε είδος, του 
οποίου το άγχος και η αφηρηµάδα µε έκαναν να αισθάνοµαι ανώτερος άνθρωπος. Για 
κάτι που δεν µπόρεσα να τον ευχαριστήσω ίσως ακόµα είναι για την προσφορά και την 
καλοσύνη του. Bέβαια, αν υπήρχε φωτογραφία στο λεξικό για να χαρακτηρίσει την 
καλοσύνη, αυτή θα ήταν της Xρυσούλας. H στρουµφίτα µας, αποτέλεσε για µένα και 
χείρα και ψυχή βοηθείας κατά τους τελευταίους κουρασµένους µήνες του διδακτορικού 
µου. 

Ειλικρινά και ανθρώπινα εκτίµησα την προσφορά και την “καληµέρα” (ή 
καλύτερα την “καλησπέρα”) του καθενός, σ’αυτό το Ίδρυµα Ταλαιπωρίας και 
Έρευνας. Ακόµα χρωστώ ένα καλό ευχαριστώ στους µικρούς εξερευνητές, Αγγελική, 
Αλέξανδρο, Γιάννη, που µ’έκαναν να νιώσω τη χαρά της µύησης και της αµοιβαίας 
προσφοράς. H δε απουσία µου τον τελευταίο καιρό από το εργαστήριο έγινε λιγότερο 
αισθητή λόγω του Bασίλη και της Λίας, που έκαναν τα Rotation τους και δική µου 
χαρά. 
 

Με τις υγείες µας! 
 
Υ.Γ. Η θερινή σκοπιά ή οι σκέψεις θερινής νυκτός, µίλησαν τα περισσότερα από τα 
παραπάνω λόγια. Συµπαθάτε µε! 
Y.Γ.2 Hθικό παράπτωµα θα ήταν να παραλείψω την αναφορά µου στα µέλη της 
επταµελούς µου επιτροπής, καθώς και σ'αυτά της τριµελούς, που µε ανέχτηκαν λίγο ή 
πολύ. Tο ευχαριστώ µου σ'αυτούς αποδίδεται αλφαβητικά, αλλά δεν έχει σειρά τέτοια: 
∆έσποινα Aλεξανδράκη, Σπύρος Aρταβάνης-Tσάκωνας, Xρήστος ∆ελιδάκης, Kίτσος 
Λούης, Nίκος Mοσχονάς, Σήφης Παπαµατθαιάκης, Mπάµπης Σαββάκης, καθώς και οι 
guest stars Γιώργος Θηραίος και Γιάννης Tαλιανίδης. 
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"Όλα φεύγουν. του καθενός έρχεται η ώρα 
όλα µένουν.  εγώ φεύγω, εσείς να δούµε τώρα" 

 
Oδυσσέας Eλύτης 
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ΠEPIΛHΨH 

 
(I) Tα γονίδια m4 και mα ανήκουν στο γονιδιακό σύµπλεγµα E(spl)-C, το 

οποίο περιέχει εκτός από αυτά και επτά γονίδια του τύπου των bHLH [E(spl)bHLH]. 
Tα τελευταία αποτελούν τους αποδέκτες του σήµατος του Notch και η επαγωγή τους 
από αυτό οδηγεί στην καταστολή των προνευρικών γονιδίων. H έκφραση των 
προνευρικών γονιδίων σε υψηλά επίπεδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
καθορισµό των νευρώνων του κεντρικού νευρικού συστήµατος, αλλά και των 
αισθητηρίων οργάνων κατά την ανάπτυξη του περιφερικού νευρικού συστήµατος. 
Eπιπλέον, η δράση του σήµατος του Notch επεκτείνεται και στην ανάπτυξη του 
µατιού, των αρθρώσεων του ποδιού και τον καθορισµό του νωταιοκοιλιακού άξονα 
του φτερού. 

Tα γονίδια m4 και mα, αν και επάγονται από το σήµα του Notch, φαίνεται από 
την παρούσα εργασία ότι µπορούν να καταστέλλουν τη µετάδοση του σήµατος. 
Συγκεκριµένα υπερέκφραση ενός εκ των δύο ή και των δύο µαζί προκαλεί 
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υπεραριθµία κυττάρων προδρόµων αισθητηρίων οργάνων (ΠAO). Aιτία αυτού του 
αποτελέσµατος δείχθηκε ότι είναι η καταστολή της έκφρασης των γονιδίων 
E(spl)bHLH, µε αποτέλεσµα την έκφραση προνευρικών γονιδίων σε περισσότερα 
κύτταρα σε σχέση µε την κατάσταση αγρίου τύπου. 

Λόγω της οµοιότητάς του µε τα m4 και mα, αποµονώθηκε το γονίδιο Tom, το 
οποίο έχει ποιοτικά πανοµοιότυπη δράση µε τα προηγούµενα. Tόσο στους δίσκους 
του φτερού, όσο και σε πειράµατα κυτταροκαλλιεργιών, τα τρία γονίδια 
καταστέλλουν το σήµα του Notch στο επίπεδο µεταγραφής των E(spl)bHLH. H 
δράση τους δε µοιάζει ιδιαίτερα εξειδικευµένη, εφόσον καταστέλλουν αποδέκτες του 
σήµατος του Notch, που σχετίζονται µε το σχηµατισµό των εξωτερικών αισθητηρίων 
οργάνων και όχι µε τις υπόλοιπες αναπτυξιακές διαδικασίες στις οποίες συµµετέχει το 
σήµα αυτό. 

(II) Tο γονίδιο groucho (gro), αν και ανήκει στο γενετικό τόπο του E(spl)-C 
και αλληλεπιδρά πρωτεϊνικά και λειτουργικά µε τα E(spl)bHLH, δεν σχετίζεται µόνο 
µε τη νευρογένεση και τις υπόλοιπες διαδικασίες, στις οποίες τα E(spl)bHLH 
συµµετέχουν. Έχει αποδειχθεί επιπλέον η αλληλεπίδρασή του µε πολλούς και 
ποικίλους µεταγραφικούς παράγοντες και η δράση του σε αναπτυξιακά µονοπάτια 
συντηρηµένα σε οργανισµούς ολόκληρου του εξελικτικού φάσµατος. Eίναι 
χαρακτηρισµένος ως συγκαταστολέας, λόγω της αδυναµίας σύνδεσής του στο DNA 
και της απαραίτητης αλληλεπίδρασής του µε άλλους παράγοντες, σε συνεργασία µε 
τους οποίους επιτυγχάνεται η µεταγραφική καταστολή. 

Στην συγκεκριµένη εργασία µελετήσαµε τη γενετική αλληλεπίδραση µε 
γονίδια του σηµατοδοτικού µονοπατιού του hedgehog (hh). Ενώ αρχικά είχε 
διατυπωθεί ότι το gro και το hh επηρεάζουν την έκφραση των engrailed (en) και hh 
στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού, διαπιστώσαµε ότι το gro 
καταστέλλει µεταγραφικά το hh και µάλιστα µε µηχανισµό, ο οποίος δεν 
περιλαµβάνει το γνωστό καταστολέα του hh, cubitus interruptus (ci). Mε πειράµατα 
κέρδους, αλλά και µε πειράµατα απώλειας λειτουργείας του γονιδίου gro, 
διαπιστώσαµε την συµµετοχή του στην αρνητική ρύθµιση των γονιδίων hh και 
decapentaplegic (dpp). Συγχρόνως, λειτουργική ανάλυση των περιοχών του gro 
έδειξε µεταξύ άλλων ότι καµία περιοχή πλην των υποτιθέµενων θέσεων 
φωσφορυλίωσης δεν είναι αναλώσιµη για την καταστολή των hh και dpp σε συνθήκες 
υπερέκφρασης. 
 
 
 
TITLE  
 

Study of m4, mα and Tom genes, with respect to neurogenesis and of groucho 
gene, in regard to limb development of D. melanogaster 
 
 
SUMMARY  
 

(I) The m4 and mα genes belong to the Enchancer of split gene complex 
[(Espl)-C], which contains, among others, seven bHLH genes (Espl-bHLH). The 
latter are the immediate targets of Notch signalling and their induction results in the 
repression of proneural genes. High proneural gene activity is necessary for neural 
determination. Notch is implicated also in other processes such as eye development, 
leg junction formation and wing disc dorsoventral boundary determination. 
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Although they are activated by Notch, the m4 and mα genes seem to inhibit 
signal transmission (our study). Overexpression of one or both of these genes, causes 
multiplication of sensory organ precursors (SOPs). This is due to downregulation of 
Espl-bHLH, which in turn results in high proneural gene activity in more cells than in 
the wild type. 

Based on sequence homology we cloned Tom, which has a similar mode of 
action when overexpressed. In either wing disc overexpression or in S2 cell transient 
transfection experiments, all three genes (m4, mα or Tom), downregulate Notch 
dependent induction of Espl-bHLH. Their action seems very specific in 
downregulating Notch signalling during determination of SOPs, but not in other 
instances of the signal. 

(II) Although groucho (gro) belongs to the E(spl)-C and interacts physically 
with the Espl-bHLH proteins, its biological role goes beyond neurogenesis. Gro 
interacts with many transcription factors and is involved in many instances of gene 
regulation in development and in well conserved signalling pathways of the whole 
evolutionary spectrum. It is a corepressor, due to its inability to bind DNA, that is, it 
requires protein interaction with specific DNA binding transcription factors, in order 
to achieve its transcriptional repression. 

In this study we analysed a heretofore overlooked genetic interaction with the 
hedgehog (hh) gene. Initially, it was noticed that gro affects hh and engrailed (en) 
expression in the anterior wing disc. Studing further this effect, we come to the 
conclusion that gro downregulates hh transcription, independently of the known 
repression activity of cubitus interruptus (ci). Furthermore, we did a functional 
domain analysis of gro taking into account the repressive activity and the subcellular 
localization of gro mutants. In these assays the CKII and cdc2 putative 
phosphorylation sites are dispensable for gro function. On the other hand, the GCS 
domain, which contains the whole NLS signal, and the WD40 domain and Q domain 
are necessary for gro function.  

 
 
 
 
 
 
 

ΛEΞIKO 
 
OPOI                                AΠO∆OΣH 

 
Eλληνικές συντµήσεις και επιστηµονικοί όροι 
KNE                                  Kοιλιακό νευροεκτόδερµα 

KNΣ                                   Kεντρικό νευρικό σύστηµα 

Kλώνος κυττάρων Oµάδα κυττάρων, που έχουν τον ίδιο γονότυπο µεταξύ 
τους, αλλά διαφορετικό από αυτό του περιβάλλοντος 
ιστού 

Kύτταρο θήκη Kύτταρο υπό µορφήν δακτυλίου, µέρος εξωτερικού 
αισθητηρίου οργάνου 
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OPOI                                AΠO∆OΣH 

MA                                    Mορφογενετικό αυλάκι 

Mη-αυτόνοµο 
αποτέλεσµα 

Aφορά την εκτός κυτταρικού κλώνου επίδραση 

NB                                     Nευροβλάστες 

Nευροβλάστης                   Πρόδροµο κύτταρο νευρώνα 

Αυτόνοµο αποτέλεσµα Aφορά την εντός κυτταρικού κλώνου επίδραση 

ΠAO Πρόδροµος αισθητηρίου οργάνου 

ΠNΣ                                   Περιφερικό νευρικό σύστηµα 

Περιθώριο του φτερού  Φλέβωση, που ορίζει το περίγραµµα του φτερού  

Σµήριγγα  Kύτταρο υπό µορφήν τρίχας, µέρος εξωτερικό 
αισθητηρίου οργάνου 

 
Ξενικοί όροι ή συντµήσεις τους 
A                          Eµπρόσθιο διαµέρισµα αναπτυξιακού δίσκου 

A/P  Eµπροσθοπίσθιο. Aναφέρεται στο σύνορο των 
αναπτυξιακών δίσκων 

ACV Eµπρόσθια εγκάρσια φλέβωση 

bHLH  Bασική περιοχή πρωτεϊνών, που ακολουθείται από τη 
δοµή έλικα-βρόγχο-έλικα 

BLAST Πρόγραµµα ανίχνευσης πρωτεϊνών οµόλογων µε τις 
καταχωρηµένες σε βάσεις δεδοµένων 

Campaniform Eξωτερικό αισθητήριο όργανο (καµπανιφόρµιο), χωρίς 
σµήριγγα 

Ci155                     Πλήρους µήκους µορφή της πρωτεΐνης Ci, που αποτελεί 
µεταγραφικό ενεργοποιητή 

Ci75 Eλλειµµατική µορφή της πρωτεΐνης Ci, που αποτελεί 
µεταγραφικό καταστολέα 

GAL4 (σειρές) Σειρές έκφρασης της πρωτεΐνης GAL4, στο πρότυπο 
διαφόρων υποκινητών, στις µύγες 

GFP Πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη 

GST                       Γλουταθειόνη-S τρανσφεράση 

in vitro                 Σε συνθήκες εργαστηρίου, καθαρά τεχνητές 

in vivo                  Σε συνθήκες ζωής, που προσοµοιάζουν τις φυσιολογικές 

L1-5  Φλεβώσεις του φτερού αριθµηµένες από εµπρόσθια προς 
οπίσθια 

 ix



OPOI                                AΠO∆OΣH 

lacZ Tο γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης 

m4/α Tα γονίδια m4 και mα 

m4/α/Tom Tα γονίδια m4, mα και Tom 

notum Θώρακας 

null                        Mεταλλαγές πλήρους απώλειας λειτουργίας 

P Oπίσθιο διαµέρισµα αναπτυξιακού δίσκου 

PCR                      Aλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 

pIIa Πρόδροµος εξωτερικών κυττάρων αισθητηρίου οργάνου 

pIIb Πρόδροµος εσωτερικών κυττάρων αισθητηρίου οργάνου 

S2                         Kύτταρα της ∆ροσοφιλικής σειράς Schneider 

scutellum Tριγωνική περιοχή στο οπίσθιο και νωτιαίο τµήµα του 
θώρακα 

tegula                    Oµάδα αισθητηρίων οργάνων στην κλείδωση του φτερού 

UAS                      Eνισχυτής, ο οποίος λειτουργεί µέσω πρόσδεσης σ' αυτόν 
της πρωτεΐνης GAL4 

ZPA                      Zώνη πολωτικής ενεργότητας 
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1) TO ΓIATI KAI TO ΠΩΣ THΣ ANAΠTYΞHΣ 
 
 "Πώς εµφανίζεται το καινούριο στον κόσµο; Πως γεννιέται; Aπό τι συντήξεις, µεταφράσεις, συνδέσεις 
είναι φτιαγµένο; 
  Πως επιβιώνει ακραίο και επικίνδυνο καθώς είναι; 
  Tι συµβιβασµούς, τι συµφωνίες, τι προδοσίες της µυστικής του φύσης πρέπει να κάνει για να ανακόψει 
το συνεργείο κατεδαφίσεων, τον εξολοθρευτή άγγελο την γκιλοτίνα;" 

                          SALMAN RUSHDIE 1989 
 

Όλοι οι πολυκύτταροι οργανισµοί εξελίχθηκαν από µονοκύτταρα πρώτιστα. 
Στα πρώτιστα πρωτοεµφανίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης. Oι 
απλοί ευκαρυώτες έδωσαν τα πρώτα παραδείγµατα καθοδήγησης της µορφογένεσης 
από τον πυρήνα, της λειτουργίας της κυτταρικής µεµβράνης κατά την επικοινωνία 
µεταξύ κυττάρων, καθώς και τις πρώτες περιπτώσεις αναπαραγωγής µέσω 
προκαθορισµένων φύλων. 

H µετάβαση όµως από τους µονοκύτταρους στους πολυκύτταρους 
οργανισµούς αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήµα για τη δηµιουργία ενός νέου επιπέδου 
πολυπλοκότητας. Yπάρχουν 17 είδη πρωτίστων στα οποία εµφανίζονται 
πολυκύτταρες δοµές. Aλλά µόνον οι µύκητες, τα ανώτερα φυτά και ζώα ανέπτυξαν 
την ικανότητα να σχηµατίζουν συσσωµατώµατα κυττάρων που έχουν την ικανότητα 
να διαφοροποιούνται. 

Eύλογο ερώτηµα γεννιέται για το ποια ανάγκη οδήγησε το αυτοδύναµο και εν 
δυνάµει αναπαραγόµενο κύτταρο να εξελιχθεί σε πολυκύτταρες δοµές. Γιατί το 
κύτταρο αυτό να θυσιάσει την ικανότητα ελεύθερου πολλαπλασιασµού για χάρη ενός 
συλλογικού ατόµου; 

Mια θεωρία προτείνει ότι στα πρώτα έµβρυα υπήρχε ένας σαφής διαχωρισµός 
ανάµεσα στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση. Oι πρόδροµοι 
µονοκύτταροι οργανισµοί των ανώτερων φυτών και ζώων εµφάνιζαν κάποιες δοµές 
(τις βλεφαρίδες), τις οποίες έπρεπε να χάσουν για να µπορούν να πολλαπλασιασθούν. 
Oι πολυκύτταρες δοµές που προέκυψαν αργότερα για να συνεχίσουν να κάνουν 
κυτταρικές διαιρέσεις έπρεπε να διαφοροποιηθούν και να δώσουν οµάδες κυττάρων, 
χωρίς βλεφαρίδες, που αναπτύσσονται στο εσωτερικό αυτής της δοµής, η οποία 
αποτέλεσε ίσως το πρώτο γαστρίδιο. Tελικά η εξελικτική επιλογή µε βάση την 
ικανότητα πολλαπλασιασµού ανάµεσα σε συγκεκριµένα πρώτιστα ανάχθηκε στο 
επίπεδο του πιο προσαρµοσµένου οργανισµού (Buss et. al 1987). 

Όπως και να προήλθαν πάντως, οι πολυκύτταροι οργανισµοί σίγουρα άνοιξαν 
το δρόµο της κυτταρικής επικοινωνίας και της κυτταρικής διαφοροποίησης. 
 
 
2) H ∆POΣOΦIΛA ΩΣ MONTEΛO ANAΠTYΞHΣ 
 

Για τη µελέτη της ανάπτυξης χρησιµοποιούνται διάφοροι οργανισµοί ως 
µοντέλα, οι οποίοι είναι πρόσφοροι για έρευνα, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. 
Tα είδη που απαρτίζονται από µικρό αριθµό κυττάρων όπως ο νηµατώδης C. elegans, 
έχουν το πλεονέκτηµα ότι η ακριβής τύχη του κάθε κυττάρου τους καθορίζεται πολύ 
νωρίς κατά την ανάπτυξη. Aυτό σηµαίνει ότι µπορούν να κατασκευασθούν χάρτες 
αναπτυξιακής τύχης παρακολουθώντας απλά τη γενεαλογία των κυττάρων. Tα 
αµφίβια, όπως ο βάτραχος Xenopus laevis, πλεονεκτούν στο ότι το αυγό τους έχει 
διάµετρο 1-2 χιλιοστά και αναπτύσσεται εκτός της µητέρας. Έτσι γίνεται επιδεκτικό 
σε µικροχειρουργικές επεµβάσεις και µπορεί να αναπτυχθεί σε απλά διαλύµατα 
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αλάτων. O πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά λεκιθικός σάκκος του, του επιτρέπει να 
αναπτύσσεται αυτόνοµα συγχρόνως µε το κυκλοφορικό σύστηµα της προνύµφης και 
τελικά µέχρι την εκκόλαψη. Tο zebrafish (είδος Danio rerio) είναι ευρέως 
χρησιµοποιούµενο πειραµατόζωο τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι ανήκει στα 
σπονδυλωτά, είναι εύκολα καλλιεργήσιµο και διαθέτει µικρό και απλό σε σύνθεση 
γονιδίωµα. Tο κοτόπουλο ανήκει στα ανώτερα σπονδυλωτά και το µεγάλο αυγό του 
προσφέρει ευκολίες γενετικής χειραγώγησης. Tα θηλαστικά όπως ο ποντικός, 
χρησηµοποιούνται κυρίως λόγω της οµοιότητάς τους µε τον άνθρωπο. H οµοιότητα 
αυτή είναι χαρακτηριστική, τόσο στο επίπεδο των διαφόρων αναπτυξιακών 
προτύπων, όσο και στο επίπεδο της λειτουργίας των γονιδίων που τα οργανώνουν. 

H ∆ροσόφιλα όµως αποτέλεσε την επανάσταση στην αναπτυξιακή βιολογία. 
Eξαιτίας του µικρού µεγέθους και του µικρού κύκλου ζωής της, αποτελεί ένα 
εύχρηστο εργαλείο. Aπό την αρχή του αιώνα επιστήµονες ασχολήθηκαν µε την 
ανακάλυψη µεταλλαγών, οι οποίες παρ' όλο το φαινότυπο που προσδίδουν, 
επιτρέπουν την επιβίωση ως το στάδιο του ενηλίκου ατόµου. H γενετική και η 
κυτταρική χαρτογράφηση αποτέλεσαν αργότερα το κύριο µέληµα των επιστηµόνων. 
Aπό το τέλος της δεκαετίας του '70 διαπιστώθηκε ότι ένας µεγάλος αριθµός 
µεταλλαγών προκαλούσε έντονες διαταραχές στο πρότυπο της ανάπτυξης και 
θνησιµότητα προς το τέλος της εµβρυικής ζωής. Tο υλικό για την επανάσταση, που 
ακολούθησε στον τοµέα, αποτέλεσε η επιλογή τέτοιων µεταλλαγών, κυρίως από τους 
Ch. Nusslein-Volhard, E. Wieschaus, T. Schupbach και συνεργάτες τους (στους δύο 
πρώτους απονεµήθηκε το βραβείο Nobel προσφάτως). Tο άλλο στοιχείο της 
επανάστασης αποτέλεσαν εργασίες στην πειραµατική εµβρυολογία, που οδήγησε στη 
δηµιουργία αναπτυξιακών χαρτών, καθώς και στη διαπίστωση της ύπαρξης 
οργανωτικών κέντρων στους δύο πόλους του αυγού. Eπιπροσθέτως, πειράµατα 
συνδυαστικής µεταµόσχευσης, τµηµάτων εµβρύων διαφορετικού γονοτύπου έδωσε 
νέα ώθηση στον τοµέα. Tέλος, καθοριστικό σηµείο αποτέλεσε η ανάπτυξη της 
µοριακής βιολογίας. Στην δεκαετία του '80 άρχισαν να κλωνοποιούνται γονίδια, τα 
οποία γενικά ευθύνονται για τη ρύθµιση της κυτταρικής εξειδίκευσης. Aυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία γονιδιακών ανιχνευτών, οι οποίοι υποδεικνύουν, µέσω 
υβριδοποιήσεων in situ, το πρότυπο έκφρασης των διαφόρων γονιδίων. Eπίσης 
δείχνουν το πως επηρεάζεται το πρότυπο αυτό από τις διάφορες µεταλλαγές. Έτσι 
έγινε φανερή η µοριακή βάση του κυτταρικού καθορισµού, που αποτελεί στο σύνολό 
του τον καθορισµό του προτύπου όλου του σώµατος. Στην ίδια δεκαετία επιτεύχθηκε 
και ο µετασχηµατισµός της ∆ροσόφιλας µε τη βοήθεια του µεταθετού στοιχείου P 
(Rubin and Spradling 1982), γεγονός που επέτρεψε τη µελέτη της επίδρασης 
εξωγενών γονιδίων στην ανάπτυξη. Mεγάλης σηµασίας ήταν και οι ανακαλύψεις της 
τεχνικής των µιτωτικών κλώνων και της κατευθυνόµενης υπερέκφρασης γονιδίων. 
Mε την βοήθεια των κλώνων µπορούµε να δηµιουργήσουµε οµάδες κυττάρων 
οµόζυγων για κάποιες µεταλλαγές (G. Bellido et. al. 1979, K. Golic and S. Lindquist 
1989), ενώ µε τη βοήθεια του συστήµατος GAL4-UAS (A. Brand and N. Perrimon 
1993), µπορούµε να υπερεκφράσουµε (εκτοπικά) γονίδια σε συγκεκριµένο 
χωροχρονικό πρότυπο. Πιο πρόσφατες είναι δύο εργασίες στη ∆ροσόφιλα των 
Kennerdel και Carthew (1998 και 2000) για την µεταµεταγραφική καταστολή 
γονιδίων µέσω ενέσεων δίκλωνων κοµµατιών RNA, είτε µε την υπερέκφραση 
γονιδίων που δηµιουργούν τέτοια δίκλωνα µόρια ταυτόσηµα σε αλληλουχία µε το 
γονίδιο στόχο. Πρέπει να αναφερθεί ακόµα ότι µαζί και µε τη χαρτογράφηση της 
αλληλουχίας του ∆ροσοφιλικού γονιδιώµατος (Adams et al 2000), η ∆ροσόφιλα 
συνεχίζει να αποτελεί τον οργανισµό-εργαλείο για γρήγορη µελέτη αναπτυξιακών 
µονοπατιών και του ρόλου των διαφόρων γονιδίων. 
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3) NEYPOΓENEΣH- ΣHMA TOY NOTCH  
 

H νευρογένεση στη ∆ροσόφιλα χωρίζεται σε επιµέρους τοµείς: αυτόν του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος (K.N.Σ.) και αυτόν του περιφερικού νευρικού 
συστήµατος (Π.N.Σ.), που µε τη σειρά του περιλαµβάνει τη δηµιουργία των 
αισθητηρίων οργάνων, όπως τα εξωτερικά αισθητήρια όργανα (µηχανοαισθητήρες, 
χηµειοαισθητήρες) και τα εσωτερικά αισθητήρια όργανα για την αντίληψη της 
πίεσης, τάσης κ.α. του σώµατος. Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη των γεγονότων είναι 
παρόµοια µε µικρές ίσως διαφορές [Eικ.1]. 

Tην βασική αρχή της νευρογένεσης αποτελεί ο καθορισµός του δυναµικού σε 
οµάδες κυττάρων νευροεκτοδερµικού ιστού, που ονοµάζονται προνευρικοί 
συναθροισµοί. Tο δυναµικό αυτό προσδίδει η έκφραση των λεγόµενων προνευρικών 
γονιδίων (AS-C, amos, atonal και ίσως του vnd), τα οποία επιτρέπουν σε κάθε 
κύτταρο το οποίο τα εκφράζει, να διαφοροποιηθεί σε νευροβλάστη ή πρόδροµο 
αισθητηρίου οργάνου (ΠAO). Στην πραγµατικότητα λίγα κύτταρα (συνήθως ένα ανά 
περίπου 6) του προνευρικού συναθροισµού θα αναπτυχθεί σε νευροβλάστη, ενώ τα 
υπόλοιπα θα παραµείνουν αρχικά σε αδιαφοροποίητη κατάσταση. Tο σηµατοδοτικό 
µονοπάτι του Notch γονιδίου είναι αυτό που επηρεάζει τον αριθµό των πρόδροµων 
νευρικών κυττάρων µε µια διαδικασία που ονοµάζουµε πλευρική αναστολή. Tο 
σήµα δίνεται µέσω του διαµεµβρανικού δεσµευτή Delta  από το νευροβλάστη ή το 
κύτταρο ΠAO προς τα γειτονικά του, που το λαµβάνουν µέσω του διαµεµβρανικού 
επίσης υποδοχέα Notch (Artavanis-Tsakonas et al 1999). 
 
3.1) KYTTAPIKA ΓEΓONOTA KATA THN ΠPΩIMH NEYPOΓENEΣH 

Στα έντοµα οι νευρώνες και τα κύτταρα της γλοίας δηµιουργούνται από την 
διαίρεση κυττάρων που ονοµάζονται γαγγλιακά µητρικά κύτταρα. Tα τελευταία είναι 
απόγονοι βλαστικών κυττάρων, που λέγονται νευροβλάστες και προέρχονται από 
συγκεκριµένες νευρογόνες περιοχές του νευροεκτοδέρµατος. Tα κύτταρα του 
νευροεκτοδέρµατος του εµβρύου της ∆ροσόφιλας έχουν την επιλογή να 
ακολουθήσουν την αναπτυξιακή πορεία που οδηγεί σε νευροβλάστη ή εκείνη που 
οδηγεί σε προγονικό κύτταρο της επιδερµίδας. Στο έµβρυο το νευροεκτόδερµα 
αντιστοιχεί στην κοιλιακή πλευρά του εκτοδέρµατος. Γύρω στα 500 από τα 2000 
νευροεκτοδερµικά κύτταρα θα ακολουθήσουν την πορεία του νευροβλάστη. 

H διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται σε τρία βήµατα : 
α) Όλα τα κύτταρα του νευροεκτοδέρµατος έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ως 
νευροβλάστες. 
β) Ένα κύτταρο από κάθε συναθροισµό 5 ή 6 κυττάρων αποκτά τελικά την νευρική 
µοίρα και αναπτύσσεται ως νευροβλάστης. 
γ) O νευροβλάστης σηµατοδοτεί τα κύτταρα που τον περιβάλλουν (µέσω του 
σήµατος του Notch) εµποδίζοντάς τα να ακολουθήσουν την νευρική µοίρα [Eικ.1]. 

Mετά από 5 κύκλους των παρακάτω γεγονότων, τα εκτοδερµικά κύτταρα που 
δεν υιοθετούν την νευρική µοίρα, παραµένουν στην επιφάνεια του εµβρύου και 
σχηµατίζουν την κοιλιακή επιδερµίδα. Oι διαδικασίες αυτές αναφέρονται 
αναλυτικότερα στο βιβλίο των J.A.Campos-Ortega και V. Hatenstein: The embryonic 
development of Drosophila melanogaster. 
 
3.2) ΣXHMATIΣMOΣ EΞΩTEPIKΩN AIΣΘHTHPIΩN OPΓANΩN 

Tα εξωτερικά αισθητήρια όργανα αποτελούν µέρος του περιφερικού νευρικού 
συστήµατος του ενήλικου ατόµου της ∆ροσόφιλας. Tα όργανα αυτά περιλαµβάνουν 
τους µηχανοαισθητήρες (σµήριγγες ή µακροχαίτες) και κατανέµονται σε όλο το σώµα  
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Eικόνα 1. Mια ιδιαίτερα σχηµατική παρουσίαση του κεντρικού (KNΣ) και του 
περιφερικού (ΠNΣ) νευρικού συστήµατος. (α) Oµάδες κυττάρων, οι οποίες 
εκφράζουν τα προνευρικά γονίδια και αποτελούν τους προνευρικούς συναθροισµούς. 
Mόνο ένα κύτταρο ανά συναθροισµό θα συνεχίσει να εκφράζει προνευρικά γονίδια, 
ενώ από τα υπόλοιπα σταδιακά χάνεται η έκφραση. (β) Tο κύτταρο αυτό αποτελεί το 
πρόδροµο νευροβλάστη (KNΣ) ή το κύτταρο ΠAO (ΠNΣ). (γ) H µετανάστευση των 
νευροβλαστών γίνεται µε παρόµοιο τρόπο στο κεντρικό και στο περιφερικό νευρικό 
σύστηµα. H διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι νευροβλάστες του KNΣ 
µεταναστεύουν προµιτωτικά και κατόπιν διαιρούνται και παράγουν νευρώνες, ενώ το 
κύτταρο ΠAO του ΠNΣ πρώτα επιτελεί δύο κύκλους διαιρέσεων και από τα τέσσερα 
κύτταρα που προκύπτουν το ένα (ο νευρώνας) µεταναστεύει (τα υπόλοιπα θα 
σχηµατίσουν βοηθητικές δοµές του αισθητηρίου οργάνου). 
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Eικόνα 2. Σχηµατισµός των εξωτερικών αισθητηρίων οργάνων. Aρχικά από κάθε 
προνευρικό συναθροισµό, ένα συνήθως κύτταρο θα αποτελέσει τον πρόδροµο του 
αισθητηρίου οργάνου (ΠAO), ενώ τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν την επιδερµική 
τύχη. H κυτταρική διαίρεση του κυττάρου ΠAO θα δώσει τον πρόδροµο των 
εξωτερικών κυττάρων (pIIa) και τον πρόδροµο των εσωτερικών κυττάτων (pIIb).Oι 
επόµενες διαιρέσεις θα δώσουν τα πρόδροµα κύτταρα της σµήριγγας και της θήκης 
της (από τη διαίρεση του pIIa), καθώς και τα πρόδροµα κύτταρα του νευρώνα και 
ενός κυττάρου γλοίας (από τη διαίρεση του pIIb). 
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της µύγας µε συγκεκριµένο πρότυπο και τις µικροχαίτες που είναι αρκετά µικρότερες 
σε µέγεθος και βρίσκονται µάλλον οµοιόµορφα διατεταγµένες [Eικ.3]. Kάθε τέτοιο 
όργανο σχηµατίζεται από ένα µοναδικό πρόδροµο κύτταρο, που ονοµάζεται 
πρόδροµος αισθητηρίου οργάνου (ΠAO). Oι ΠAO καθορίζονται µε ένα ακριβές 
χωροχρονικό αναπτυξιακό πρόγραµµα και διαιρούνται για να δώσουν τέσσερα 
κύτταρα, τα οποία θα δώσουν αργότερα τη σµήριγγα, τον νευρώνα που συνδέεται 
µαζί της, ένα κύτταρο γλοίας και το κύτταρο που αποτελεί τη θήκη, από την οποία 
εκβάλλει η σµήριγγα [Eικ.2]. Έχει δειχθεί πρόσφατα ότι τουλάχιστο για τις 
περιπτώσεις των µικροχαιτών (Gho and Schweisguth 1999) και κάποιων εµβρυϊκών 
νευρώνων (Orgogozo et al 2001) υπάρχει και ένα δεύτερο κύτταρο γλοίας, που 
προκύπτει από µια επιπλέον κυτταρική διαίρεση. 

H διαδικασία καθορισµού ενός ΠAO πραγµατοποιείται σε δύο αναπτυξιακά 
βήµατα. Στο πρώτο το δυναµικό για την απόκτηση της αναπτυξιακής τύχης του ΠAO 
δίνεται σε οµάδες κυττάρων που ονοµάζονται προνευρικοί συναθροισµοί. Oι οµάδες 
αυτές εκφράζουν τα προνευρικά γονίδια achaete και scute (για τα οποία θα 
µιλήσουµε παρακάτω) και ο ακριβής εντοπισµός τους καθορίζεται από µια σειρά 
γονιδίων, τα οποία δηµιουργούν το λεγόµενο "προ-πρότυπο". Aνάµεσα σε αυτά έχουν 
χαρακτηριστεί το Iroquois-Complex, wingless, pannier, U-shaped, hedgehog, 
decapentaplegic και hairy - που κωδικοποιούν µεταγραφικούς ρυθµιστές και 
πρωτεΐνες διακυτταρικής σηµατοδότησης.  

Tο hairy δρα σαν αρνητικός ρυθµιστής των προνευρικών γονιδίων (Doren et al 
1992 και 1994, Ohsako et al 1994). Tο wg φαίνεται να παίζει θετικό ρόλο στην 
επαγωγή συγκεκριµένα των ραχιοκεντρικών σµηρίγγων (Phillips and Whittle 1993), 
ενώ νεότερα πειράµατα έδειξαν την θετική δράση του pannier, η οποία µετατρέπεται σε 
κατασταλτική, µέσω του γονιδίου U-shaped (Garcia-Garcia et al 1999). Eπιπλέον 
δεδοµένα εµπλέκουν τα hh, dpp και wg στον καθορισµό "προ-προτύπου" στο δίσκο του 
φτερού αλλά και του ποδιού (Hays et al 1999). Σε συµφωνία µε τα παραπάνω, τα 
γονίδια araucan (ara) και caupolican (caup) , που ανήκουν στο σύµπλεγµα γονιδίων 
Iroquois, είναι απαραίτητα για την πρωτογενή έκφραση των achaete και scute στο 
δίσκο του φτερού (Gomez-Skarmeta and Modolell 1996). 

Στο επόµενο βήµα το δυναµικό περιορίζεται σε ένα κύτταρο ανά προνευρικό 
συναθροισµό. H διαδικασία αυτή περιλαµβάνει επικοινωνία µεταξύ κυττάρων 
(πλευρική αναστολή) και επιτυγχάνεται µε την δράση των γονιδίων του µονοπατιού 
του Notch (Artavanis-Tsakonas 1995). Aπό την στιγµή που θα καθορισθούν οι ΠAO 
έπονται τρεις τουλάχιστο διαιρέσεις για να σχηµατισθεί τελικά το αισθητήριο όργανο. 
Mετά την πρώτη διαίρεση, προκύπτει ένα κύτταρο που θα δώσει τα εξωτερικά 
κύτταρα του οργάνου (pIIa) και άλλο ένα που θα δώσει τα εσωτερικά κύτταρα (pIIb). 
H διαφοροποίηση αυτή επιτυγχάνεται µε διαδοχικά κύµατα σήµατος Notch. Σε 
µοριακό επίπεδο τα κύτταρα διαφέρουν στην έκφραση γονιδίων, όπως το numb, του 
οποίου η πρωτεΐνη τοποθετείται ασύµµετρα εσωτερικά της κυτταρικής µεµβράνης 
πριν τη διαίρεση στο ΠAO. Η Numb θα µεταφερθεί µόνο στο pIIb, έτσι ώστε αυτό να 
µην µπορεί να δεχθεί το σήµα του Notch. Tο pIIb θα δώσει το νευρικό και το κύτταρο 
γλοίας, ενώ το pIIa τη σµήριγγα και το κύτταρο της θήκης της. H φυσιολογική 
διαφοροποίηση των κυττάρων κατά την τελευταία αυτή διαίρεση απαιτεί και αυτή τη 
δράση του Notch. Tελευταία έχουν δειχθεί περιπτώσεις, όπου το pIIb προτού δώσει το 
νευρώνα και το κύτταρο γλοίας, δίνει το pIIIb και ένα κύτταρο γλοίας. Tο pIIIb είναι 
τελικά αυτό που θα δώσει το νευρώνα και ένα επιπλέον κύτταρο γλοίας. Eίναι 
χαρακτηριστικό ότι σε ελλείψεις λειτουργίας του σήµατος Notch, τα κύτταρα ΠAO 
πολλαπλασιάζονται, σχηµατίζονται δύο pIIb και όχι pIIa, δύο νευρώνες και όχι 
κύτταρο  γλοίας,  δύο  σµήριγγες  και  όχι  θήκες,  ανάλογα  µε  το  στάδιο  στο  οποίο  
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Eικόνα 3. Aπεικόνιση των θέσεων των εξωτερικών αισθητηρίων οργάνων στο δίσκο 
του φτερού (A) και στο θώρακα και το φτερό του ενηλίκου (B). Για λόγους 
σύγκρισης, οι περιοχές της εικόνας (B), που προέρχονται από περιοχές του δίσκου 
του φτερού, έχουν το ίδιο χρώµα. 
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παρατηρείται η απώλεια του σήµατος. Tα αντίθετα κυτταρικά φαινόµενα 
παρατηρούνται σε καταστάσεις κέρδους λειτουργίας του Notch (Parks et al 
1997)[Eικ.2]. 

Aντίθετα µε την περίπτωση των µακροχαιτών, όπου συναντάµε προνευρικούς 
συναθροισµούς στις µικροχαίτες οι προνευρικοί συναθροισµοί εµφανίζονται µε τη 
µορφή στηλών κατά µήκος του θώρακα. Oι µικροχαίτες του θώρακα καθορίζονται 
κατά το στάδιο της νύµφης, όταν οι προνευρικοί συναθροισµοί των µακροχαιτών 
έχουν εξαφανιστεί. Tα υπεύθυνα προνευρικά γονίδια είναι και εδώ τα achaete και 
scute, και οι µικροχαίτες εµφανίζονται οµοιόµορφα κατανεµηµένες κατά µήκος των 
προνευρικών στηλών (Simpson 1997). 
 
3.3) NOTCH ΣE AΛΛA ANAΠTYΞIAKA MONOΠATIA ΣTO ΦTEPO 

Oι 5 επιµήκεις φλεβικές δοµές στο φτερό της ∆ροσόφιλας επάγονται από την 
συνδυασµένη έκφραση των rhomboid/veinlet και egfr στα πρόδροµα κύτταρα αυτών 
των δοµών. 

Tο Notch έκφράζεται παραπλεύρως των φλεβικών δοµών, ενώ το Delta πάνω 
ακριβώς σ' αυτές. Tο τελευταίο επάγεται από rhomboid/veinlet και egfr, ενώ το Notch 
καταστέλλει την έκφραση του veinlet. H δράση του Notch στην προκειµένη 
περίπτωση έχει σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό της έκφρασης του γονιδίου µάρτυρα 
των φλεβών (veinlet), και εποµένως του πάχους των φλεβικών δοµών. Eίναι σαφές 
ότι ελλείψεις γονιδίων του µονοπατιού του Notch έχουν σαν αποτέλεσµα την 
πάχυνση των φλεβικών δοµών, λόγω αδυναµίας καταστολής του veinlet (de Celis and 
Bray 1997a). Έχει φανεί επίσης η ύπαρξη ενός µηχανισµού ανάδρασης, κατά τον 
οποίο το Delta µπορεί να επάγει το Notch, αλλά το τελευταίο καταστέλλει το πρώτο 
αυτόνοµα (Huppert et al 1997). Tο σηµαντικό είναι πάντως ότι υπάρχουν 
ασφαλιστικές δικλείδες για τον σωστό καθορισµό του συνόρου. Aυτό γιατί το Notch 
ενεργοποιείται από το Delta αλλά καταστέλλει το veinlet , το οποίο επάγει το Delta, 
µε αποτέλεσµα να περιορίζει την επέκταση της έκφρασης των veinlet και Delta. 

Στον καθορισµό του περιθωρίου του φτερού και των σµηρίγγων, που 
βρίσκονται πάνω σ' αυτό, γονίδια του σήµατος του Notch παίζουν καθοριστικό ρόλο 
κατά το δεύτερο και τρίτο στάδιο της προνύµφης. H όλη διαδικασία λαµβάνει χώρα 
στο νωταιοκοιλιακό (D/V) σύνορο, ενώ η έκφραση προνευρικών γονιδίων υπεύθυνων 
για την ανάπτυξη σµηρίγγων συναντάται µόνο στην εµπρός µεριά του συνόρου. Aπό 
τη δουλειά των Rulifson και Blair φάνηκε ότι το Notch απαιτείται σε σειρές κυττάρων 
στο D/V σύνορο για την παραγωγή wg, το οποίο µε τη σειρά του επάγει τα achaete 
και scute γονίδια στα γειτονικά κύτταρα, έτσι ώστε να σχηµατιστούν τα εκεί 
εντοπισµένα αισθητήρια όργανα (σµήριγγες). Oι Diaz-Benjumea et. al., 1995 και 
Doherty et. al., 1996 έδειξαν ότι ο δεσµευτής Serrate, νωτιαία (dorsal) και ο 
δεσµευτής Delta κοιλιακά (ventral) είναι τα µόρια που σηµατοδοτούν το Notch µε 
αποτέλεσµα την παραγωγή του Wg. Tο τελευταίο απαιτείται για το σχηµατισµό του 
συνόρου και των αισθητηρίων οργάνων που το περιβάλλουν. Tο σήµα του Notch θα 
χρειαστεί σε δεύτερη φάση, µονάχα για να περιορίσει τον αριθµό των σµηρίγγων. 
 
3.4) NEYPOΓENEΣH ΣTO ∆IΣKO TOY MATIOY 

Tο κάθε µάτι στη Drosophila melanogaster- αποτελείται από 800 περίπου 
οµµατίδια, καθένα από τα οποία περιλαµβάνει 20 κύτταρα διαφόρων κυτταρικών 
τύπων- και προέρχεται από τη διαφοροποίηση των κυττάρων  ενός αναπτυξιακού 
δίσκου κατά το τρίτο στάδιο της προνύµφης (Heberlein and Moses, 1995). H 
διαφοροποίηση µεταδίδεται ως κύµα από το οπίσθιο προς το εµπρόσθιο τµήµα του 
δίσκου. Συγκεκριµένα, η έκφραση του hedgehog (hh) εµφανίζεται οπισθίως, ενώ η 

 9



πρωτεΐνη διαχέεται εµπρόσθια για να ενεργοποιήσει το cubitus interruptus, το οποίο 
µε τη σειρά του θα επάγει µεταγραφικά το decapentaplegic (dpp) και το atonal (ato) 
πάνω σε µια λωρίδα κυττάρων το µορφογενετικό αυλάκι (MA). Tο MA αποτελεί το 
κινούµενο σύνορο ανάµεσα στα διαφοροποιηµένα και µη κύτταρα. Tα 
διαφοροποιηµένα κύτταρα εκκρίνουν Hh µε αποτέλεσµα η λωρίδα έκφρασης του Dpp 
και του Ato να προωθείται συνεχώς προς τα εµπρός. 

H έκφραση αυτή του ato σε συνδυασµό µε το σήµα του Notch, έχει σαν 
αποτέλεσµα το σχηµατισµό νευρικού δυναµικού σε οµάδες κυττάρων ακριβώς πάνω 
στο MA µε τελικό αποτέλεσµα το σχηµατισµό των φωτοϋποδοχέων (Fortini et al 
1993; Baker et al 1996; Baker and Yu 1997; Fanto and Mlodzik 1999). Mετά τους 
φωτοϋποδοχείς θα προστεθούν τα κωνικά κύτταρα, τα κύτταρα που συσσωρεύουν 
χρωστική και οι αισθητήριες σµήριγγες, που βρίσκονται ανάµεσα στα οµµατίδια. 
 
 
3.5) ΓONI∆IA PYΘMIΣTEΣ THΣ NEYPOΓENEΣHΣ 
 
3.5α) Προνευρικά γονίδια 

α) Γονίδια του συµπλόκου achaete-scute (achaete-scute complex ή AS-C). 
Bρίσκονται στην άκρη του X χρωµοσώµατος. Kωδικοποιούν πρωτεΐνες της 
οικογένειας των basic helix-loop-helix(bHLH) µεταγραφικών παραγόντων. Yπάρχουν 
τα εξής τέσσερα µετάγραφα : achaete(ac), scute(sc), lethal of scute(l'sc) και 
asense(ase) ή T5, T4, T3 και T8 αντίστοιχα. H βασική περιοχή τους (basic) δίνει τη 
δυνατότητα στα µόρια να συνδέονται σε συγκεκριµένες θέσεις στο DNA, ενώ η 
περιοχή HLH, που αποτελείται από δύο αµφιπαθικές έλικες συνδεδεµένες µε ένα 
βρόγχο, είναι ικανή και αναγκαία για τον ετερο-διµερισµό τους µε την πρωτεΐνη 
Daughterless. 

Aρχικά διαπιστώθηκε η δράση τους στην δηµιουργία αισθητηρίων οργάνων. 
Mεταλλαγές έλλειψης λειτουργίας των αc και sc καταστέλλουν τη δηµιουργία 
αισθητηρίων οργάνων σε θέσεις χαρακτηριστικές για κάθε γονίδιο. Aντίθετα 
µεταλλαγές κέρδους λειτουργίας προωθούν την ανάπτυξη πρόσθετων αισθητηρίων 
οργάνων σε εκτοπικές θέσεις (Ghysen και Dambly-Chaudiere 1988). 

Eξάλλου, διαπιστώθηκε η δράση τους κατά την νευρογένεση του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος. Tο πρώτο σήµα γονιδιακής έκφρασης, το οποίο σχετίζεται µε 
το δυναµικό των κυττάρων να γίνουν  νευροβλάστες είναι η έκφραση των AS-C 
γονιδίων, κυρίως του l'sc (Romani et al 1987, Alonso και Cabrera 1988, Cabrera 
1990, Jimenez και Campos-Ortega 1990). 

Tο αρχικό πρότυπο των ac, sc και l'sc στο έµβρυο διαφέρει του προτύπου 
κατά τη µετανάστευση των νευροβλαστών. Kατά την επέκταση της σωµατικής 
στοιβάδας (τέλος του σταδίου 8 και στην αρχή του σταδίου 9), οι ζώνες έκφρασης 
των τριών γονιδίων  αλλάζουν και η έκφραση εµφανίζεται σε διακριτές οµάδες 
κυττάρων, τους προνευρικούς συναθροισµούς. Kατόπιν, ένα κύτταρο από κάθε 
συναθροισµό αποχωρίζεται ως νευροβλάστης διατηρώντας την έκφραση των AS-C 
γονιδίων, ενώ τα γειτονικά του κύτταρα που παύουν να εκφράζουν τα γονίδια αυτά 
µένουν εκτοδερµικά. Tα τελευταία ακολουθούν την επιδερµική τύχη ή µένουν 
αδιαφοροποίητα και ακολουθούν νέα τύχη σε κάποιο από τα επόµενα κύµατα 
σχηµατισµού νευροβλαστών [Eικ.4]. 

H έφραση του ac χάνεται από τα γειτονικά κύτταρα του νευροβλάστη, ενώ 
παραµένει στον ίδιο για λίγο. Tο ίδιο συµβαίνει και µε την έκφραση του l'sc, η οποία 
όµως καλύπτει περισσότερα κύτταρα της νευρογόνου περιοχής. Aπό τα παραπάνω 
φαίνεται ότι  η έκφραση των AS-C  γονιδίων  προσδιορίζει  το πρότυπο  αποχωρισµού  
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Eικόνα 4. Mια σχηµατική παρουσίαση της έκφρασης των γονιδίων των AS-C και 
E(spl)-C στα κύτταρα του προνευρικού συναθροισµού, κατά τη µετανάστευση του 
νευροβλάστη ή του προδρόµου αισθητηρίου οργάνου. Tα πρόδροµα νευρικά κύτταρα 
παριστάνονται ως µεγάλα κύτταρα, που αποµακρύνονται από τη µονοστοιβάδα των 
υπολοίπων. Xαρακτηριστική είναι η διαδοχή της έκφρασης των γονιδίων του AS-C, 
από τα γονίδια E(spl)bHLH. H κάθετη στήλη στα δεξιά, υποδηλώνει τα στάδια στα 
οποία το σήµα του Notch είναι ενεργό. H έκφραση των E(spl)bHLH είναι απόρροια 
αυτού του σήµατος. Aργότερα η έκφραση σταµατάει και το πρόδροµο νευρικό 
κύτταρο µεταναστεύει. 
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των νευροβλαστών [Eικ.4]. Aντιθέτως, το ase RNA εµφανίζεται στους 
περισσότερους νευροβλάστες, αλλά µόνο σ' αυτούς. δηλαδή δεν εκφράζεται στους 
προνευρικούς συναθροισµούς. Eνδέχεται εποµένως, το ase να παίζει ρόλο στη 
διατήρηση της αναπτυξιακής δέσµευσης των νευροβλαστών και όχι στην επιλογή 
τους (Campuzano και Modollel 1992). H µοναδική περίπτωση όπου το ase πιστεύεται 
ότι αποτελεί προνευρικό γονίδιο είναι το περιθωρίου του φτερού. Γενικά όµως, 
αποτελεί γονίδιο µάρτυρα των προδρόµων νευρώνων (Dominiguez και Campuzano 
1993). 

Έλλειψη ολόκληρου του AS-C προκαλεί µείωση κατά 20-25% των 
νευροβλαστών που αποκόπτονται από την εκτοδερµική στοιβάδα, ενώ ένα µεγάλο 
µέρος των υπολοίπων εκφυλίζεται και πεθαίνει σε µετέπειτα στάδια (Jimenez και 
Campos-Ortega 1990).  

β) Tο γονίδιο daughterless (da) , γνωστό για την εξισορρόπιση δόσης και τον 
καθορισµό του φύλου στη ∆ροσόφιλα, είναι απαραίτητο και κατά την νευρογένεση. 
Eκφράζεται παντού, τόσο µητρικά, όσο και ζυγωτικά, έχει δειχθεί να σχηµατίζει, ως 
bHLH πρωτεΐνη, ετεροδιµερή µεταξύ άλλων και µε τις πρωτεΐνες του AS-C και να 
ρυθµίζει την έκφραση διαφόρων νευροεκτοδερµικών γονιδίων (Caudy et al 1988a, 
Jarman et al 1993). Tα ετεροδιµερή των AS-C γονιδίων µε το Da σε αντίθεση µε τα 
οµοδιµερή των AS-C γονιδίων δείχνουν δυνατότητα σύνδεσης στο DNA (Cabrera 
and Alonso 1991.) Mεταλλαγές στο da προκαλούν ολοκληρωτική έλλειψη του ΠNΣ. 

γ) Tο γεγονός ότι ελλείψεις του γενετικού τόπου AS-C δεν προκαλούν 
παντελή εξαφάνιση νευρώνων στο έµβρυο οδήγησε στην αναζήτηση οµολόγων των 
γονιδίων αυτών. Έτσι κλωνοποιήθηκε το atonal (ato), το οποίο φέρει περιοχή bHLH, 
δηµιουργεί λειτουργικά διµερή µε το Da και είναι το προνευρικό γονίδιο υπεύθυνο 
για το σχηµατισµό των χορδοτονικών οργάνων. Σε αντίθεση µε τα AS-C εκτοπική 
έκφραση του ato επάγει εκτοπικά χορδοτονικά όργανα αντί εξωτερικών αισθητηρίων 
οργάνων στην περίπτωση υπερέκφρασης AS-C γονιδίων (Jarman et al 1993a, Jarman 
et al 1993b). 

δ) Σχετικά πρόσφατα κλωνοποιήθηκε το γονίδιο amos, το οποίο παρουσιάζει 
σηµαντική οµολογία µε τα ato και AS-C και αλληλεπιδρά, όπως και τα προηγούµενα 
µε Da. Eυθύνεται για τον καθορισµό των αισθητηρίων της όσφρησης (πολλαπλοί 
δενδριτικοί νευρώνες) και υπάρχει η υποψία ότι µαζί µε τα da, ato και AS-C, µπορούν 
να προσδώσουν το δυναµικό για το σχηµατισµό όλων των νευρώνων (Goolding et al 
2000; Huang et al 2000). 

ε) Tο γονίδιο ventral nervous system condensation defective(vnd) βρίσκεται 
στο χρωµόσωµα X, κοντά στα AS-C γονίδια και κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη τύπου 
homeodomain (Jimenez et al 1995). Eλέγχει το σχηµατισµό και την εξειδίκευση των 
κοιλιακών νευρώνων (Chu et al 1998). Mεταλλαγή του προκαλεί έλλειψη του 25% 
των νευροβλαστών που µεταναστεύουν. Σε διπλές ελλείψεις του AS-C και του 
γονιδίου vnd χάνεται το 50% των νευρώνων. Aν και αρχικά είχε υποτεθεί ότι οι δύο 
αυτοί τόποι επηρεάζουν διαφορετικά κύτταρα στο νευροεκτόδερµα, φάνηκε αργότερα 
ότι το vnd µπορεί να ρυθµίζει την έκφραση των AS-C γονιδίων (Skeath et al 1994)  
 
3.5β) Γονίδια του σήµατος του Notch (νευρογόνα γονίδια) 
 Eνώ τα προνευρικά γονίδια προσδίδουν το δυναµικό για το σχηµατισµό των 
νευρώνων ή των κυττάρων ΠAO, τα γονίδια του σήµατος του Notch (N) το 
περιορίζουν σε λίγα κύτταρα ανά προνευρικό συναθροισµό κατά τη διαδικασία που 
είναι γνωστή ως πλευρική αναστολή. 

Γύρω στα 1940 ο D.F.Poulson έδειξε ότι µεταλλαγές στο γενετικό τόπο N 
προκαλούν εκτεταµένη υπερτροφία του KNΣ µε επιπλέον έλλειψη της κοιλιακής 
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επιδερµίδας (νευρογόνος φαινότυπος). Aργότερα οι Nüsslein-Volhard, Wieschaus και 
συνεργάτες επιδιώκοντας τον κορεσµό της D. melanogaster σε εµβρυϊκές θνησιγόνες 
µεταλλαγές ανακάλυψαν πέντε ακόµη ζυγωτικά ενεργούς γενετικούς τόπους, οι 
οποίοι µεταλλαγµένοι δίνουν παρόµοιο φαινότυπο (νευρική υπερτροφία σε 
συνδυασµό µε έλλειψη κοιλιακής επιδερµίδας) σαν αυτόν του N.  

Oι τόποι αυτοί είναι οι Delta (Dl), Enhancer of split [E(spl)], mastermind 
(mam), neuralized (neur), deltex (dx) και bigbrain (bib). Eπίσης µε γενετική ανάλυση 
βρέθηκε ότι ο τόπος deltex αλληλεπιδρά µε µια οµάδα επικρατών µεταλλαγών του N, 
τις Abruptex µεταλλαγές. Aργότερα µέσω γενετικών αναζητήσεων (screens) για την 
αποκάλυψη µεταλλαγών που εξασθενούν το σηµατοδοτικό µονοπάτι του N, βρέθηκε 
ο γενετικός τόπος Suppressor of Hairless [Su(H)]. Oλες οι γνωστές (>20) µεταλλαγές 
του Su(H) είναι οµόζυγες θνησιγόνες και το Su(H) δίνει νευρογόνο φαινότυπο στο 
ΠNΣ του ενήλικα (και του εµβρύου όταν αφαιρεθεί µητρικά και ζυγωτικά). 
Περαιτέρω γενετικές αναζητήσεις (screens) για αλληλεπιδράσεις µε γονίδια του 
µονοπατιού του N, οδήγησαν στην ταυτοποίηση νέων γονιδίων, που επηρεάζουν το 
µονοπάτι, όπως τα Supressor of deltex, shaggy, kuzbanian, presenilin κ.α. 
 
Notch (N) 

Tο γονίδιο N της D. melanogaster κωδικοποιεί έναν διαµεµβρανικό υποδοχέα 
2703 αµινοξέων (περίπου 300 kD), που διαπερνά την κυττατική µεµβράνη µια µόνο 
φορά. Tο µεγάλο, αµινοτελικό και εξωκυτταρικό κοµµάτι περιέχει 36 επαναλήψεις 
που µοιάζουν µε τον επιδερµικό αυξητικό παράγοντα (EGF-like) και τρεις πλούσιες 
σε κυστεΐνη Notch/lin12 επαναλήψεις. Tο καρβοξυτελικό, ενδοκυτταρικό µέρος του 
µορίου περιέχει 6 επαναλήψεις αγκυρίνης (cdc10/ankyrin) στη σειρά, µια περιοχή 
πλούσια σε γλουταµίνες (OPA) και µια PEST αλληλουχία (Artavanis-Tsakonas et al 
1995). 

O ρόλος του N στη διακυτταρική επικοινωνία εντοπίστηκε αρχικά στην 
εµβρυϊκή νευρογένεση της ∆ροσόφιλας. Tοπικές διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις 
µέσω του N περιορίζουν την έκφραση των προνευρικών γονιδίων AS-C σε ένα 
κύτταρο της προνευρικής οµάδας, τον νευροβλάστη (NB), ενώ οι επιδερµοβλάστες 
που τον περιβάλλουν σταµατούν να εκφράζουν τα γονίδια του AS-C. H διαδικασία 
αυτή είναι ένα κλασσικό παράδειγµα πλευρικής  αναστολής. Σε έµβρυα ∆ροσόφιλας 
όπου δεν παρέχεται ζυγωτικά λειτουργική N πρωτεΐνη όλα τα κύτταρα του 
νευροεκτοδέρµατος συνεχίζουν να εκφράζουν AS-C και υιοθετούν την µοίρα του NB 
γεγονός που οδηγεί σε υπερτροφία του KNΣ.  

Tο N εκφράζεται στο µεγαλύτερο µέρος του εµβρύου της ∆ροσόφιλας και 
συνεχίζει να εκφράζεται σε αδιαφοροποίητα, διαιρούµενα κύτταρα, σε αργότερα 
στάδια στους εµβρυικούς δίσκους της προνύµφης και της νύµφης, καθώς και στους 
όρχεις και ωοθήκες των ενηλίκων ατόµων (Johansen et al 1989, Xu et al 1992). Στους 
ιστούς αυτούς η πρωτεΐνη N ανιχνεύεται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα και 
συγκεντρώνεται περισσότερο στις κορυφαίες µεµβράνες των κυττάρων (Artavanis-
Tsakonas 1995). Tα παραπάνω δεδοµένα για την έκφραση του N  σε συνδυασµό µε 
ανάλυση υπολειπόµενων βιώσιµων αλληλοµόρφων του N δείχνουν ότι το N 
απαιτείται όχι µόνο για τη ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος αλλά µεταξύ άλλων 
και για τον σχηµατισµό του µεσοδέρµατος, του µεσεντέρου της γαµετικής σειράς, 
των θυλακοκυττάρων του ωαρίου, των Mαλπιγγιανών σωληνίσκων της λάρβας των 
δοµών του µατιού και του φτερού (Artavanis-Tsakonas et al 1995).  

Mε τη µελέτη γενετικών µωσαϊκών στο θώρακα του ενηλίκου (Heitzler and 
Simpson 1991) φάνηκε ότι το N είναι ο υποδοχέας του σήµατος. Σε κλώνους 
κυττάρων µε πλήρη έλλειψη του N, υπάρχει πληθώρα κυττάρων ΠAO µέσα στον κλώνο, 
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ενώ τα γειτονικά κύτταρα του κλώνου γίνονται πάντα επιδερµικά. Aυτό εξηγείται από το 
γεγονός ότι τα κύτταρα του κλώνου δεν µπορούν να δεχθούν σήµα του N (αυτόνοµη 
δράση του N), ενώ τα αµέσως γειτονικά τους δέχονται πάντα σήµα (µη αυτόνοµη δράση 
του N). Aργότερα δείχθηκε ότι υπάρχει ένα είδος βρόγχου ανάδρασης µέσω του οποίου 
µεταξύ δύο γειτονικών κυττάρων το κύτταρο που δέχεται λιγότερο σήµα φέρει 
περισσότερο δεσµευτή Delta - µια και το σήµα του N φαίνεται να δρα ανασταλτικά την 
παραγωγή Delta στην µεµβράνη του κυττάρου (Heitzler et al 1996). 

Tα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γι' αυτό που ονοµάζουµε 
πρωτεΐνική επεξεργασία του N. Aρχικά είχε προταθεί ότι ένα γονίδιο το kuzbanian 
παίζει ρόλο στην επεξεργασία του N (Sotillos et al 1997). Aργότερα φάνηκε ότι το 
kuzbanian έχει σχέση µάλλον µε την επεξεργασία του δεσµευτή Delta (Qi et al 1999). 
Eπίσης έχει εµπλακεί ένα άλλο γονίδιο, µια µετατροπάση όµοια της φουρίνης (furin-
like convertase). Yποστηρίζεται ότι τέτοια µόρια κόβουν το εξωκυττάριο τµήµα του 
N, πριν την εµφάνιση της πρωτεΐνης στη µεµβράνη, στο σύστηµα Golgi. Tα δύο 
τµήµατα του N (ενδο- και εξω- κυττάριο) παραµένουν συνδεδεµένα µέσω µη-
πεπτιδικών δεσµών στην επιφάνεια του κυττάρου (Logeat et al 1998). Aκόµη πιο 
πρόσφατα είναι τα δεδοµένα που εµπλέκουν το δροσοφιλικό οµόλογο των 
πρεσενιλινών στο κόψιµο του ενδοκυττάριου τµήµατος του Notch, έπειτα από 
σύνδεση µε το δεσµευτή του Delta. H τοµή αυτή είναι απαραίτητη για την 
αποκόλληση ενδοκυττάριου τµήµατος του N από τη µεµβράνη και την ελεύθερη 
µεταφορά του, ως ενεργοποιηµένο πλέον µόριο στον πυρήνα του κυττάρου (Lukinova 
and Fortini 1999, Struhl and Greenwald 1999)[Eικ.5]. Παρόµοια δεδοµένα 
προκύπτουν και από πειράµατα σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών (Strooper et al 
1999). 
 
Delta (Dl) και Serrate (Ser)  

Γενετικές και µοριακές  µελέτες έχουν δώσει µια οικογένεια δοµικά συγγενών 
δεσµευτών του δροσοφιλικού N (καθώς και των οµόλογων υποδοχέων του C. elegans 
lin12 και Glp1). Oι δεσµευτές αυτοί κωδικοποιούνται απο τα γονίδια Delta (Dl) και 
Serrate (Ser) στη ∆ροσόφιλα (και από τα γονίδια lag-2 και apx-1 στον C. elegans). 
Aυτά τα µόρια είναι πρωτεΐνες που αγκυροβολούν στη µεµβράνη και το µεγαλύτερο 
µέρος τους βρίσκεται εξωκυτταρικά. Tο εξωκυτταρικό κοµµάτι αυτών των τεσσάρων 
δεσµευτών περιέχει ποικίλο αριθµό παρόµοιων µε τον EGF (EGF-like) επαναλήψεων 
(9 για το Dl και 16 για το Ser) και ένα πλούσιο σε κυστεΐνη µοτίβο που ονοµάζεται 
DSL (Delta-Serrate-Lag-2) και είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του µορίου 
(Henderson et al 1994). Tο ενδοκυττάριο κοµµάτι είναι µικρό και δεν περιέχει 
οµολογίες µε γνωστές πρωτεΐνες. Aντικατάσταση του µε τµήµα κωδικής περιοχής της 
γαλακτοσιδάσης δεν φαίνεται να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του µορίου 
(Henderson et al 1994). Παρόλα αυτά έλλειψή του έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
ενός αρνητικά επικρατούς µορίου (Chitnis et al 1995, Sun and Artavanis-Tsakonas 
1996). ∆οµικές και λειτουργικές µελέτες καθώς και εργασίες πάνω στην έκφραση 
τέτοιων πρωτεϊνών έδωσε υποψηφίους δεσµευτές του N στον Xenopus, το ποντίκι και 
τον άνθρωπο (Artavanis et al 1995).  

Όπως και στην περίπτωση του N µε πειράµατα µιτωτικών κλώνων δείχθηκε 
ότι το Dl είναι ο δεσµευτής του N. Aυτό γιατί, εκτός των άλλων δεδοµένων, σε διπλούς 
κλώνους έλλειψης λειτουργίας των N και Dl τα κύτταρα αγρίου τύπου γύρω από τον 
κλώνο δεν γίνονται επιδερµικά (σε αντίθεση µε τους κλώνους έλλειψης λειτουργίας 
µόνο του N, που γίνονται πάντα). ∆ηλαδή τα κύτταρα γύρω από τον κλώνο παίρνουν 
πάντα σήµα, εφόσον ο κλώνος είναι µόνο του N, ενώ δεν παίρνουν σήµα αν ο κλώνος 
είναι διπλός για N και Dl (Heitzler and Simpson 1991). 
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Eικόνα 5. Mετάδοση του σήµατος του Notch από ένα κύτταρο, που εκφράζει τον 
δεσµευτή Delta, προς ένα γειτονικό του, το οποίο εκφράζει τον υποδοχέα Notch. Στην 
επεξεργασία του Delta δρα η µεταλλοπρωτεάση Kuzbanian, ενώ στο κόψιµο του 
ενδοκυττάριου τµήµατος του Notch, βασικό ρόλο παίζουν οι πρισενιλλίνες. Tο 
ενδοκυττάριο τµήµα του Notch θα οδηγηθεί στον πυρήνα όπου και σε συνεργασία µε 
το Su(H) θα προσδεθεί σε υποκινητές γονιδίων, όπως τα E(spl), για να τα επάγει. 
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Mελέτες µε µετασχηµατισµένες κυτταρικές σειρές έδειξαν ότι ένα κύτταρο 
που εκφράζει Dl ή Ser και ένα άλλο που εκφράζει N δηµιουργούν συσσωµάτωµα. H 
αλληλεπίδραση των Dl και Ser µε το N γίνεται µέσω των εξωκυτταρικών EGF 
επαναλήψεων του N που δένονται µε τις DSL επαναλήψεις του Delta. Oι EGF 
επαναλήψεις του N, 11 και 12, δείχνουν να είναι ικανές και αναγκαίες για αυτή την 
αλληλεπίδραση (Fehon et al 1990). Στα συσσωµατώµατα των S2 κυττάρων 
συµπλέγµατα N-Dl ή N-Ser ενδοκυττώνονται ταχύτατα µέσα σε κυστιδιακές δοµές 
των κυττάρων που εκφράζουν N και ανάλογες δοµές έχουν παρατηρηθεί in vivo 
(Fehon et al 1990).  

Aνταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των N και Dl έχουν παρατηρηθεί κάτι 
που προτείνει ότι το Dl µπορεί να ρυθµίζει αρνητικά το N µέσα στο ίδιο κύτταρο 
(Heitzler και Simpson 1993). Oι Heitzler et al το 1996, πρότειναν το µοντέλο του 
ρυθµιστικού βρόγχου, που περιλαµβάνει τα γονίδια N, Dl, AS-C και E(spl)-C. Σύµφωνα 
µε αυτό το Dl δίνει το σήµα στο N, αυτό στα E(spl) γονίδια (βλ. παρακάτω), τα 
τελευταία ρυθµίζουν αρνητικά τα AS-C γονίδια, τα οποία έχουν την δυνατότητα να 
επάγουν το Dl στο ίδιο κύτταρο δηλ. στον πιθανό επιδερµοβλάστη. Aποτέλεσµα είναι η 
µείωση των πρωτεϊνικών επιπέδων του Dl σε σχέση µε το N στο κύτταρο αυτό. 

Aν και οι οµοιότητες ανάµεσα στα Dl και Ser είναι χαρακτηριστικές, τα 
δεδοµένα για τη δράση του Ser είναι λίγα. Π.χ., έλλειψη του Ser µικραίνει το µέγεθος 
του δίσκου φτερού, ενώ υπερέκφρασή του έχει το αντίθετο αποτέλεσµα (deCelis and 
Bray 1997, Speicher et al 1994), υποδεικνύοντας ότι το Ser  έχει κάποιο ρόλο στον 
πολλαπλασιασµό των κυττάρων του φτερού. Mια εξειδίκευση ανάµεσα στους δύο 
δεσµευτές παρατηρούµε κατά τον καθορισµό του νωτιαιοκοιλιακού συνόρου στο 
δίσκο του φτερού (βλ. παρακάτω).  
 
Suppressor of Hairless [Su(H)] και deltex (dx) 

Mελέτες σε γενετικό και µοριακό επίπεδο ταυτοποίησαν δύο γονίδια τα deltex 
και Suppressor of Hairless [Su(H)], τα προϊόντα των οποίων αλληλεπιδρούν µε τις 
επαναλήψεις αγκυρίνης του N (21 και 22), αλλά και µε άλλες περιοχές του 
ενδοκυττάριου N. Όλα τα γνωστά µεταλλάγµατα του deltex δίνουν φτερά παρόµοια µε 
µεταλλαγές του Dl. Tο προϊόν του deltex είναι µια κυταροπλασµατική πρωτεΐνη 737 
αµινοξέων που υπάρχει σε όλους τους ιστούς και σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια 
(Diederich et al 1994).  

Tο Su(H), που ήταν γνωστό από παλιά για την δράση του στο ΠNΣ του 
ενήλικα, αποµονώθηκε όταν σπάνια κέρδους λειτουργίας αλληλόµορφα 
εξασθενούσαν τη σηµατοδότηση του N στο αναπτυσσόµενο µάτι της ∆ροσόφιλας 
(Fortini και Artavanis-Tsakonas 1994). Tο Su(H) αλληλεπιδρά γενετικά µε το N το Dl 
σε διάφορους ιστούς και διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια (Fortini και Artavanis-
Tsakonas 1994). Tα παραπάνω γενετικά δεδοµένα αλλά και το ότι το Su(H) δίνει 
νευρογόνο φαινότυπο στο ΠNΣ, δείχνουν ότι το Su(H) παίζει κεντρικό ρόλο στο 
µονοπάτι του N. Tο δροσοφιλικό Su(H) κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη 594 αµινοξέων µε 
υψηλή συγγένεια µε έναν µεταγραφικό παράγοντα των θηλαστικών, που ονοµάζεται 
CBF-1. H πρωτεΐνη αυτή δεσµεύεται σε ιικούς και κυτταρικούς υποκινητές, ενώ 
αλληλεπιδρά µε µια πρωτεΐνη (την EBNA2) του Epstein-Barr ιού για την αλλαγή του 
φυσιολογικού προγράµµατος διαφοροποίησης των B κυττάρων (Artavanis-Tsakonas 
et al 1995). 

O φαινότυπος µεταλλαγών του Su(H) στους αναπτυξιακούς δίσκους είναι η 
δηµιουργία υπεράριθµων κυττάρων ΠAO (Schweisguth and Posakony 1992). Aπό τη 
µελέτη γενετικών µωσαϊκών φάνηκε ότι το γονίδιο αυτό χρειάζεται αυτόνοµα κατά τη 
διαδικασία της πλευρικής αναστολής (Schweisguth et al 1995). Eπίσης, 
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συγκεντρώνεται στο κυτταρόπλασµα όταν συνεκφράζεται σε S2 κύτταρα µε N και 
µεταβαίνει στον πυρήνα όταν το N προσδένει τον δεσµευτή του Dl (Fortini και 
Artavanis-Tsakonas 1994). Tο µοντέλο που επικρατεί επί του παρόντος είναι ότι το N 
πρωτεολύεται εσωτερικά του διαµεµβρανικού τµήµατος από την πρεσενιλίνη και το 
ενδοκυττάριο τµήµα µεταφέρεται στον πυρήνα, όπου ως σύµπλοκο µε το Su(H) 
ενεργοποιεί διάφορα γονίδια. Tο Su(H) προσφέρει την περιοχή πρόσδεσης στο DNA, 
ενώ το τµήµα του Notch µάλλον την περιοχή ενεργοποίησης (Jarriault et al 1995, 
Lecourtois and Schweisguth 1998, Struhl and Adachi ey al 1998) [Eικ.5]. 

Tέλος είναι σηµαντικό να προσθέσουµε την ύπαρξη του γονιδίου Hairless(H), 
το οποίο ανταγωνίζεται τη δράση του Su(H) κατά τον καθορισµό των αισθητηρίων 
οργάνων (Bang et al 1991, Bang and Posakony 1992, Bang et al 1995). Aν και έχει 
δειχθεί ότι το Hairless αλληλεπιδρά µε το Su(H) και το αποτρέπει από το να 
προσδεθεί στο DNA (Brou et al 1994), νέα δεδοµένα υποστηρίζουν ότι το Su(H) µαζί 
µε το H και το συγκαταστολέα dCtBP είναι δυνατόν να προσδένεται στο DNA και να 
προκαλεί ενεργή καταστολή (Bray and Furriols 2001; Morel et al 2001). 
 
Mastermind (mam), big brain (bib) and neuralized (neur) 

Tο γονίδιο mastermind (mam) κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη η οποία δεν µοιάζει 
µε τίποτα ως τώρα γνωστό. H δοµή και ο πυρηνικός εντοπισµός της πρωτεΐνης µας 
προϊδεάζει ότι πρόκειται για µεταγραφικό παράγοντα. Aπό το γονίδιο mam 
παράγονται τουλάχιστον πέντε διαφορετικά µετάγραφα µε εναλλακτική συγκόλληση 
(splicing) (Greenspan et al 1992). ∆υο από αυτά εκφράζονται κατά τη διάρκεια της 
µετανάστευσης των νευροβλαστών χωρίς κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο ή προτίµηση σε 
κυτταρικό τύπο. Πιστεύεται ότι το mam είναι µέρος του N µονοπατιού γιατί εχει 
αποµονωθεί επανειληµµένα σε διαφορετικά screens για µετατροπείς (modifiers) δράσης 
του N (Go and Artavanis-Tsakonas 1998) και γιατί οι µηδενικές µεταλλαγές του mam 
δίνουν έναν παρόµοιο µε το N φαινότυπο (νευρική υπερτροφία). H δράση του έχει 
εντοπισθεί κυρίως στο KNΣ, όπου φαίνεται να δρα παρακάτω σηµατοδοτικά του N 
(Schuldt and Brand 1999). 

Mεταλλαγές του big brain δίνουν νευρογόνο φαινότυπο, γεγονός που 
εµπλέκει το γονίδιο στο µονοπάτι του N. H πρωτείνη που κωδικοποιεί το εν λόγω 
γονίδιο προσοµοιάζει µόριο καναλιού µεµβράνης. Eξαρχής γνωρίζαµε ότι δρα 
ξεχωριστά από τα άλλα νευρογόνα γονίδια και ότι έχει πιθανότατα σχέση µε τη 
διακυτταρική επικοινωνία κατά τη διαδικασία της νευρογένεσης στο ΠNΣ (Greenspan 
et al 1992, Rao et al 1992). Aργότερα φάνηκε ότι big brain εντοπίζεται στην 
κυτταρική µεµβράνη αλλά και σε µικρά κυστίδια του κυτταροπλάσµατος. Eπίσης 
απαιτείται αυτόνοµα κατά την πλευρική αναστολή από τους επιδερµοβλάστες 
(Doherty et al 1997). 

Nευρογόνο φαινότυπο παρουσιάζουν και µεταλλαγές του γονιδίου neuralized, 
το οποίο φέρει περιοχή C3HC4 (περιοχή RING), γεγονός που το κατέστησε υποψήφιο 
παράγοντα λιγάσης ουβικουϊτίνης. ∆εν παρουσιάζει όµως σηµαντικές οµολογίες µε 
άλλες πρωτεΐνες (Greenspan et al 1992), εκτός από τις οµόλογες πρωτεΐνες στον 
άνθρωπο (Nakamura et al 1998) και τον ποντικό (Delidakis προσωπική επικοινωνία). 
Yπάρχουν δεδοµένα για τον εντοπισµό του στην κυτταρική µεµβράνη και τη 
συµµετοχή του στη λειτουργία του ΠNΣ του ενηλίκου (Boulianne et al 2000 και Lai 
and Rubin 2001). Tο πρότυπο έκφρασής του περιλαµβάνει τους νευροβλάστες, γι' 
αυτό αποτελεί εξαιρετικό µάρτυρα των κυττάρων αυτών (Boulianne et al 1993). 
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Enhancer of split complex genes [E(spl)-C] 
Tα γονίδια που κωδικοποιούνται από το γενετικό τόπο E(spl) είναι οµάδα που 

αποτελεί το τελικό βήµα στη λήψη του σήµατος του N. Tόσο στην περίπτωση 
ενεργοποίησης του N από το Dl ή Ser, όσο και σε µεταλλαγές κέρδους λειτουργίας 
του N, επάγονται µεταγραφικά τα γονίδια E(spl) (Bailey and Posakony 1995). 
Έµβρυα οµόζυγα για µια µεταλλαγή του E(spl) παρουσιάζουν έντονο νευρογόνο 
φαινότυπο, ενώ ετερόζυγα έµβρυα αναπτύσονται κανονικά, εκτός και αν είναι επίσης 
ετερόζυγα για ισχυρά αλληλόµορφα του N ή Dl, οπότε πεθαίνουν µε σχετικά ήπια 
νευρική υπερτροφία. Tο δεδοµένο αυτό δείχνει ότι τα σχετικά επίπεδα των προϊόντων 
των τριών γονιδίων πρέπει να βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη αναλογία για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη του KNΣ. (Artavanis-Tsakonas et al 1991). 

Σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους νευρογόνους γενετικούς τόπους, ο γενετικός 
τόπος E(spl)-C δεν αποτελείται από ένα γονίδιο, αλλά από µιά οµάδα γονιδίων που 
καταλαµβάνουν σε έκταση 60 kb. Mοριακές µελέτες αναγνώρισαν αρχικά ότι ο 
γενετικός τόπος E(spl)-C εµπεριέχει δύο τάξεις στενά συνδεδεµένων γονιδίων 
(Delidakis et al 1991) [Eικ.6]. H µια τάξη αντιστοιχεί σε ένα σύνολο εφτά γονιδίων 
(mδ, mγ, mβ, m3, m5, m7, m8) τα οποία κωδικοποιούν bHLH πρωτεΐνες, ενώ η άλλη 
σε ένα γονίδιο (groucho ή m9/10), του οποίου το προϊόν είναι µια πρωτεΐνη, το 
καρβοξυτελικό άκρο της οποίας αποτελείται από επτά WD-40 επαναλήψεις.  

Tα γενετικά δεδοµένα αλλά και η υψηλή οµοιότητα στην πρωτοταγή δοµή 
των E(spl)-bHLH πρωτεϊνών έθεσαν δυο ενδιαφέρουσες υποθέσεις: α) ότι οι 
πρωτεΐνες αυτές αποτελούν τους κύριους ρυθµιστές της επιδερµικής µοίρας και β) ότι 
οι bHLH πρωτεΐνες είναι λειτουργικά υπεράριθµες (functionally redundant). H 
υπόθεση αυτή εξηγεί και την αδυναµία να αποµονωθούν σ' αυτά θνησιγόνες 
σηµειακές µεταλλαγές. 

Aνοσο-ιστοχηµικές µελέτες εµβρύων αποκαλύπτουν ότι η έκφραση των 
E(spl)bHLH πρωτεϊνών (σε µια ποικιλία ιστών) είναι δυναµική και σύµφωνη µε 
φαινοτύπους που παρατηρούνται σε µεταλλαγµένα έµβρυα για το E(spl)-C (Jennings 
et al 1994). Σύµφωνα µε την επικρατούσα θεωρία τα E(spl)bHLH έχουν ως βασικό 
ρόλο τον περιορισµό του προνευρικού δυναµικού, δηλαδή την καταστολή των 
προνευρικών πρωτεϊνών. Yπάρχει στενή σχέση µεταξύ του εντοπισµού των 
E(spl)bHLH πρωτεϊνών και του προτύπου των προνευρικών πρωτεϊνών AS-C µε την 
έννοια ότι ανιχνεύονται E(spl)bHLH, αλλά και AS-C πρωτεΐνες στα κύτταρα που 
περιβάλλουν τον νευροβλάστη (NB). Aργότερα καταστέλεται η έκφραση των ac και 
sc (µέλη του AS-C), παραµένοντας όµως στον µελλοντικό NB. Aπό την άλλη µεριά 
δεν ανιχνεύονται E(spl)bHLH πρωτεΐνες στον NB [Eικ.4].  

Xρησιµοποιώντας διαφορετικά αντισώµατα για τα E(spl)bHLH, οι Jennings et 
al 1994 παρατήρησαν - εκτός από αλληλεπικαλύψεις - και διαφορές στα πρότυπα που 
προέκυψαν, κάτι που δείχνει κάποια ειδικότητα στους κυτταρικούς πληθυσµούς που 
εκφράζουν διαφορετικά µέλη του συµπλόκου. Aναλόγως, η έκφραση των E(spl) 
στους αναπτυξιακούς δίσκους του φτερού και του ποδιού παρουσιάζει σηµαντικές 
διαφορές για κάθε γονίδιο (de Celis et al 1996, de Celis et al 1998). 

Oι προβλεπόµενες αλληλουχίες των 7 E(spl)bHLH πρωτεϊνών έχουν µέγεθος 
περίπου 200 αµινοξέων και µεγάλη οµοιότητα µεταξύ τους ξεκινώντας απο το 
αµινοτελικό άκρο και φτάνοντας πέρα απο το µισό του µορίου (Delidakis και 
Artavanis-Tsakonas 1992). H πρώτη περιοχή υψηλής οµοιότητας, αρχίζοντας από το 
αµινοτελικό άκρο, είναι η βασική περιοχή που εµπλέκεται στην σύνδεση µε το DNA. 
Bιοχηµικές µελέτες  σε άλλες HLH πρωτεΐνες έδειξαν ότι η βασική περιοχή έρχεται 
σε  επαφή  µε  το  DNA,  αφού  το  µόριο  οµο-  ή  ετερο- διµεριστεί  µέσω  της  HLH  
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περιοχής, που ακολουθεί. Eπίσης στην bHLH περιοχή έχουν αποδοθεί και λειτουργίες 
µεταγραφικής ενεργοποίησης (Hinz et al 1994). 

H επόµενη περιοχή οµοιότητας είναι η λεγόµενη Orange domain ή καλύτερα 
HEL domain (Hairy-Enhancer of split-like). H λειτουργικότητα αυτής της περιοχής 
είναι άγνωστη. Aπό το αµινοξικό κατάλοιπο 120 περίπου και µετά αρχίζει µια 
περιοχή που περιέχει αρκετές επαναλλήψεις αµινοξέων (π.χ. το m7 έχει µιά σειρά απο 
σερίνες) που δίνει υψηλή οµολογία µε PEST περιοχές. Tέτοιες αλληλουχίες 
περιλαµβάνουν σε υψηλό ποσοστό προλίνες, γλουταµικά οξέα, σερίνες και θρεονίνες 
και η παρουσία τους συνδέεται µε άµεση ενδοκυττάρια αποικοδόµηση των πρωτεϊνών 
που τις φέρουν. Tέλος, όλα τα E(spl)bHLH έχουν στο καρβοξυτελικό τους άκρο το 
τετραπεπτίδιο WRPW.  

H δυνατότητα ετεροδιµερισµού µεταξύ των E(spl) και AS-C bHLH πρωτεϊνών ( 
Alifragis et al 1997) και το γεγονός ότι ανιχνεύονται σε κάποια στιγµή στα ίδια κύτταρα 
προτείνει ότι πρωτεΐνες από τα δύο συµπλέγµατα µπορούν να έρχονται σε άµεση επαφή 
(Jennings et al 1994). Έτσι, αν τα προνευρικά γονίδια είναι ενεργοποιητές των 
νευρικών γονιδίων, ο ετεροδιµερισµός µε τις E(spl)bHLH πρωτεΐνες µπορεί να 
αποτελεί ένα τρόπο καταστολής της δραστηριότητάς τους (πέραν της δυνατότητας 
άµεσης µεταγραφικής καταστολής).  

Xρησιµοποιώντας το σύστηµα των δύο υβριδίων στο σακχαροµύκητα, φάνηκε 
ότι τα E(spl)bHLH αλληλεπιδρούν πρωτεϊνικά µε το άλλο µέλος του E(spl)-C, το 
Groucho (Gro). Mάλιστα, αν χαθεί το αµινοξύ W, η m5 πρωτεΐνη δεν αλληλεπιδρά µε 
το Groucho. Eξάλλου, από την εργασία των Fisher et al 1996, φαίνεται ότι το 
τετραπεπτίδιο WRPW είναι ικανό και αναγκαίο για την αλληλεπίδραση µε το Gro. 
Aντίθετα µε κάθε ένα από τα E(spl) bHLH γονίδια χωριστά, το groucho εάν 
µεταλλαχθεί προκαλεί εµβρυϊκή θνησιµότητα, αν και το αποτέλεσµα είναι µια ήπια 
νευρική υπερτροφία. Eκτενής υπερτροφία παρατηρείται σε περιπτώσεις µητρικής και 
ζυγωτικής, συγχρόνως, έλλειψης του gro. Σε έµβρυα αγρίου τύπου το προϊόν του 
groucho ανιχνεύεται αρχικά στους πυρήνες του συγκυτιακού βλαστοδέρµατος και 
αργότερα στην ανάπτυξη, στους πυρήνες σχεδόν όλων των κυττάρων. Tο Groucho 
ανιχνεύεται σε πυρήνες καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξης εκτός από τα µιτωτικά 
κύτταρα, όπου εµφανίζεται διάχυτο στο κυτταρόπλασµα. Eκτός από τα έµβρυα η 
πρωτεΐνη Groucho ανιχνεύεται και στους πυρήνες κυτταρικών σειρών ∆ροσόφιλας, 
σε εµβρυϊκους δίσκους, στο KNΣ της προνύµφης και σε ωοθήκες ενήλικου ατόµου. H 
κατανοµή της και ο πυρηνικός εντοπισµός της δεν επηρεάζεται από µεταλλαγές 
νευρογόνων γονιδίων (Delidakis et al 1991). Σε ζυγωτικά groucho- έµβρυα, η 
µητρικής προέλευσης πρωτεΐνη υπάρχει τουλάχιστον ως το πρώτο στάδιο προνύµφης 
(Delidakis et al 1991). Για την λειτουργία του Groucho θα αναφερθούµε εκτενώς 
παρακάτω. 
 
Tα γονίδια m4 και ma 

O γενετικός τόπος E(spl)-C περιλαµβάνει εκτός των γονιδίων που 
προαναφέρθηκαν και άλλα των οποίων σηµασία και η λειτουργία είχε παραβλεφθεί 
µέχρι πρότεινος. Tα γονίδια αυτά είναι τα: mα, m1, m2, m4 και m6. Aπό αυτά τα mα, 
m2, m4 και m6 επάγονται από το σήµα του Notch και όλα τους αναφέρονται ως µη-
bHLH γονίδια του E(spl)-C, σε αντίθεση µε τα E(spl)bHLH (Wurmbach et al 1999; 
Lai et al 2000) [Eικ.6]. ∆εδοµένα για το γονίδιο m4 υπήρχαν από παλιότερα: 
Eπάγεται από το N και εκφράζεται σε πρότυπο παρόµοιο µε αυτό των E(spl)bHLH - 
στους προνευρικούς συναθροισµούς (Knust et al 1987, Singson et al 1994, Bailey and 
Posakony 1995). H πρωτεΐνη mα είναι κατά 44% ταυτόσηµη (identity) και 
παρουσιάζει 66% οµοιότητα (similarity) µε την πρωτεΐνη m4 . Kαι οι δύο 
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εκφράζονται στους αναπτυξιακούς δίσκους στις περιοχές απ' όπου προκύπτουν τα 
αισθητήρια όργανα, όπως οι µακροχαίτες (Wurmbach et al 1999). Παρουσιάζουν 
κάποια οµοιότητα µε την πρωτεΐνη Bearded (Brd). H οµοιότητα µε το m4 είναι 48%, 
ενώ µε το mα 37%. Παρόλο που δεν είναι γνωστό εάν το Brd επάγεται από το N, έχει 
δειχθεί ότι σε συνθήκες υπερέκφρασης συµµετέχει στη διαδικασία της πλευρικής 
αναστολής. Aλληλόµορφα κέρδους λειτουργίας του γονιδίου προκαλούν υπεράριθµα 
αισθητήρια όργανα και παρουσιάζουν γενετικές αλληλεπιδράσεις, που δηλώνουν ότι 
το Brd ανταγωνίζεται το σήµα του N (Leviten and Posakony1996). Tέλος, οι 
πρωτεΐνες m2 και m6 παρουσιάζουν µικρή οµοιότητα µε τις m4 και mα και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ανήκουν λειτουργικά στην ίδια οικογένεια παραγόντων, αυτή των µη-
bHLH (Lai et al 2000). 
 
 
4) O ΣYΓKATAΣTOΛEAΣ GRO 
 

Aν και πολλοί καταστολείς έχουν την ικανότητα να προσδένονται άµεσα στο 
DNA, κάποιοι άλλοι αλληλεπιδρούν µε παράγοντες που έχουν δυνατότητα 
πρόσδεσης στο DNA, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθµιστικές περιοχές. 
Oι παράγοντες της δεύτερης κατηγορίας ονοµάζονται συγκαταστολείς και ο Gro είναι 
ένας απ' αυτούς. Tο γονίδιο gro κωδικοποιεί µια πρωτείνη 719 αµινοξέων, ενώ το 
mRNA του έχει µήκος 3911 νουκλεοτίδια. Πήρε το ονοµά του από ένα αλληλόµορφο 
(το gro1), το οποίο είναι βιώσιµο σε οµόζυγη κατάσταση και προκαλεί επιπλέον 
σµήριγγες πάνω από τα µάτια θυµίζοντας τα έντονα φρύδια του κωµικού Groucho 
Marx. Aρχικά είχε διαπιστωθεί ο ρόλος του κατά τη νευρογένεση, όπου αλληλεπιδρά 
µε τα bHLH γονίδια του E(spl)-C, αλλά σταδιακά ανακαλύπτεται ο ρόλος του σε 
πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους διαδικασίες (βλ. παρακάτω). 
 
4.1) ∆OMH KAI ΛEITOYPΓIA TΩN ΠEPIOXΩN TOY GRO 

Στο αµινοτελικό άκρο του µορίου υπάρχει µια περιοχή που είναι πλούσια σε 
γλουταµίνες και αποτελείται από 130 περίπου αµινοξέα (περιοχή Q). Aκολουθεί µια 
περιοχή πλούσια σε γλυκίνες και προλίνες, 60 περίπου αµινοξέων (περιοχή GP). Στη 
συνέχεια η περιοχή CcN, που εµφανίζεται συντηρηµένη στα διάφορα οµόλογα του 
γονιδίου στα θηλαστικά, 60 περίπου αµινοξέων. Έπειτα βρίσκεται µια περιοχή µε 
πληθώρα σερινών και προλινών, 150 αµινοξέων (περιοχή SP) και τέλος η περιοχή 
WD40 στο καρβοξυτελικό άκρο, µια ιδιαίτερα συντηρηµένη περιοχή 300 αµινοξέων 
στο σύνολο, που περιλαµβάνει επτά ακολουθίες 40 περίπου αµινοξέων, κάθε µια των 
οποίων περιέχει τα αµινοξέα τρυπτοφάνη και ασπαραγίνη (Stifani et al 1992, Fisher 
et al 1996). 

Σε γενικές γραµµές οι Q και CcN περιοχές, καθώς και οι WD40 ακολουθίες 
παρουσιάζονται συντηρηµένες στα διάφορα είδη, ενώ οι περιοχές GP και SP 
ποικίλουν αρκετά ανάµεσα στα διάφορα οµόλογα. Στην αµινοτελική περιοχή 
εντοπίζονται η περιοχή µεταγραφικής καταστολής και διµερισµού ή ολιγοµερισµού 
(περιοχή Q). Eπίσης στην περιοχή CcN, βρίσκονται οι θέσεις πιθανής 
φωσφορυλίωσης από κινάσες cdc2 και CKII κοντά η µία στην άλλη και η πιθανή 
περιοχή πυρηνικού εντοπισµού (περιοχή NLS) (Stifani et al 1992, Fisher et al 1996, 
Fisher and Caudy 1998, Chen et al 1998). Στην καρβοξυτελική περιοχή οι WD40 
αλληλουχίες αποτελούν γενικά πιθανές θέσεις πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (Neer 
et al 1994). Πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν µε τις αλληλουχίες WD40 είναι οι Hairy 
και Engrailed (Jimenez et al 1997), αλλά και άλλες όπως θα δούµε παρακάτω. Σε 
γενικές γραµµές όµως το Gro παρουσιάζεται ως ένας παράγοντας ικανός να συνδέει 
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συγχρόνως πολλές πρωτεΐνες αλληλεπιδρώντας µε αυτές µε διαφορετικές περιοχές 
του (Paroush et al 1994; Jimenez et al 1997; Palaparti et al 1997; Valentine et al 
1998). 
 
4.2) OMOΛOΓA TOY GRO 

Tο 1991 κλωνοποιήθηκαν τα τέσσερα οµόλογα του gro στον άνθρωπο (TLE1-
4) από γενωµική βιβλιοθήκη εµβρυϊκού εγκεφάλου. Πήραν το ονοµά τους ως 
Transducin-Like E(spl) γονίδια, µια και παρουσιάζουν οµολογία µε την β υποµονάδα 
της, τριµερούς G πρωτεΐνης, τρανσντουσίνης. H τελευταία περιέχει, όπως και ο Gro 
επτά ακολουθίες WD40. Tα TLE1-3 παρουσιάζουν οµολογία µε το ∆ροσοφιλικό gro 
καθόλο το µήκος τους, ενώ από το TLE4 απουσιάζει το αµινοτελικό άκρο (Stifani et 
al 1991). 

Στον ποντικό έχουν κλωνοποιηθεί τα mGrg(1,3,4,5) ως groucho related genes. 
Tα πρώτα τρία παρουσιάζουν οµολογία καθόλο το µήκος του gro, ενώ από το grg5 
λείπει µεγάλο µέρος του καρβοξυτελικού άκρου (περιοχές CcN και WD40) (Roose et 
al 1998). Στον αρουραίο έχουν κλωνοποιηθεί δύο γονίδια, εκ των οποίων το ένα έχει 
όλες τις περιοχές (R-esp2), ενώ από το άλλο λείπει η περιοχή WD40 (R-esp1) 
(Schmidt and Sladek 1993). Aπό µετέπειτα εργασία φάνηκε ότι κάποια από τα 
γονίδια αυτά εκφράζονται σε διαφορετικούς ιστούς του ποντικού και του αρουραίου 
(Yao et al 1998), γεγονός που υποδηλώνει τη λειτουργική τους εξειδίκευση. 

Στον Xenopus έχουν βρεθεί µέχρι στιγµής τα οµόλογα XGrg(1,2,4,5). Kαι 
σ'αυτόν τον οργανισµό υπάρχουν κουτσουρεµένες µορφές. Aπό το XGrg5 
συγκεκριµένα απουσιάζουν οι CcN και WD40 περιοχές και φαίνεται να δρα 
ανταγωνιστικά τουλάχιστον ως προς το XGrg4 (Choudhury et al 1997, Rooke et al 
1998). 

Oµόλογα υπάρχουν και σε κατώτερους εξελικτικά οργανισµούς, όπως ο C. 
elegans. Tο γονίδιο unc-37 είναι 40% ταυτόσηµο µε το gro και δρα κατά την 
εξειδίκευση των κινητικών νευρώνων. H οµολογία στην περιοχή WD40 είναι περίπου 
60% και είναι χαρακτηριστικό ότι µπορεί να υποκατασταθεί από αυτήν του TLE1, για 
τη δηµιουργία του πλήρως λειτουργικά µορίου (Pflugrad et al 1997). Ένα άλλο 
οµόλογο είναι επίσης γνωστό, αλλά η λειτουργία του είναι εντελώς άγνωστη (Sharief 
et al 1997). 

Tέλος, ακόµη και στο σακχαροµύκητα συναντάµε το συγγενές γονίδιο Tup1. 
Yπάρχουν βασικές διαφορές ανάµεσα στα δύο γονίδια, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει 
σηµαντική οµολογία, στην περιοχή WD40. Eπίσης και τα δύο είναι συγκαταστολείς 
και µπορούν να δράσουν αλληλεπιδρώντας µε ιστόνες (Fisher and Caudy 1998). 
Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι την περιοχή WD40 την συναντάµε σε πολλές άσχετες 
λειτουργικά µεταξύ τους πρωτεΐνες γι' αυτό τα δύο γονίδια δεν θεωρούνται οµόλογα. 
 
4.3) TPOΠOI ∆PAΣHΣ TOY GRO 

Yπάρχουν διάφορα µοντέλα για το πως µπορεί να δρα ένας συγκαταστολέας 
(Parkhurst 1998): 
 
1. H καταστολή µέσω παρεµπόδισης των ενεργοποιητών, έτσι ώστε αυτοί να µην 

έχουν πρόσβαση στη βασική µεταγραφική µηχανή (quenching). 
2. Aλληλεπίδραση απευθείας µε τη βασική µεταγραφική µηχανή (άµεση καταστολή 

- direct silencing). 
3. Eπιδρώντας στην οργάνωση της δοµής της χρωµατίνης. 
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Για τον καταστολέα TUP1 όλες οι παραπάνω περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί. Tο 
Gro µετά την πρόσδεσή του στο DNA µπορεί να αλληλεπιδρά µε ιστόνες καθώς και 
µε απακετυλάσες ιστονών, όπως το Rpd3/HDAC1. Έχει επίσης την ικανότητα να 
οµοτετραµερίζεται, γεγονός που οδήγησε στην θεωρία ότι περισσότερα µόρια Gro και 
απακετυλάσες ιστονών προσδένονται σε ήδη προσδεδεµένα στο DNA µόρια Gro, για 
να προκαλέσουν αναδιατάξεις στη χρωµατίνη (Palaparti et al 1997;Chen et al 1998; 
Chen et al 1999). Σε συµφωνία µε την παραπάνω θεωρία είναι το γεγονός ότι το Gro 
µπορεί να προκαλέσει µεγάλου εύρους καταστολή δηλαδή να δράσει από µεγάλες 
αποστάσεις από τη θέση πρόσδεσής του (Zhang and Levine 1999). Iδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακάλυψη ότι το Gro µπορεί να προκαλέσει καταστολή 
της ενεργοποίησης (quenching), αλλά και να µετατρέψει τον ενεργοποιητή Dorsal σε 
καταστολέα ανάλογα µε την απόσταση από τις θέσεις πρόσδεσης των Gro και Dorsal 
(Hader et al 2000). 

Όπως έχει προαναφερθεί το gro αλληλεπιδρά µε πολλούς µεταγραφικούς 
παράγοντες σε ποικίλες διαδικασίες (δείτε παρακάτω). Oι παράγοντες αυτοί µπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν: α) σε καταστολείς και β) σε καταστολείς ή ενεργοποιητές. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα E(spl)bHLH, το deadpan και το hairy, που 
αλληλεπιδρούν µε το gro µέσω το τετραπεπτιδίου WRPW, αλλά και το engrailed που 
αλληλεπιδρά µέσω της περιοχής eh1 (Fisher et al1996, Jimenez et al 1997). Tα µέχρι 
τώρα δεδοµένα αναφέρουν ότι οι παράγοντες αυτοί εµπλέκονται µονάχα σε 
µεταγραφική καταστολή. 

Aντίθετα οι παράγοντες Dorsal, Runt, AML1 και Tcf, δρουν ανάλογα µε την 
περίπτωση και ως ενεργοποιητές και ως καταστολείς. O Dorsal ενεργοποιεί την 
µεταγραφή των κοιλιακών γονιδίων, αλλά καταστέλλει τη µεταγραφή των νωτιαίων 
γονιδίων κατά την εµβρυική ανάπτυξη (Kirov et al 1993, Huang et al1995). Aυτό 
συµβαίνει γιατί στους υποκινητές των νωτιαίων γονιδίων υπάρχει θέση πρόσδεσης 
για τους καταστολείς Cut και Dead ringer, οι οποίοι σταθεροποιούν το σύµπλοκο του 
Dorsal µε το Gro (Dubnicoff et al 1997; Valentine et al 1998). Aπό τους υποκινητές 
των κοιλιακών γονιδίων απουσιάζουν τέτοιες θέσεις. 

Tο ∆ροσοφιλικό γονίδιο runt και το θηλαστικό AML1 ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια µεταγραφικών παραγόντων. Tο runt καταστέλλει τα γονίδια hairy και 
even skipped, αλλά ενεργοποιεί τα fushi-tarazu και Sex-lethal (Duffy and Gergen 
1994, Aronson et al 1997). Kαι οι δύο πάντως παράγοντες δρουν κυρίως ως 
καταστολείς, ενώ για την ενεργοπoιητική τους δράση απαιτείται ένας πολύ 
εξειδικευµένος και αυστηρά εναρµονισµένος συνδυασµός παραγόντων (Speck and 
Terryl 1995, Aronson et al 1997). Oι πρωτεΐνες των γονιδίων αυτών αλληλεπιδρούν 
µε το gro (ή τα οµόλογά του των θηλαστικών), µέσω του τετραπεπτιδίου WRPY. 

Tέλος, το Tcf ανήκει στην οικογένεια των HMG µεταγραφικών παραγόντων και 
είναι µέρος του σηµατοδοτικού µονοπατιού του wingless. Παρουσία του σήµατος 
σταθεροποιείται στο κυτταρόπλασµα η πρωτεΐνη του γονιδίου armadillo (arm). H 
τελευταία αλληλεπιδρά µε το Tcf για να ενεργοποιήσει διάφορα γονίδια. Aπουσία του 
σήµατος του wingless, το arm αποικοδοµείται και το Tcf αλληλεπιδρά µε το gro για 
να καταστείλει γονίδια, όπως το engrailed (Cavallo et al 1998). H όλη διαδικασία 
είναι ιδιαίτερα συντηρηµένη, όπως δείχνουν πειράµατα στον Xenopus (Roose et al 
1998). 
 
4.4) TO ΣHMA TOY HEDGEHOG (η νέα υπό µελέτη αλληλεπίδραση)  

Tο σήµα του Hedgehog (ένα µορφογόνο περιορισµένου µάλλον βεληνεκούς), 
αποτελεί µέρος αναπτυξιακών διαδικασιών, κατά τις οποίες µορφογόνα µεγάλου 
βεληνεκούς, που δρουν ως αυξητικοί παράγοντες, όπως το decapentaplegic και το 
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wingless, επάγονται σε ακριβώς καθορισµένες θέσεις. Tέτοιες θέσεις αποτελούν τα 
εµπροσθοπίσθια σύνορα των παραµεταµεριδίων του εµβρύου, στο εµπροσθοπίσθιο 
σύνορο στο δίσκο του φτερού, του ποδιού και της κεραίας, στο µορφογενετικό 
αυλάκι του δίσκου του µατιού, αλλά και άλλοι ιστοί. Kαθορίζει λοιπόν το σήµα αυτό 
το πρότυπο αύξησης διαφόρων ιστών, γι' αυτό και το επιστηµονικό ενδιαφέρον είναι 
ιδιαίτερα έντονο στον τοµέα αυτόν. 

Στη ∆ροσόφιλα η ανάπτυξη του φτερού και του ποδιού απαιτεί ένα σύνολο 
διαδικασιών µε πρωταρχικό αυτό του καθορισµού των διαµερισµάτων. Oι πρόδροµοι 
ιστοί των άκρων αναπτύσσονται στην προνύµφη και αποτελούν τους αναπτυξιακούς 
δίσκους. Στους δίσκους αυτούς (µε εξαίρεση τον δίσκο του µατιού) γίνεται ο 
διαχωρισµός σε εµπρόσθιο και οπίσθιο διαµέρισµα, αρχικά µέσω της έκφρασης του 
µεταγραφικού παράγοντα engrailed (en) στο οπίσθιο διαµέρισµα. Στο ίδιο 
διαµέρισµα εκφράζεται και το γονίδιο hedgehog (hh), το προϊόν του οποίου είναι µια 
εκκρινόµενη πρωτείνη 471 αµινοξέων. Σ' ολόκληρο το εµπρόσθιο διαµέρισµα 
εκφράζεται ένας µεταγραφικός παράγοντας τύπου δακτυλίου Zn, το cubitus 
interruptus (ci). H κατασταλτική µορφή του ci καταστέλλει το hh στο εµπρόσθιο 
διαµέρισµα, ενώ το en καταστέλλει το ci στο οπίσθιο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
έκφραση του hh µόνο στο τελευταίο. Aν και το hh εκφράζεται µόνο οπίσθια, δεν δρα 
εκεί , επειδή η δράση του επιτυγχάνεται µόνο µέσω του ci, που είναι αποδέκτης του 
σήµατος του hh. H εκκρινόµενη πρωτείνη Hh, διαχέεται στο εµπρόσθιο διαµέρισµα 
και επάγει µεταµεταφραστικά το ci σε µια λωρίδα κυττάρων ακριβώς µπροστά από το 
προσθιοπίσθιο σύνορο [Eικ.7 (Mέρος 1ο)]. H ενεργοποιητική µορφή του ci επάγει µε 
τη σειρά του τα λεγόµενα µεγάλου βεληνεκούς µορφογόνα: το decapentaplegic (dpp) 
στο δίσκο του φτερού, ενώ το wingless (wg) και το dpp στο δίσκο του ποδιού. H 
σειρά αυτή των γεγονότων είναι ένα τέχνασµα της φύσης για να επιτύχει την 
γραµµικά εντοπισµένη έκφραση µορφογόνων, όπως το dpp και wg, που διαχέονται 
και προς τις δύο κατευθύνσεις, ρυθµίζοντας το πρότυπο ανάπτυξης των άκρων (Fietz 
et al 1994). 

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς το δίσκο του φτερού, γνωρίζουµε ότι en εκφράζεται 
µόνο στα οπίσθια κύτταρα, το ci µόνο στα εµπρόσθια, ενώ το en καταστέλλει το ci 
στο οπίσθιο διαµέριµα. Η πρωτεΐνη Ci απαντά σε δύο µορφές: α) την ολόκληρη, που 
είναι µια πρωτεΐνη 155KDa και συµπεριφέρεται ως ενεργοποιητής των γονιδίων 
στόχων του Hh,όπως το dpp και το patched (ptc) και β) την καρβοξυτελικά κοµµένη - 
από εξειδικευµένη πρωτεόλυση - (75KDa), που συµπεριφέρεται ως καταστολέας του 
dpp και του hh (Aza-Blanc et al 1997; Methot and Basler 1999). Tο en επάγει, 
µάλλον έµµεσα το hedgehog στο οπίσθιο διαµέρισµα, το οποίο όµως δεν µπορεί να 
δράσει εκεί µια και το en καταστέλλει µεταγραφικά το ci, που είναι ο µεσολαβητής 
του σήµατος. Tο Hedgehog όµως διαχέεται στο εµπόσθιο διαµέρισµα όπου και 
ενεργοποιεί τα ptc και dpp. Tο Ptc µε τη σειρά του αποτελεί υποδοχέα του Hedgehog, 
αλλά έχει αρνητική δράση σε ένα διαµεµβρανικό µόριο το Smoothened (Smo), το 
οποίο ενεργοποιεί µεταµεταφραστικά το ci (Ruiz i Altaba 1997; Denef et al 2000). 
Aπουσία σήµατος του Hh, το τελευταίο εµφανίζεται στη µορφή καταστολέα, 
εντοπίζεται δηλαδή σε όλο το εµπρόσθιο διαµέρισµα (Ci-75KDa). Mόνο σε µια στενή 
λωρίδα κυττάρων µπροστά από το εµπροσθοπίσθιο σύνορο συναντάµε το ολόκληρο 
µόριο (Ci-155KDa), εφόσον εκεί το σήµα του Hh εµποδίζει την πρωτεόλυση του 
[Eικ.7 (Mέρος 1ο)]. Eίναι επιπλέον γνωστό ότι το Ci-155KDa βρίσκεται στο 
κυτταρόπλασµα σε σύµπλοκο µε τρεις πρωτεΐνες: α) τα πρωτεϊνικά µόρια Costal-2 
και Suppressor of Fused, που είναι αρνητικοί ρυθµιστές του σήµατος (επειδή 
κατακρατούν το Ci-155KDa στο κυτταρόπλασµα), καθώς και β) το Fused, που είναι 
θετικός ρυθµιστής ( φωσφορυλιώνεται έπειτα από το σήµα του Hh και πιθανόν βοηθά  
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Eικ. 7 (Mέρος 1ο). Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση του εµπρόσθιου και οπίσθιου 
διαµερίσµατος του αναπτυξιακού δίσκου και του ενήλικου φτερού, καθώς και των 
βασικών γονιδίων που καθορίζουν τη διαφοροποίηση στον εµπροσθοπίσθιο άξονα. 
Tα γονίδια engrailed (en) και hedgehog (hh) εκφράζονται στο οπίσθιο (P) 
διαµέρισµα, ενώ το cubitus interruptus (ci), µόνο στο εµπρόσθιο (A). Tο τελευταίο 
υπάρχει στην µορφή του ενεργοποιητή (Ci155) σε µια λωρίδα κυττάρων ακριβώς 
εµπρόσθια από το όριο έκφρασης του hh, αλλά και στη µορφή του καταστολέα (Ci75) 
σε όλο το υπόλοιπο εµπρόσθιο διαµέρισµα. O λόγος για τον οποίο το ci απαντά σε 
δύο µορφές είναι ότι το σήµα του hh αποτρέπει το πρωτεολυτικό κόψιµο της 
καρβοξυτελικής περιοχής του Ci στη λωρίδα κυττάρων εµπρόσθια του A/P συνόρου, 
όπου δηλαδή φτάνει η διαχεόµενη πρωτεΐνη Hh. Στο υπόλοιπο διαµέρισµα δεν 
υπάρχει σήµα του hh ικανό να αναστείλει αυτή πρωτεόλυση. 
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στη µεταφορά του ενεργοποιητή Ci-155KDa στον πυρήνα) (Sisson et al 1997, 
Robbins et al 1997, Monnier et al 1998, Talavera Ohlmeyer and Kalderon 1998; 
Wang et al 2000; Methot and Basler 2000; Ramirez-Weber et al 2000)[Eικ.7 (Mέρος 
2ο)].  
 
 
5) OMOΛOΓIA THΣ NEYPOΓENEΣHΣ KAI THΣ ANAΠTYΞHΣ 
TΩN AKPΩN ANAMEΣA ΣTH ∆POΣOΦIΛA KAI TA 
ΘHΛAΣTIKA 
 

H χρησιµότητα της ∆ροσόφιλας ως εργαλείο µελέτης αναπτυξιακών 
διαδικασιών, δεν περιορίζεται στην διερεύνηση της λειτουργίας αυτού του 
οργανισµού, αλλά αποτελεί συνήθως, ένα καλό γνώµονα  για το τι συµβαίνει σε 
αντίστοιχες διαδικασίες άλλων οργανισµών. Γίνεται ολοένα πιο φανερό ότι πολλά 
αναπτυξιακά µονοπάτια, παρουσιάζουν εκπληκτικές οµοιότητες ανάµεσα σε είδη 
πολύ διαφορετικά µεταξύ τους, τόσο µορφολογικά όσο και εξελικτικά. ∆ύο τέτοια 
παραδείγµατα αποτελούν η νευρογένεση και η ανάπτυξη των άκρων. 

Στα σπονδυλωτά η µορφολογία του σώµατος είναι πολύ διαφορετική από 
αυτή του σκουληκιού ή της µύγας, όµως έχει γίνει φανερό από µοριακές, γενετικές 
και αναπτυξιακές µελέτες ότι αυτή η ποικιλοµορφία δεν αντανακλά απαραίτητα σε 
διαφορά στους µοριακούς µηχανισµούς που οδηγούν το σχηµατισµό νευρικού 
συστήµατος των διαφόρων οργανισµών. Oµόλογα γονίδια της µύγας έχουν 
κλωνοποιηθεί στα σπονδυλωτά και γίνεται τώρα δυνατή η συστηµατική σύγκριση της 
νευρογένεσης στα διάφορα είδη.Ήδη πριν από µερικά χρόνια φάνηκε ότι τα γονίδια : 
MASH1 (οµόλογο των ac και sc της ∆ροσόφιλας), X-Delta (οµόλογο του Delta), X-
Notch (οµόλογο του Notch) και άλλα εµπλέκονται στην νευρογένεση του Xenopus. 

H εικόνα που έχουµε σήµερα είναι πληρέστερη και οι οµοιότητες παρ' όλες τις 
διαφορές που υπάρχουν είναι χαρακτηριστικές (Kageyama and Nakanishi 1997): 

• Tα οµόλογα των AS-C γονιδίων της ∆ροσόφιλας, MASH1, MATH, ngn, ngn3 
(στον ποντικό), Xash3, Xath3 και ngnr (στο Xenopus) και Cash4 (στο 
κοτόπουλο), παίζουν ρόλο στην προώθηση της νευρικής µοίρας. 

• Aρνητικοί ρυθµιστές της νευρογένεσης, που αποτελούν γονίδια οµόλογα του 
µονοπατιού του Notch όπως το X-Delta, το X-Notch, καθώς και τα RBPJ k και 
Hes1-5 έχει δειχθεί ότι παίζουν παρόµοιους ρόλους. 

• Eπιπλέον οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στους 
διάφορους παράγοντες π.χ. ανάµεσα στα TLE1-3 και τα HES1-5 (οµόλογα των 
Gro και E(spl)bHLH αντίστοιχα), καθώς και οι περιοχές µε τις οποίες 
αλληλεπιδρούν είναι σχεδόν πάντα οµόλογες. 

• Στο νευρικό επιθήλιο εµβρύων ποντικού, εµφανίζονται νευρώνες, οι οποίοι 
αναστέλλουν την νευρική τύχη γειτονικών τους κυττάρων, διαδικασία ανάλογη 
της πλευρικής αναστολής στο ∆ροσοφιλικό νευροεκτόδερµα. 

Aπό τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η νευρογένεση στη ∆ροσόφιλα 
µπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγµα µελέτης, διευρύνοντας συγχρόνως το πεδίο που 
ονοµάζουµε συγκριτική αναπτυξιακή βιολογία.  
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Eικόνα 7 (Mέρος 2ο). Σχηµατική θεώρηση του σήµατος του hh. 
(a)Aπουσία σήµατος το Ci κρατιέται προσδεδεµένο στους 
µικροσωληνίσκους µέσω των Fu, Cos-2 και Su(fu). Tα δύο 
τελευταία µαζί µε την κινάση PKA φαίνεται να παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην καταστολή της ενεργοποιητικής δράσης 
του Ci, µε τελικό αποτέλεσµα την πρωτεόλυσή του σε µορφή 
καταστολέα (ci75). (β) Παρουσία σήµατος, το Ci δεν 
κατακρατείται στους µικροσωληνίσκους, αλλά εισέρχεται στον 
πυρήνα στη µορφή του ενεργοποιητή (ci155). [Aπό Monnier et 
al 1998] 
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Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που εντάσσεται στο πλαίσιο των 
συντηρηµένων µονοπατιών αποτελεί η ανάπτυξη των άκρων. Όπως και στην 
περίπτωση της νευρογένεσης, υπάρχει εκπληκτική οµοιότητα στη σηµατοδότηση από 
µορφογόνα, όπως το Hh, για τον καθορισµό του εµπροσθοπίσθιου άξονα και την 
ανάπτυξη των άκρων ανάµεσα στην ∆ροσόφιλα και τα σπονδυλωτά. Aπό τα οµόλογα 
του hh στα σπονδυλωτά το πιο µελετηµένο είναι το Sonic hedgehog (Shh). Όσον 
αφορά τα άκρα, το Shh εκφράζεται στα οπίσθια µεσεγχυµατικά κύτταρα του 
αναπτυσσόµενου άκρου στο ψάρι, το κοτόπουλο και τον ποντικό. O εντοπισµός 
αυτός του Shh ευθύνεται για τις ιδιότητες που έχουν τα κύτταρα της περιοχής, που 
ονοµάζεται ζώνη πολωτικής δράσης (ZΠ∆). Πριν ακόµη γίνει γνωστή η ύπαρξη του 
Shh, είχε προσδοθεί στην ZΠ∆ η ιδιότητα κάποιου µορφογόνου, ενός διαχεόµενου 
σήµατος, τα διάφορα επίπεδα του οποίου ευθύνονται για την διαφοροποίηση άλλων 
κυττάρων ανάλογα µε τη θέση τους ως προς αυτό. Aργότερα αποδείχθηκε ότι η 
έκφραση του Shh είναι αυτή που δίνει τις ιδιότητες στην ZΠ∆. Eπίσης το BMP2, 
οµόλογο του dpp της ∆ροσόφιλας, εκφράζεται, όπου και το Shh, αλλά εκτείνεται και 
πέραν της περιοχής αυτής (Fietz et al 1994). Γονίδια που βρίσκονται παρακάτω 
σηµατοδοτικά από το hh υπάρχουν και στα σπονδυλωτά. Π.χ. τα Gli1-3 (οµόλογα του 
ci), το patched (ptc), το PKA και το CBP. Tα γονίδια αυτά λειτουργούν κατά ανάλογο 
τρόπο µε αυτόν των ∆ροσοφιλικών (Ruiz i Altaba 1999). 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η γνώση του µονοπατιού του Hh στη ∆ροσόφιλα 
αποτέλεσε ερέθισµα συγκριτικών ερευνών µε τα σπονδυλωτά. 
 
 
6) ΠΛEIOTPOΠIKH ∆PAΣH ΠAPAΓONTΩN-ΣHMATΩN Ή H 
OIKONOMIA THΣ ΦYΣHΣ MEΣΩ ΠOΛΛAΠΛHΣ XPHΣHΣ 
ΓONI∆IΩN 

H φύση µας δείχνει επανειληµµένα τη "λογική" της να χρησιµοποιεί 
δοκιµασµένα σηµατοδοτικά µονοπάτια ή παράγοντες προσαρµόζοντας τους κάθε 
φορά σε νέες συνθήκες. Φαίνεται λοιπόν ότι ένα σύνταγµα από γονίδια "κλειδιά" για 
την επίτευξη κάποιων διαδικασιών επιλέγονται, µέσω της εξέλιξης και παραµένουν 
αφενός συντηρηµένα στα διάφορα είδη και αφετέρου χρησιµοποιούνται στο κάθε 
είδος σε διάφορες διαδικασίες, όπου το βασικό πρότυπο της αναπτυξιακής 
διαδικασίας ή ο τρόπος της µεταγραφικής ρύθµισης είναι παρόµοιος. 

Tο σήµα του Notch, όπως προαναφέραµε µεταδίδεται από ένα κύτταρο δότη 
µέσω του Delta (ή Serrate) προς ένα γειτονικό που εκφράζει τον υποδοχέα Notch. 
Aυτό το σήµα µπορεί να δρα κατά δύο τρόπους: τον επαγωγικό και αυτόν της 
πλευρικής αναστολής. Περιπτώσεις επαγωγικων σηµάτων έχουµε όταν κάποια 
κύτταρα όντας διαφορετικά επάγουν τα γειτονικά τους επηρεάζοντας την 
αναπτυξιακή τους µοίρα. Kατά την πλευρική αναστολή η διαφορά είναι ότι αρχικά 
έχουµε έναν αριθµό ισοδύναµων κυττάρων, ενώ αργότερα κάποιο ή κάποια από αυτά 
σηµατοδοτούν τα γειτονικά τους, επηρεάζοντας και σ'αυτή την περίπτωση την 
αναπτυξιακή τους τύχη. Παρακάτω δίνονται παραδείγµατα πλειοτροπικής δράσης του 
µονοπατιού του Notch, αλλά και του hh στη ∆ροσόφιλα. 
 
6.1) ΠΛEIOTPOΠIKH ∆PAΣH TΩN ΣHMATΩN TOY NOTCH KAI TOY 
HEDGEHOG 

Στον αναπτυξιακό δίσκο του µατιού το µονοπάτι του Notch έχει σαν 
αποτέλεσµα αρχικά την θετική αυτορύθµιση του προνευρικού γονιδίου atonal. 
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Aργότερα το σήµα του Notch κατά τη διαδικασία της πλευρικής αναστολής 
περιορίζει την έκφραση του atonal σε ένα µόνο κύτταρο (Ligoxygakis et al 1998). 

Στο K.N.Σ. αλλά και στο Π.N.Σ. κατά την  επιλογή των πρόδροµων νευρικών 
κυτττάρων, το σήµα του Notch έχει δειχθεί ότι περιορίζει τον αριθµό των 
νευροβλαστών ή προδρόµων αισθητηρίων οργάνων (ΠAO), κατά τη διαδικασία της 
πλευρικής αναστολής (Heitzler and Simpson 1991). 

H δηµιουργία του νωτιαιοκοιλιακού συνόρου στο δίσκο του φτερού, απαιτεί 
επαγωγικό σήµα από το Delta (κοιλιακά) και το Serrate (νωτιαία) προς τις δύο σειρές 
κυττάρων παραπλεύρως του συνόρου. Στα κύτταρα αυτά το Notch επάγει εκτός των 
άλλων και το µορφογόνο wg (Diaz-Benjumea et al 1995, Doherty et al 1996). 

Kατά το σχηµατισµό των συνδέσεων των µελών του ποδιού, το σήµα του 
Notch καθίσταται απαραίτητο, µια και απώλεια του συνεπάγεται απώλεια συνδέσµων 
και κοντύτερα πόδια (de Celis et al 1998). 

H ανάπτυξη των φλεβών του φτερού αποτελεί µια διαδικασία κατά την οποία 
το σήµα του Notch από τα κύτταρα που εκφράζουν Delta (πρόδροµα φλεβικά), προς 
τα γειτονικά τους, έχει σαν αποτέλεσµα των περιορισµό του πάχους των φλεβών (de 
Celis et al 1997a). 

Tέλος υπάρχουν ενδείξεις ότι το ενεργοποιηµένο Notch επάγει τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασµό στο δίσκο του φτερού (Go et al 1998), γεγονός που το συσχετίζει µε 
καρκινικές καταστάσεις στα σπονδυλωτά. 

Aπό την άλλη µεριά το σήµα του hh επάγεται αρχικά κατά την εµβρυογένεση, 
όπου εκφράζεται στα οπίσθια κύτταρα του κάθε παραµεταµεριδίου του ∆ροσοφιλικού 
εµβρύου. H διάχυση της πρωτεΐνης στο εµπρόσθιο διαµέρισµα επάγει το γονίδιο wg 
που είναι επίσης µορφογόνο. Στο δίσκο του µατιού το hh εκφράζεται πίσω από το 
µορφογενετικό αυλάκι, το οποίο προωθείται από πίσω προς τα εµπρός επιτρέποντας 
τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Πάνω στο αυλάκι το διαχεόµενο Hh επάγει το dpp 
και το ato. Στους δίσκους του φτερού του ποδιού και της κεραίας το σήµα του Hh δρα 
κατά ανάλογο τρόπο, µε τη διαφορά ότι, ενώ στο δίσκο του φτερού το Hh επάγει 
µόνο dpp, στους δίσκους της κεραίας και του ποδιού επάγει dpp στο ραχιαίο τµήµα 
και wg στο κοιλιακό τµήµα του εµπρόσθιου διαµερίσµατος. Tο Hh εµπλέκεται επίσης 
στο σχηµατισµό του κεφαλιού, της κοιλιάς και των ωοθηκών. Σε κάθε περίπτωση το 
Hh αποτελεί ένα µικρής ακτίνας δράσης µορφογόνο, που επάγει µορφογόνα µεγάλης 
ακτίνας δράσης (Dpp ή/και Wg) σε ακριβώς καθορισµένες θέσεις στους 
αναπτυξιακούς δίσκους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διάχυση και προς τις δύο 
κατευθύνσεις του προσθιοπίσθιου συνόρου. 
 
6.2) ΠΛEIOTPOΠIKH ∆PAΣH TΩN ΣYNENEPΓOΠOIHTΩN KAI 
ΣYΓKATAΣTOΛEΩN 

H πλειοτροπική δράση δεν συναντάται µόνο στο επίπεδο των σηµατοδοτικών 
µονοπατιών. Yπάρχουν µεταγραφικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι εξαιρετικά 
συντηρηµένοι ανάµεσα στα διάφορα είδη και επιπλέον χρησιµοποιούνται σε πολλές 
περιπτώσεις µεταγραφικών ρυθµίσεων χωρίς να αποτελούν στοιχεία της βασικής 
µεταγραφικής µηχανής. Ξεχωριστή θέση ανάµεσά τους αποτελούν οι λεγόµενοι 
συνενεργοποιητές και συγκαταστολείς. 

Ως τέτοιοι αναφέρονται παράγοντες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 
προκαλούν άµεση µεταγραφική  ενεργοποίηση ή καταστολή, χωρίς όµως να µπορούν 
να συνδέονται από µόνοι τους στο DNA. H δράση τους εποµένως εξαρτάται από 
άλλους µεταγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβασή τους στο 
DNA και κατ' επέκταση στους διάφορους γονιδιακούς υποκινητές. 
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Xαρακτηριστικοί συνενεργοποιητές είναι οι πρωτεΐνες που ακετυλιώνουν 
ιστόνες και ονοµάζονται ακετυλοτρανσφεράσες. Tέτοιες έχουν βρεθεί σε διάφορα 
είδη. Oι πιο γνωστές είναι: ο Gcn5p, ο TAFII250, ο pCAF και ο p300/CBP. Eκτός 
από την ιδιότητα να ακετυλιώνουν ιστόνες, συνδέονται µε παράγοντες της βασικής 
µεταγραφικής µηχανής, καθώς και µε άλλες ακετυλοτρανσφεράσες ή 
συνενεργοποιητές. Eιδικά για τον CBP υπάρχουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία 
και ένα ευρύ επιστηµονικό ενδιαφέρον. Mεταξύ άλλων έχει συσχετισθεί µε την 
µεταγραφική ενεργοποίηση µέσω oιστρογόνων σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές 
(Moens et al1999), τη λειτουργία του εγκεφάλου στους αρουραίους (Stromberg et al 
1999), τη διαφοροποίηση των εντερικών κυττάρων στα ποντίκια (Lorentz et al 1999), 
τη διαφοροποίηση των αιµατοποιητικών κυττάρων (Boyes et al 1998) και τις 
αντιφλεγµονώδεις δράσεις των γλυκοκορτικοειδών στον άνθρωπο (Barnes 1998). 

Aναφορές υποδεικνύουν το CBP ως τον συνενεργοποιητή του Ci (Akimaru et 
al 1997), καθώς και του γονιδίου Mad, το οποίο ενεργοποιείται από το Dpp (Waltzer 
and Bienz 1999). Tα δεδοµένα αυτά εµπλέκουν το CBP, τόσο στη σηµατοδότηση του 
hh, όσο και τη σηµατοδότηση του dpp, που συνήθως ακολουθεί χρονικά. 

Στην κατηγορία των συγκαταστολέων ξεχωρίζουν ο CtBP και ο Groucho 
(Gro). Ο CtBP, αν και πρωτοανακαλύφθηκε στα θηλαστικά, έχει κλωνοποιηθεί και 
στη ∆ροσόφιλα, όπου και ονοµάζεται dCtBP (Nibu et. al. 1998a). Έχει δειχθεί ότι δρα 
κατά τη µεταµεριδίωση στο έµβρυο, όπου συνεργάζεται µε γνωστούς καταστολείς 
όπως το Knirps, Kruppel και Snail (Nibu et al., 1998a, Nibu et al., 1998b). Tο hairy 
είναι και αυτό ένα γονίδιο που δρα κατά τη µεταµεριδίωση, αποτελεί µεταγραφικό 
καταστολέα και έχει δειχθεί να συνεργάζεται τόσο µε το dCtBP (Poortinga et al., 
1998), όσο και µε τον άλλο γνωστό συγκαταστολέα, το gro (Paroush et al., 1994, 
Jimenez et al. 1997). H βασική διαφορά των δύο καταστολέων είναι ότι το CtBP έχει 
ακτίνα δράσης περίου 100bp από το σηµείο πρόσδεσής του στο DNA. Aντίθετα το 
gro επιτελεί το σκοπό του ακόµα και αν συνδεθεί παραπάνω από 1Kb µακριά από 
τους παράγοντες στόχους του. Έχει δειχθεί ακόµη ότι τα µονοπάτια των 
συγκαταστολέων δρουν στην περίπτωση του καταστολέα hairy ανεξάρτητα, ενώ ίσως 
και να αλληλοεµποδίζονται (Zhang et al. 1998). 

Άλλα παραδείγµατα γονιδίων που αλληλεπιδρούν πρωτεϊνικά µε το gro, είναι 
τα E(spl)-bHLH και το deadpan(dpn), που παίζουν ρόλο στην νευρογένεση και τον 
καθορισµό του φύλου αντίστοιχα (Paroush et al. 1994). Tα γονίδια αυτά 
παρουσιάζουν µεγάλη πρωτεϊνική οµολογία µε το hairy και ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια µεταγραφικών παραγόντων. 

Oι λειτουργικές αλληλεπιδράσεις του gro δεν περιορίζονται σε οµόλογα 
γονίδια µε το hairy, αλλά όπως έδειξαν ο Jimenez και οι συνεργάτες του, µπορεί να 
συνεργάζεται µε το En και να καταστέλει διάφορα γονίδια όπως το even skipped (eve) 
(Jimenez et al. 1997), να ανταγωνίζεται τη δράση του µονοπατιού torso κατά την 
έκφραση των tailless και huckebein (Paroush et al. 1997), να καταστέλλει γονίδια 
στόχους του σήµατος torso αλληλεπιδρώντας µε το γονίδιο capicua (Jimenez et al 
2000), καθώς και να µετατρέπει το Dorsal από ενεργοποιητή σε καταστολέα 
(Dubnicoff et al. 1997). Mεγάλης σηµασίας είναι και η δουλειά που έδειξε ότι το gro 
αλληλεπιδρά µε το Tcf (γονίδιο του σηµατοδοτικού µονοπατιού του wg) και το 
µετατρέπει από ενεργοποιητή σε καταστολέα (Cavallo et al. 1998, Roose et al. 1998). 

Άλλα γονίδια που δείχθηκε ότι αλληλεπιδρούν µε το gro είναι τα brinker 
(κατά την καταστολή του toloid) και goosecoid στο έµβρυο (Zhang et al 2001; 
Jimenez et al 1999). Eπίσης, το TLE1 φάνηκε ότι αλληλεπιδρά µε τη Runt πρωτείνη 
AML1 (Levanon et al. 1998). Στην ∆ροσόφιλα έχει δειχθεί ανάλογη αλληλεπίδραση 
δηλ. Αυτή της πρωτείνης Runt και του Gro (Aronson et al. 1997). 
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7) ΣTOXOI THΣ ΠAPOYΣAΣ EPΓAΣIAΣ 
Aπώτερο στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η λειτουργική µελέτη των 

γονιδίων του συµπλόκου E(spl)-C. Eστιάσαµε την προσοχή µας σε γονίδια του 
συµπλόκου, που είχαν τύχει µικρότερης προσοχής µέχρι πρότινος. O ρόλος των 
E(spl)bHLH, τόσο ως αποδέκτες του σήµατος του Notch, όσο και ως ρυθµιστές του 
προνευρικού δυναµικού, τους έδωσε αρχικά κυρίαρχο ρόλο σ' αυτές τις διαδικασίες. 
Tα γονίδια m4 και mα, αν και έχει αποδειχθεί ότι επάγονται από το σήµα του Notch, 
έχουν πολύ διαφορετική πρωτοταγή δοµή από τα υπόλοιπα γονίδια του συµπλόκου 
και ο ρόλος τους κατά τη σηµατοδότηση του Notch είχε παραβλεφθεί. Περιορισµένη 
προσοχή είχε δοθεί και στο γονίδιο groucho, αν και είναι γνωστό ότι αποτελεί 
συγκαταστολέα των E(spl)bHLH. 

Tα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο σαφές ότι το groucho 
αποτελεί τον συγκαταστολέα πολλών και διαφορετικών παραγόντων, που 
εµπλέκονται σε εντελώς διαφορετικά µεταξύ τους µονοπάτια. Ένα πολύ ενδιαφέρον 
ερευνητικό πεδίο, που ανοίχθηκε µπροστά µας κατά τη µελέτη του groucho δεν 
αφορούσε τη διαδικασία της νευρογένεσης, αλλά τον καθορισµό του αναπτυξιακού 
προτύπου. Για το λόγο αυτό η µελέτη των γονιδίων m4,mα και groucho χωρίστηκε 
σύντοµα, κατά τη διαδικασία της µελέτης µας σε δύο µέρη. To πρώτο µέρος αφορά 
τη µελέτη των γονιδίων m4, mα (και του νεοανακαλυφθέντος γονιδίου Tom), κατά τη 
διαδικασία της νευρογένεσης. Tο δεύτερο µέρος αφορά τη µελέτη του γονιδίου 
groucho, κατά τον καθορισµό του προτύπου ανάπτυξης των άκρων. 

 
7.1) MEPOΣ 1ο 'H ΛEITOYPΓIKH MEΛETH TΩN ΓONI∆IΩN m4, mα KAI 
Tom KATA TH ∆IA∆IKAΣIA THΣ NEYPOΓENEΣHΣ 

Tο ερώτηµα που αποτελεί και κύριο θέµα αυτού του µέρους της εργασίας 
είναι αν τα m4 και mα εµπλέκονται και µε ποιο τρόπο στο νευρικό καθορισµό. Tο 
σήµα του Notch αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της νευρογένεσης µέσα σε κάθε 
προνευρικό συναθροισµό. Έχει δειχθεί οτι το Notch µπορεί να επάγει τα γονίδια 
E(spl)bHLH (Jennings et al 1994, Oellers et al 1994, Bailey and Posakony 1995). Tα 
µη-bHLH είναι εντελώς διαφορετικά ως µόρια και το ενδεχόµενο να δρουν µε 
παρόµοιο τρόπο µε αυτόν που προτείνεται για το Brd θα σήµαινε ίσως την ύπαρξη 
ενός βρόγχου αρνητικής ανάδρασης στο σήµα του Notch. Τα ερωτήµατα που 
γεννιούνται είναι πολλά: Σε ποια αναπτυξιακή διαδικασία δρουν τα γονίδια αυτά; 
Καταστέλλουν το σήµα του Notch; Με ποιο τρόπο δρουν; Πόσο µεγάλη είναι αυτή η 
κατηγορία γονιδίων; Έχουν όλα την ίδια δράση; Mελετώντας την επίδραση της 
υπερέκφρασης των γονιδίων m4, mα, αλλά και του νεοανακαλυφθέντος οµόλογου 
τους, Tom, κατά τον καθορισµό των αισθητηρίων οργάνων, αναλύσαµε το στάδιο της 
νευρογένεσης, στο οποίο αυτά συµµετέχουν, καθώς και τα γονίδια, τα οποία 
επηρεάζουν άµεσα. 
 
7.2) MEPOΣ 2ο 'H ΛEITOYPΓIKH ANAΛYΣH TOY ΓONI∆IOY gro KATA 
THN ANAΠTYΞH TΩN AKPΩN 

Aπό την συγκεκριµένη εργασία προκύπτουν δεδοµένα που δηλώνουν ότι το 
gro εµπλέκεται σε διαδικασίες ανάπτυξης των άκρων. Oι µέχρι τώρα γνωστοί 
συγκαταστολείς του gro δεν αποτελούν, µε εξαίρεση το Tcf και το en, µέρος των 
αναπτυξιακών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στα άκρα. Είναι όµως γνωστό ότι το 
gro παίζει κάποιο ρόλο στην καταστολή του hedgehog και του engrailed στο 
εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού (de Celis and Ruiz-Gomez 1995).  

Εδώ καλούµαστε να απαντήσουµε αν και κατά πόσο το gro συµµετέχει στη 
ρύθµιση του hedgehog. Τα ερωτήµατα που µας απασχόλησαν ιδιαίτερα ήταν τα εξής: 
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Εµπλέκεται το gro στη µεταγραφή ή στη µετάδοση του σήµατος του Hh; Στο δίσκο 
του φτερού υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάµεσα στα γονίδια en και hh: Tο En σχετίζεται 
µε την επαγωγή του hh στο οπίσθιο διαµέρισµα και το Hh επάγει το en σε κάποια 
κύτταρα του εµπρόσθιου διαµερίσµατος. Eπίσης σε συνθήκες απώλειας λειτουργίας 
του gro τόσο το en, όσο και το hh επάγονται εµπρόσθια. Είναι όµως το Hh αυτό που 
µπορεί να επάγει en, απουσία του gro, στο εµπρόσθιο διαµέρισµα ή το αντίθετο; 
Εµπλέκει ο µηχανισµός καταστολής, µέσω gro, τον καταστολέα του hh, ci75; Eίναι 
το wg καθοριστικός παράγοντας της παρατηρούµενης καταστολής; Ποια είναι η 
λειτουργία των περιοχών του gro, όπως φαίνεται από πειράµατα υπερέκφρασής του; 
Βασικός τρόπος προσέγγισης των ερωτηµάτων µας αποτέλεσε η µελέτη µοριακών 
µαρτύρων σε συνθήκες απώλειας αλλά και υπερέκφρασης του γονιδίου gro. Η 
αδυναµία συσχέτισης της καταστολής µέσω του gro µε το Ci75 µας προτείνει την 
ύπαρξη ενός δεύτερου µονοπατιού καταστολής για το hh. Eπιπροσθέτως, όλα τα 
χαρακτηρισµένα πρωτεϊνικά τµήµατα του gro είναι παρουσιάζονται απαραίτητα για 
την επίτευξη αυτής της καταστολής, ενώ επιλεκτικά επηρεάζουν τον υποκυτταρικό 
εντοπισµό του µορίου. 
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EKTOΠIKH EKΦPAΣH TΩN m4, mα, Tom & gro 
 

Για την εκτοπική έκφραση των m4, mα, Tom και gro χρησιµοποιήθηκε το 
σύστηµα GAL4/UAS (Brand and Perrimon 1993). Tο στέλεχος yw67c23 
χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό των µυγών. Tα τρία πρώτα γονίδια 
κλωνοποιήθηκαν ως προϊόντα PCR EcoRI(5')-XhoI(3') ή ως BamHI(5')-SalI(3') για 
το Tom, στον πλασµιδιακό φορέα pUAST (Brand and Perrimon 1993). Το Tom 
κλωνοποιήθηκε συγχρόνως µε τα ίδια άκρα στον πλασµιδιακό φορέα 
pBleuscript(KS). Tο gro κλωνοποιήθηκε ως BamHI(5')-XhoI(3') κοµµάτι στις θέσεις 
BglII(5')-XhoI(3') του pUAST. Tο m4Q146>STOP µεταλλάχθηκε χρησιµοποιώντας 
το εργαστηριακό σύστηµα Gene Editor της εταιρίας PROMEGA και 
υποκλωνοποιήθηκε ως EcoRI(5')-SmaI(3') κοµµάτι στις θέσεις EcoRI(5')-XhoI(3') 
του φορέα pUAST. Tο m4C91>STOP κλωνοποιήθηκε ως PCR XhoI(5')-τυφλό(3') 
προϊόν στις θέσεις XhoI(5')-XbaI(3΄) του φορέα pUAST. Tο m4GFP προέκυψε µε 
ένθεση στο σωστό αναγνωστικό πλαίσιο του NheI(5')-XbaI(3') κοµµατιού της red 
shifted GFP από το φορέα pQBI25 (QUANTUM) στο καρβοξυτελικό άκρο του Ract-
m4 (στη θέση StuI). Aπό το φορέα αυτό µεταφέρθηκε ως BamHI(5')-SalI(3') στις 
θέσεις BglII(5')-XhoI(3') του pUAST Όλα τα µεταλλαγµένα γονίδια του gro 
υποκλωνοποιήθηκαν από το φορέα sev-CASPER (δώρο του Stefano Stifani) ως 
ClaI(5')-NotI(3') κοµµάτι στις θέσεις EcoRI(5')-NotI(3') του φορέα pUAST. Tο TLE1 
(δώρο του Stefano Stifani) κλωνοποιήθηκε από το φορέα pBluescript ως XhoI(5')-
XbaI(3΄) κοµµάτι στις αντίστοιχες θέσεις του φορέα pUAST. Oι κατασκευές των 
UAS-E(spl)bHLH περιγράφονται από τους de Celis et al 1996a και Ligoxygakis et al 
1999, ενώ το UAS-H είναι δώρο του D. Maier. Tέλος, τα στελέχη µυγών αλλά και τα 
πλασµίδια των UAS-ciwt και UAS-cicell, είναι δώρο από τη N. Methot (Methot and 
Basler 1999). Παρακάτω περιγράφονται οι σειρές GAL4 που χρησιµοποιήθηκαν: 

 
apmd544-GAL4 : Eκφράζεται σε όλο το νωτιαίο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού 
καθώς και στο δεύτερο τµήµα του ταρσού στο δίσκο του ποδιού. Έχει δυνατή 
έκφραση, ιδιαίτερα κοντά στο νωτιοκοιλιακό σύνορο του δίσκου του φτερού. 
Προέλευση > G. Morata 
pnrmd237-GAL4 : Eκφράζεται στο πρότυπο του γονιδίου pnr, το οποίο περιλαµβάνει 
την περιοχή ανάµεσα στις σµήριγγες dorsocentrals του θώρακα. Προέλευση > G. 
Morata 
ombmd653-GAL4 : Eκφράζεται σε µια φαρδιά λωρίδα στο εµπροσθοπίσθιο σύνορο του 
δίσκου του φτερού, ενώ στο ίδιο πρότυπο αλλά µόνο νωτιαία στο δίσκο του ποδιού. 
Προέλευση > G. Morata 
ptc559.7-GAL4 : Eκφράζεται στο έµβρυο και στα µετέπειτα στάδια στο πρότυπο του 
γονιδίου ptc. Προέλευση > µέσω N. Baker 
scaT3-GAL4 : Eκφράζεται στους προνευρικούς συναθροισµούς όλων των εξωτερικών 
αισθητηρίων οργάνων. Προέλευση > N. Baker 
455.2-GAL4 : Eκφράζεται στο δίσκο του φτερού και µάλιστα στην περιοχή που 
αντιστοιχεί στο scutellum. Προέλευση > S. Bray 
32B-GAL4 : Eκφράζεται στο δίσκο του φτερού αρχικά στην περιοχή που αντιστοιχεί 
στο φτερό και έπειτα (στο στάδιο της νύµφης) σε όλο το δίσκο. Προέλευση > A. 
Brand 
hH10-GAL4 : Eκφράζεται ειδικά στο δίσκο του µατιού και µάλιστα στο πρότυπο του 
γονιδίου hairy δηλ. µπροστά από το µορφογενετικό αυλάκι, όπου βρίσκονται τα  
αδιαφοροποίητα ακόµα κύτταρα. Προέλευση > N. Baker 
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dpp40C6-GAL4 : Eκφράζεται στο πρότυπο του ενισχυτή των αναπτυξιακών δίσκων 
του γονιδίου dpp δηλ. σε µια στενή λωρίδα στο εµπροσθοπίσθιο σύνορο του δίσκου 
του φτερού, ενώ στο ίδιο πρότυπο αλλά κυρίως νωτιαία στο δίσκο του ποδιού. 
Προέλευση > F. Hoffman 
ey2/18-GAL4 : Eκφράζεται στο πρότυπο του γονιδίου eyeless δηλ. όσον αφορά το 
δίσκο του µατιού πολύ νωρίς κατά την ανάπτυξη, αλλά και αργότερα πίσω από το 
µορφογενετικό αυλάκι. Προέλευση > U. Walldorf 
Dll-GAL4 : Eκφράζεται στο πρότυπο του γονιδίου distalless δηλ. στο δίσκο του 
φτερού η έκφραση εντοπίζεται εκατέροθεν του νωτιαιοκοιλιακού σύνορου. 
Προέλευση > S.Cohen 
y f36a hs-FLP1.22 ; Ubx > stop f+ > GAL4 lacZ10.1E: Πρόκειται για ένα στέλεχος, το 
οποίο έπειτα από θερµικό σοκ επιτρέπει τη δηµιουργία κλώνων υπερέκφρασης 
οποιουδήποτε γονιδίου επάγεται από την πρωτεΐνη GAL4. Tους  κλώνους τους 
αναγνωρίζουµε από την έλλειψη του γονιδίου forked (f) µέσα στο κλώνο δηλ. τη 
δηµιουργία κατσαρών χαιτών και τριχών. Προέλευση > S. Bray 
 
 
EΠAΓΩΓH MITΩTIKΩN KΛΩNΩN 

Oι µιτωτικοί κλώνοι επάγθηκαν χρησιµοποιώντας την ένθεση παραγωγής 
φλιπάσης hsFLP στο χρωµόσωµα X (Xu and Rubin, 1993), την περιοχή 
ενασυνδιασµού FRT82B, εντεθιµένη στο δεξιό άκρο του τρίτου χρωµοσώµατος και 
σηµειώνονται από την έκφραση του διαγονιδίου hs-πmyc, είτε του hs-GFP, είτε του 
Ubi-GFP. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τους µιτωτικούς κλώνους αναφέρονται 
παρακάτω. Oι µύγες καλλιεργούνταν πάντα στους 25oC, εκτός αν σηµειώνεται 
ξεχωριστά. Tο hsFLP επαγόταν µε θερµικό σοκ µιας ώρας στους 38oC κατά το πρώτο 
ως δεύτερο στάδιο της προνύµφης. Tα µεταλλαγµένα αλληλόµορφα, groE48 (µερική 
απώλεια λειτουργίας του gro), Df(3R)Espl22 (ολική απώλεια λειτουργίας του gro), 
and ciCe-2 (κατασταλτική µορφή του ci) περιγράφονται στο FlyBase 
(http://flybase.bio.indiana.edu). Tο hhE23 περιγράφεται από τους  Basler and Struhl 
(1994). Παρακάτω αναγράφονται οι γονότυποι των µυγών που χρησιµοποιήσαµε για 
την παραγωγή µιτωτικών κλώνων: 

 
α) y w hsFLP/w; dpp-lacZ/+; FRT82B groE48/FRT82B πmyc (or hs-GFP)  

β) y w hsFLP/w; ptc-lacZ/+; FRT82B groE48/FRT82B πmyc 

γ) y w hsFLP/w; en-lacZ/+; FRT82B groE48/FRT82B πmyc 

δ) y w hsFLP/w; dpp-lacZ/+; FRT82B hhE23 groE48/FRT82B πmyc (or hs-GFP) 

ε) y w hsFLP/w; ptc-lacZ/+; FRT82B hhE23 groE48/FRT82B πmyc 

στ) y w hsFLP/w; en-lacZ/+; FRT82B hhE23 groE48/FRT82B πmyc 

ζ) y w hsFLP/w; FRT82B Ubi-GFP hh-lacZ Df(3R)Espl22/FRT82B πmyc 

η) y w hsFLP/y w; FRT82B Ubi-GFP hh-lacZ Df(3R)Espl22/FRT82B πmyc; ciCe2/+ 
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θ) y w hsFLP/ w omb-Gal4; UAS-gro/+; FRT82B Ubi-GFP hh-lacZ Df(3R)Espl22/  
    FRT82B πmyc 
 

Tα (α) και (γ) επαναλήφθηκαν χρησιµοποιώντας το FRT82B Df(3R)Espl22. Tο 
(η) καλλιεργήθηκε στους 29oC, όπου η δράση του ciCe2 είναι δυνατότερη. Tο (ζ) 
επαναλλήφθηκε στους 29oC για σύγκριση, αλλά δεν παρατηρήθηκαν διαφορες 
ανάµεσα στις δύο θερµοκρασίες. Tο (θ) επαναλήφθηκε χρησιµοποιώντας τα 
διαγονίδια UAS-gro∆Q, UAS-groNLS(-), UAS-gro∆WD40 και UAS-grocdc2(-). 
 
 
∆IAMOΛYNΣH KYTTAPIKΩN ΣEIPΩN ∆POΣOΦIΛAΣ 
 

H κυτταρική σειρά που χρησιµοποιήθηκε ήταν τα κύτταρα Schneider (S2). Tα 
εν λόγω κύτταρα έχουν την ιδιότητα να µην κολλάνε στον πυθµένα του τρυβλίου, ενώ 
το σχήµα τους είναι µάλλον στρογγυλό µε µεγάλο συνήθως πυρήνα, αν και πολλές 
φορές εµφανίζουν περισσότερους του ενός πυρήνες. 
 
Προετοιµασία των κυττάρων 

Περίπου 24 ώρες πριν τη διαµόλυνση, µαζεύουµε την επιθυµητή ποσότητα 
κυττάρων, µετράµε την ποσότητά της, φυγοκεντρούµε τα κύτταρα και 
επαναδιαλύουµε σε θρεπτικό µέσο M3 (SIGMA) σε τελική συγκέντρωση 106/ml. 
Προσθέτουµε 0.5ml σε κάθε πηγάδι τρυβλίων 24 θέσεων ή 2.5ml σε κάθε πηγάδι 
τρυβλίων 6 θέσεων. 
 
∆ιαλύµατα διαµόλυνσης 
2X HBS: 280mM NaCl, 10mM KCl, 1.5mM Na2HPO4, 12mM D+glucose, 50mM 
HEPES     pH 7.05-7.1  (Φύλαξη στους 4οC) 
2.5M CaCl2  (Φύλαξη στους -20οC) 
 
Προετοιµασία του µείγµατος DNA- διαµόλυνση (1ml κυττάρων) 

Tο µείγµα του DNA µε το νερό πρέπει να έχει τελικό όγκο 45µl. Tο DNA 
καθαρίζεται µε κολώνες τύπου QIAGEN ή µε τη µέθοδο του CsCl. H συνολική 
ποσότητα του DNA πρέπει να είναι περίπου 2µg. Όταν η ποσοτική σύγκριση 
διαφορετικών διαµολύνσεων είναι αναγκαία ή ίδια πάντα ποσότητα από κάθε 
πλασµίδιο πρέπει να χρησιµοποιείται, ασχέτως του ενθέµατος που βρίσκεται στο 
πλασµίδιο. Aυτό για να υπάρχει πάντα ο ίδιος αριθµός υποκινητών ανά διαµόλυνση. 
Eπίσης, η συνδιαµόλυνση µε πλασµίδιο, που περιέχει το hs-lacZ είναι απαραίτητη, 
για να υπολογίσουµε την επιτυχία του µετασχηµατισµού. Στην περίπτωσή µας 
χρησιµοποιούσαµε 900ng mγ-luc ή m8-luc ως γονίδιο µάρτυρα {το πρώτο 
κλωνοποιήθηκε ως το 1.2Kb HindIII(5')-SacI(3') κοµµάτι του mγ υποκινητή στις 
SmaI(5')-SacI(3') του πλασµιδιακού φορέα pGL2 (PROMEGA). Tο δεύτερο ως το 
2.2Kb DraI κοµµάτι του m8 υποκινητή στη θέση SmaI του ίδιου φορέα}, 200ng hs-
Su(H), 100ng UAS-RICN, 180ng MT-Gal4, 160ng hs-lacZ (τα τέσσερα τελευταία 
περιγράφονται από τους Easteman et al (1997). Eπίσης προσθέσαµε ποικίλες 
ποσότητες από τα UAS-m4, UAS-ma και UAS-Tom. 

Στο µείγµα του DNA µε το νερό προσθέτουµε 5µl διαλύµατος CaCl2 (2.5M). 
Tο νεό µείγµα το ρίχνουµε στάγδην σε 50µl 2X HBS. Aναδεύουµε και επωάζουµε σε 
θερµοκρασία δωµατίου για 20 λεπτά. Έπειτα ρίχνουµε στάγδην το διάλυµα που έχει 
πλέον σχηµατίσει ίζηµα στα κύτταρα. Mετά από 16 ώρες ρίχνουµε 10µl 
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CuSO4(0.07Μ) για να επάγουµε ειδικούς υποκινητές, εφόσον κάτι τέτοιο είναι 
επιθυµητό, ενώ µαζεύουµε τα κύτταρα 40-48 ώρες περίπου από τη στιγµή της 
διαµόλυνσης. 
 
Συλλογή κυττάρων 

Tο επόµενο βήµα είναι η συλλογή κυττάρων. Mε συνεχόµενο πιπετάρισµα 
πάνω κάτω αποκολλάµε τα κύτταρα από τον πυθµένα του τρυβλίου, φυγοκεντρούµε 
ήπια και τα ξεπλένουµε µε 1XPBS 1-2 φορές. Eπαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε κάποιο 
µέσο ανάλογα µε τη µετέπειτα διαδικασία. Στην περίπτωση που θέλουµε να 
µετρήσουµε ενεργότητα λουσιφεράσης ή/και ενεργότητα γαλακτοσιδάσης 
επαναδιαλύουµε σε 100µl ειδικού διαλύµατος (breaking buffer) της εταιρίας 
PROMEGA. 
 
Mέτρηση της επιτυχίας µετασχηµατισµού (ενεργότητα γαλακτοσιδάσης) 

Προσθέτουµε 25µl εκχυλίσµατος σε 300µl διαλύµατος γαλακτοσιδάσης 
(60mM Na2HPO4, 40mM NaH2PO4, 10mM KCl 1mM MgSO4) στο οποίο 
προσθέτουµε 13.5µl µερκαπτοαιθανόλης ακριβώς πριν τη χρήση. Έπειτα 
προσθέτουµε 60µl ONPG (4mg/ml) και επωάζουµε στους 37οC, µέχρι να κιτρινίσει 
το διάλυµα, οπότε και σταµατάµε την αντίδραση προσθέτοντας 500µl Na2CO3 (1M). 
Στη συνέχεια φωτοµετρούµε στα 420nm, χρησιµοποιώντας νερό ως τυφλό δείγµα. 
 
Mέτρηση της ενεργότητας της λουσιφεράσης 

Aυτή γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρίας PROMEGA, µε τη διαφορά 
ότι χρησιµοποιούµε 0.5-10µl εκχυλίσµατος στα οποία προσθέτουµε 20-30µl 
υποστρώµατος. H ανάµειξη αυτή παράγει φως, το οποίο ανιχνεύεται από ειδικό 
όργανο, το λουµινόµετρο. 

Για να είναι συγκρίσιµες οι τιµές της ενεργότητας της λουσιφεράσης από το 
ένα δείγµα στο άλλο, πρέπει την τιµή που δείνει το λουµινόµετρο να την ανάγουµε 
στην τιµή της ενεργότητας της γαλακτοσιδάσης, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: luc 
x tlac-Z/OD420. Tο luc, συµβολίζει την τιµή του λουµινόµετρου, το tlac-Z το χρόνο από 
την αρχή µέχρι το σταµάτηµα της αντίδρασης της γαλακτοσιδάσης και το OD420 την 
τιµή της φωτοµέτρησης στα 420nm του διαλύµατος της αντίδρασης της 
γαλακτοσιδάσης. 
 
 
GST-PULL DOWNS 
 

Eίναι µια µέθοδος κατά την οποία αποµονώνουµε και καθαρίζουµε πρωτείνες 
υβριδισµένες µε µια περιοχή της τρανσφεράσης γλουταθειώνης (GST) και 
ανιχνεύουµε τη δυνατότητα σύνδεσής τους µε άλλες πρωτεΐνες, που µεταγράφουµε 
και µεταφράζουµε in vitro. Για την in vitro µεταγραφή χρησιµοποιούµε το 
εργαστηριακό σύστηµα (kit) της εταιρίας PROMEGA. 

• Eφόσον κατασκευάσουµε το πλασµίδιο του γονιδίου-υβριδίου µε την GST, 
µετασχηµατίζουµε µε αυτό βακτήρια π.χ. τύπου DH5a ή BL21 και 
µολύνουµε µε αυτά 5ml θρεπτικού LB. Eπωάζουµε όλη τη νύχτα στους 370C 
και την επόµενη µέρα µολύνουµε 400ml θρεπτικού LB και επωάζουµε στους 
370C για 2 ώρες. 

• Για να γίνει η επαγωγή του γονιδίου µας προσθέτουµε IPTG σε τελική 
συγκέντρωση 0.5mM και συνεχίζουµε την επώαση για 2 ακόµη ώρες. 
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Φυγοκεντρούµε έπειτα τα κύτταρα, πετάµε το υπερκείµενο και την πελέτα τη 
καταψύχουµε για µισή ώρα ως και όλη νύχτα στους -80οC. 

• Eπαναδιαλύουµε την πελέτα σε 10ml διαλύµατος αποµόνωσης (1xPBS, 
0.05%BSA, 1% Triton-X, 10% γλυκερόλη, 1mM PMSF). 

• Σπάµε τα κύτταρα µε υπέρηχους (4 φορές από 10 δευτερόλεπτα), 
φυγοκεντρούµε (στις 3500rpm σε φυγόκεντρο τύπου BECKMAN για 10 
λεπτά), µεταφέρουµε σε σωληνάκια του 1.5ml και καταψύχουµε στους -
80οC, όπου διατηρούνται οι πρωτείνες για τουλάχιστο έναν µήνα. 

• Xρησιµοποιούµε ειδικά σφαιρίδια, τα οποία έχουν την ιδιότητα να δεσµεύουν 
την περιοχή της τρανσφεράσης γλουταθειώνης (GST). Πρώτα τα ξεπλένουµε 
δύο φορές (φυγοκέντρηση στις 6000rpm για 2 λεπτά και αποµάκρυνση του 
υπερκείµενου) µε διάλυµα αποµόνωσης και έπειτα προσθέτουµε 30-50µl 
σφαιριδίων στο διάλυµα της πρωτεΐνης µας. Aνακινούµε για µισή µε µία 
ώρα στους 4oC. 

• Eν τω µεταξύ κάνουµε µεταγραφή, µετάφραση και ραδιοσήµανση (µε S35) 
των πρωτεϊνών που θέλουµε να διαπιστώσουµε αν αλληλεπιδρούν µε την 
αποµονωµένη από βακτήρια πρωτεΐνη. Mόλις τελειώσει η αντίδραση 
πέρνουµε ένα δείγµα, στο οποίο προσθέτουµε διάλυµα φόρτωσης (50mM 
TrisCl ph6.8, 5% mercaptoethanol ή 100mM DTT, 2% SDS, 0.1% 
bromophenol blue, 10% glycerol - τελικές συγκεντρώσεις) και το φυλάσουµε 
στους -20οC µέχρις ώτου φορτώσουµε στο πύκτωµα ακριλαµίδης και τα 
υπόλοιπα δείγµατα, ενώ το υπόλοιπο το διατηρούµε στον πάγο. 

• Ξεπλένουµε 4 φορές από 10 λεπτά κάθε φορά (φυγοκέντρηση στις 6000rpm 
για 2 λεπτά και αποµάκρυνση του υπερκείµενου) µε διάλυµα αποµόνωσης 
και µία φορά µε διάλυµα αλληλεπίδρασης (150 mM KCl, 20 mM Hepes 
pH7.9, 0.1% NP40, 5mM MgCl2, 1mM PMSF, 1mM DTT, 0.2% BSA). 
Eπαναδιαλύουµε σε 200µl του διαλύµατος αλληλεπίδρασης. 

• Προσθέτουµε 2-15µl της ραδιοσηµασµένης πρωτείνης µας και ανακινούµε για 
1-5 ώρες στους 4oC. 

• Ξεπλένουµε 4 φορές από 10 λεπτά κάθε φορά (φυγοκέντρηση στις 6000rpm 
για 2 λεπτά και άδεισµα του υπερκείµενου) µε διάλυµα αλληλεπίδρασης 
χωρίς BSA. Eπαναδιαλύουµε σε 40µl διαλύµατος φόρτωσης. 

• Bράζουµε τα δείγµατα για 2-5 λεπτά, τα φυγοκεντρούµε για 5 λεπτά στη 
µέγιστη ταχύτητα και τα φορτώνουµε στο πήκτωµα ακριλαµίδης. 

• Aφού τρέξουν τα δείγµατα µέχρις ώτου φύγει η χρωστική, σταθεροποιούµε το 
πύκτωµα ακριλαµίδης σε διάλυµα µεθανόλης- οξικού οξέος (5% και7% 
αντίστοιχα) για µισή ώρα. 

• Έπειτα το εµβαπτίζουµε σε 1M σαλικιλικό οξύ ή στο ειδικό χηµικό amplifier 
της εταιρίας AMERSHAM και το στεγνώνουµε για 1ώρα περίπου. 

• Tέλος εκθέτουµε το πήκτωµα ακριλαµίδης σε film ακτίνων X, για λίγες ώρες 
ως και µέρες ανάλογα µε την ένταση του σήµατος. 

Για την παραγωγή υβριδίου του γονιδίου gro µε την περιοχή της τρανσφεράσης 
γλουταθειώνης (GST), χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο pGEX-gro (δώρο από τον 
Michael Levine), ενώ για την παραγωγή ραδιοσηµασµένων πρωτεϊνών CI, 
χρησηµοποιήθηκε το πλασµίδιο pCDNAI-ci (δώρο από τον Ariel Ruiz i Altaba) και 
το πλασµίδιο pBluescript-ci703. Tο τελευταίο κλωνοποιήθηκε ως PCR προϊόν στις 
θέσεις SmaI(5'), SalI(3') στον pBluescript και εκφράζει το κουτσουρεµένο ci, 703 
αµινοξέων, τη µορφή καταστολέα του ci κατά τους Aza-Blanc et al 1997. 
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ΣYN-ANOΣOKATAKPHMNIΣH 
 

Eίναι µία µέθοδος κατά την οποία απελευθερώνουµε το σύνολο των πρωτεινών 
από καλλιέργειες κυττάρων ή από ιστούς, κατακρηµνίζουµε επιλεκτικά µε αντίσωµα 
κάποια απ' αυτές και προσπαθούµε να διαπιστώσουµε αν συνκατακρηµνίζεται µια 
άλλη, λόγω σύνδεσής της µε την πρώτη. 

• Στην περίπτωσή µας µετασχηµατίσαµε 107 ∆ροσοφιλικά κύτταρα Schneider 
µε τα απαραίτητα για την έκφραση των γονιδίων cicell,ciwt και gro πλασµίδια. 

• 48 ώρες µετά τη διαµόλυνση, µαζεύουµε τα κύτταρα και τα ξεπλένουµε δύο 
φορές µε 10ml PBS [φυγοκέντρηση στις 2000rpm (BECKMAN) για 3 λεπτά 
και αποµάκρυνση του υπερκείµενου]. 

• Eπαναδιαλύουµε το ίζηµα των κυττάρων σε 7 όγκους διαλύµατος λύσης 
(25mM Hepes pH7.9, 150mMKCl, 2mM EDTA, 0.1% NP40, 1mM DTT, 
1mM PMSF, 10mM NaF). 

• Για να λυθούν τα κύτταρα τα αφήνουµε µισή ώρα στον πάγο και 
φυγοκεντρούµε άλλη µισή για να κατακρηµνιστούν τα κυτταρικά 
υπολείµµατα. Όλες οι παρακάτω διαδικασίες γίνονται στους 4oC.  

• Στο υπερκείµενο προσθέτουµε 30µl σφαιριδίων αγαρόζης (Sepharose Protein 
A), που αναγνωρίζουν ποντικίσια αντισώµατα τύπου IgG2bκ. Aνακινούµε 
στους 4oC για µία ώρα, µε σκοπό να αποµακρύνουµε τις µη ειδικές 
συνδέσεις πρωτεϊνών στα σφαιρίδια. 

• Φυγοκεντρούµε για 2 λεπτά σε µέγιστη ταχύτητα και στο υπερκείµενο 
προσθέτουµε το πρώτο αντίσωµα (π.χ. αντι-HA, που αναγνωρίζει τα cicell και 
ciwt). Aνακινούµε για µία ώρα µε σκοπό να συνδεθεί το αντίσωµα στις 
πρωτεΐνες και έπειτα προσθέτουµε 30µl σφαιριδίων. Aνακινούµε για 6 ώρες 
και ξεπλένουµε 4-5 φορές µε 500µl περίπου διαλύµατος λύσης τη φορά. 

• Eπαναδιαλύουµε σε διάλυµα φόρτωσης (περίπου 30µl τελικός όγκος), 
βράζουµε τα δείγµατα για 2-5 λεπτά, τα φυγοκεντρούµε για 5 λεπτά στη 
µέγιστη ταχύτητα και τα φορτώνουµε στο πήκτωµα ακριλαµίδης. 

• Στη συνέχεια ανιχνεύουµε την ύπαρξη κάποιας ή κάποιων πρωτεϊνών, που 
ενδεχοµένως συνκατακρηµνίζονται, κατά τη µέθοδο WESTERN. 

 
 
ANOΣOIΣTOXHMEIA 
 
Xρώση µε αντισώµατα σε αναπτυξιακούς δίσκους 

Mε τη µέθοδο αυτή ανιχνεύουµε τον εντοπισµό διαφόρων πρωτεϊνών στους 
αναπτυξιακούς δίσκους της ∆ροσόφιλας. Συλλέγουµε συνήθως προνύµφες τρίτου 
αναπτυξιακού σταδίου, αλλά η ίδια µέθοδος είναι λειτουργική και για οποιοδήποτε 
στάδιο προνύµφης ή τα πολύ αρχικά στάδια της νύµφης. 

• Mέσα σε διάλυµα 1xPBS τέµνουµε την προνύµφη στα 2/3 της απόστασης από 
το κεφάλι, αναποδογυρίζουµε το εµπρόσθιο µέρος, αποµακρύνουµε το 
πεπτικό σύστηµα και τα περισσότερα λιπαρά σωµάτια και το εµβαπτίζουµε 
σε κρύο 1xPBS ή διάλυµα στερέωσης ανάλογα µε το αντίσωµα. Στο 
εµπρόσθιο τµήµα βρίσκονται πάντα προσδεδεµένοι οι δίσκοι του µατιού του 
φτερού και του ποδιού. 

• Eφόσον προετοιµάσουµε συνήθως 5-20 προνύµφες, τις µεταφέρουµε σε 
διάλυµα στερέωσης (PEM/ PFA4%) για 10-45 λεπτά ή PLP για 45 λεπτά. 
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PEM/PFA4%:  2mM EGTA, 1mM MgSO4, 0.1 mM Pipes (pH6.95) / 4% 
παραφορµαλδεΰδη. Aφού διαλύσουµε την παραφορµαλδεΰδη σε νερό προσθέτοντας 
1-2 σταγόνες 10N NaOH, την αναµειγνύουµε µε διάλυµα PEM. Tη χρησιµοποιούµε 
συνήθως φρέσκια αν και διατηρείται λίγες µέρες στους 4oC. 
 
PLP: 2% παραφορµαλδεΰδη / 10mM NaIO4, 75mM λυσίνη, 37mM NaPO4 (pH7.2). 
Tο διάλυµα αυτό διατηρείται στον πάγο µόνο για δύο ώρες, επειδή το υπεριωδικό  
ανιόν αντιδρά µε τη λυσίνη. Tο πλεονέκτηµα του σε σχέση µε το PEM/ PFA4% είναι 
ότι αποτελεί ηπιότερο στερεωτή, διαφυλάσσοντας καλύτερα την αντιγονικότητα. 

 
• Ξεπλένουµε τις αναποδογυρισµένες προνύµφες δύο φορές από 15 λεπτά σε 

PBT (1xPBS, 0.2% Triton-X, 0.5% BSA). Eναλλακτικά, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε  φωσφορικό διάλυµα σαπονίνης: 0.1M NaPO4 (pH7.2), 
0.1%Saponin, 3% Normal Goat Serum, για πιο ήπια πλυσίµατα. 

• Eπωάζουµε στο πρώτο αντίσωµα -η αραίωση του οποίου είναι ειδική για το 
κάθε ένα- πάντα στο ίδιο διάλυµα µε αυτό των προηγούµενων ξεπλυµάτων. 

• H επώαση διαρκεί περίπου 16 ώρες, ενώ τα επακόλουθα 3 πλυσίµατα από 2 
λεπτά το καθένα (στους 4oC). 

• Eπώαση µε το δεύτερο αντίσωµα γίνεται σε αραίωση που προτείνει η 
κατασκευάστρια εταιρεία (συνήθως από 1:200 ως 1:500), για 2.5 ώρες στους 
4oC. 

• Tρεις 10λεπτες πλύσεις µε τα προαναφερθέντα διαλύµατα ή µε PBTw 
(1xPBS, 1%Tween).  

• Aν τα δευτερεύοντα αντισώµατα είναι φθορίζοντα, προχωράµε στο επόµενο 
βήµα. Aν είναι συνδεδεµένα µε Horse Radish Peroxidase (HRP), πρέπει να 
κάνουµε χρώση του ιστού σε διάλυµα διαµινοβενζιδίνης (300µg/mlDAB, 
0.0015% H2O2, 0.1M NaPO4 (pH7.2) ή PBTw), µέχρι να εµφανισθεί η 
χρώση. Aν το παραπάνω διάλυµα περιέχει 1.5mM NiCl2 ή 0.18% NaCl2, η 
χρώση γίνεται αντί καφέ, µαύρη. Έπειτα ξεπλένουµε σε  0.1M NaPO4 
(pH7.2) ή PBTw ώστε να σταµατήσει η αντίδραση. 

• Στη φάση αυτή οι δίσκοι πρέπει να αποµακρυνθούν από την προνύµφη µε 
ειδικές λαβίδες και να τοποθετηθούν σε διάλυµα 50% γλυκερόλης για 5-15 
λεπτά. Στη συνέχεια µεταφέρονται σε 10µl διαλύµατος 80% γλυκερόλης, 
πάνω σε αντικειµενοφόρο, όπου και σκεπάζονται µε καλυπτρίδα. Γύρω από 
την καλυπτρίδα απλώνουµε βερνίκι νυχιών για σταθεροποίηση και 
αεροστεγές κλείσιµο. 

• Tα δείγµατα στη γλυκερόλη ξεθωριάζουν µε το χρόνο, γι' αυτό θα πρέπει να 
φωτογραφίζονται σε διάστηµα λίγων ηµερών. Aν επιθυµούµε τη µόνιµη 
διατήρησή τους πρέπει αντί για γλυκερόλη να τα βαπτίσουµε διαδοχικά από 
30%, 50%, 70%, 90% και δύο από 100% αιθανόλη για 7 λεπτά τη φορά. 
Aντικαθιστούµε την αιθανόλη µε methylsalycilate ή DPX πάνω σε 
αντικειµενοφόρο και σκεπάζουµε µε καλυπτρίδα. 

 
∆ιπλές χρώσεις (µε αντισώµατα) µιτωτικών κλώνων 

Iδιαίτερες περιπτώσεις χρώσεων αποτελούν αυτές των µιτωτικών κλώνων. 
Tέτοιοι κλώνοι δηµιουργούνται τυχαία είτε µετά από ακτινοβολία µε ακτίνες X 
(Bellido et. al. 1979). O πιο επαρκής όµως τρόπος να πετύχουµε µιτωτικούς κλώνους 
είναι το απλό αλλά εντυπωσιακό τέχνασµα των Golic and Lindquist 1989. Πρόκειται 
για ένα σύστηµα, του οποίου η βιολογική βάση ανήκει στο σακχαροµύκητα, όπου το 
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επαγόµενο από θερµικό σοκ γονίδιο της φλιπάσης (FLP) αναγνωρίζει  και προκαλεί 
ανασυνδυασµό ανάµεσα στις αλληλουχίες FRT. Άτοµα ετερόζυγα προς ένα γονίδιο 
(το gro στην περίπτωσή µας) και ένα γονίδιο µάρτυρα (π.χ. το ανθρώπινο γονίδιο 
myc) που βρίσκονται στην ίδια πλευρά χρωµοσώµατος που περιέχει την αλληλουχία 
FRT, µπορούν µετά από αναδυνδιασµό των µη αδελφών χρωµατίδων να δώσουν 
κλώνους κυττάρων οµόζυγων για ένα από τα δύο γονίδια. ∆ηµιουργούνται δηλ. δύο 
πάντα κλώνοι, µε τον ένα να εκφράζει το γονίδιο µάρτυρα σε διπλάσια ένταση σε 
σχέση µε τον υπόλοιπο ιστό και µε τον άλλο κλώνο να µην εκφράζει το µάρτυρα 
καθόλου, όπως επίσης και το γονίδιο επιλογής µας (το gro). Bάφοντας επί 
παραδείγµατι µε a-myc, µπορούµε να εντοπίσουµε τη θέση του κλώνου, ενώ 
σύγχρονο βάψιµο π.χ. µε a-ase µας επιτρέπει να δούµε πως επηρεάζεται η έκφραση 
του γονιδίου ase απουσία της έκφρασης κάποιου άλλου (δηλ. του gro). 

∆ουλεύοντας µε το µάρτηρα πmyc ή του hs-GFP θα πρέπει εκτός του 
θερµικού σοκ - 1 ώρα στους 38οC στο πρώτο στάδιο της προνύµφης, εφόσον 
επιζητούµε µεγάλους κλώνους - να κάνουµε άλλο ένα (1-1.5 ώρες στους 38οC) για 
να επαχθεί µεταγραφικά το γονίδιο myc. Eπίσης αφήνουµε για 1 µε 2 ώρες για να 
παραγθεί η πρωτεΐνη. Tο παραπάνω βήµα δεν εκτελείται αν το γονίδιο µάρτυρας 
είναι το Ubi-GFP. Oι διπλές χρώσεις µπορούν να γίνουν συγχρόνως, εφόσον τα 
πρωτεύοντα αντισώµατα προέρχονται από διαφορετικό οργανισµό (π.χ. ποντικό και 
κουνέλι), ενώ τα δευτερεύοντα αντισώµατα δίνουν διαφορετική χρώση ή φθορισµό 
(π.χ. HRP και αλκαλική φωσφατάση ή FITC και TRITC αντίστοιχα). Aν τα 
δευτερεύοντα δίνουν ίδια χρώση (π.χ. HRP και τα δύο) τότε επωάζουµε και 
εµφανίζουµε πρώτα το ένα παρουσία ιόντων Ni και έπειτα το άλλο χωρίς Ni. Aν τα 
πρωτεύοντα αντισώµατα ανείκουν στον ίδιο οργανισµό, εκτελούµε τη διαδικασία 
εξολοκλήρου πρώτα για το ένα και µετά αποµακρύνουµε τα αντισώµατα (stripping) 
µε δύο 5λεπτες πλύσεις σε 0.2M γλυκίνη (pH2.2). Tο ίζηµα της χρώσης παραµένει σ' 
αυτές τις συνθήκες και συνεχίζουµε κανονικά επωάζοντας µε το άλλο πρωτεύον 
αντίσωµα. 
 
 
Aνίχνευση µε χρώση της ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης σε αναπτυξιακούς 
δίσκους 

Aπαραίτητη προϋπόθεση για τέτοιου είδους χρώσεις είναι να υπάρχουν στελέχη 
µυγών µετασχηµατισµένα µε µεταθετά στοιχεία, όπως το P, τα οποία να φέρουν την 
κωδική περιοχή του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης µαζί µε κάποιο επαρκή 
υποκινητή, ή µε κάποιο ασθενή υποκινητή. Στην πρώτη περίπτωση το γονίδιο θα 
εκφράζεται στο πρότυπο που ορίζει ο υποκινητής, τον οποίο εµείς επιλέγουµε. Στη 
δεύτερη περίπτωση η έκφραση καθορίζεται από τη θέση στο γένωµα του µεταθετού 
στοιχείου, δηλ. από το αν το µεταθετό εµπίπτει στην εµβέλεια δράσης κάποιου 
ενισχυτή. H µέθοδος αυτή που είναι γνωστή ως παγίδευση ενισχυτών και προσβλέπει 
στη ανακάλυψη ρυθµιστικών περιοχών και του χωροχρονικού προτύπου ρύθµισής 
τους. Για τη χρώση ιστών προνύµφης χρησιµοποιούµε το παρακάτω πρωτόκολλο: 

• Συλλέγουµε προνύµφες τρίτου συνήθως αναπτυξιακού σταδίου και 
ενδεδειγµένου γονότυπου. Όπως στην περίπτωση της χρώσης µε αντισώµατα 
τις αναποδογυρίζουµε, τις καθαρίζουµε και τις διατηρούµε µέχρι και µισή 
ώρα σε διάλυµα 1xPBS. 

• Ως διάλυµα στερέωσης χρησιµοποιούµε 1% γλουταραλδεϋδη (TED PELLA) 
διαλυµένη σε νερό και εµβαπτίζουµε σ' αυτό τις προνύµφες για 10 λεπτά. 
Eναλλακτικά αντί για γλουταραλδεϋδη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
διάλυµα PEM/ PFA4% (δείτε παραπάνω). 
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• Ξεπλένουµε τρεις φορές µε 1xPBS και επωάζουµε σε διάλυµα χρώσης για 10 
λεπτά µέχρι και 20 ώρες, ανάλογα µε το πότε εµφανίζεται η χρώση. 

 
∆IAΛYMA XPΩΣHΣ: 10mM NaPO4 (pH7.2), 150mM NaCl, 1mM MgCl2, 3mM 
K4[Fe+2(CN)6], 3mM K4[Fe+3(CN)6], 0.3% Triton-X, 0.2% X-gal. Tο διάλυµα 
διατηρείται σε σκοτεινό δοχείο σε θερµοκρασία δωµατίου, ενώ το X-gal 
διατηρείται στους -20οC, σε σκοτεινό δοχείο και προστίθεται την τελευταία 
στιγµή. 
 
• Ξεπλένουµε δύο φορές µε 1xPBS, αποµακρύνουµε τους δίσκους από τις 

προνύµφες και τους µονιµοποιούµε σε γλυκερόλη, όπως στην περίπτωση της 
χρώσης µε αντισώµατα. 

• Kαι σ' αυτού του είδους τη χρώση τα δείγµατα ξεθωριάζουν και η χρώση 
διαχέεται µε το χρόνο, γι' αυτό η παρατήρη ή η φωτογράφισή τους πρέπει να 
γίνεται σε διάστηµα λιγότερο της µιας εβδοµάδας. 

 
Iδανικός χρόνος επώασης σε διάλυµα χρώσης για διάφορα στελέχη προνυµφών* 
en-lacZ :                10 λεπτά                        (Προέλευση >  T. Kornberg) 
dpp-lacZ :              15-30 λεπτά                   (Προέλευση >  J. Treisman) 
ptc-lacZ :               30 λεπτά                        (Προέλευση >  S. Cohen) 
wg-lacZ :               15-20 λεπτά                   (Προέλευση > T. Kornberg) 
omb-lacZ :            12ώρες                           (Προέλευση >  S. Cohen) 
H15 :                      30 λεπτά                        (Προέλευση >  S. Cohen) 
vgb-lacZ :              15-30 λεπτά                   (Προέλευση >  µέσω S. Bray) 
vgQ-lacZ :             15-30 λεπτά                   (Προέλευση >  S. Artavanis-Tsakonas) 
Dll-lacZ :               12 ώρες                          (Προέλευση >  S. Cohen) 
hh-lacZ :                2-4 ώρες                        (Προέλευση >  S. Cohen) 
ci-lacZ :                 15-30 λεπτά                    (Προέλευση >  T. Kornberg) 
neurA101-lacZ:        8-12 ώρες                      (Προέλευση >  H. Bellen) 
m8-lacZ :                2-8 ώρες                        (Προέλευση >  F. Schweisguth) 
m4-lacZ :               >12 ώρες                       (Προέλευση >  J. Posakony) 
mβ-lacZ :               15-30 λεπτά                  (Προέλευση >  S. Bray) 
mγ-lacZ :                2 ώρες                           (Προέλευση >  S. Bray) 
*Σηµείωση: Σε περιπτώσεις, όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα στελέχη του ίδιου 
γονοτύπου, αναφέρεται στην παραπάνω λίστα αυτό µε το µικρότερο ιδανικό χρόνο 
επώασης. 
 
Xρώση µε αντισώµατα σε κύτταρα κυτταρικών σειρών  (Schneider cells) 

Mε τη µέθοδο αυτή ανιχνεύουµε τον εντοπισµό διαφόρων πρωτεϊνών σε κύτταρα 
κυτταρικών σειρών. Tα κύτταρα Schneider δεν προσκολλούνται στον πυθµένα, γι' 
αυτό η σταθεροποίησή τους απαιτεί τη χρήση ειδικών αντικειµενοφόρων και πολυ-D-
λυσίνης. 

• Σε αντικειµενοφόρους µε ειδικές θέσεις (Carlson Scientific Inc.#100806) 
βάζουµε 30µl πολυ-D-λυσίνης (50µg/ml σε 10mM Tris-Cl pH8) ανά θέση. 
Aφήνουµε το υγρό να στεγνώσει όλη νύχτα ή σε ρεύµα αέρα για λίγες ώρες 
ή στους 45οC για µισή ώρα. 
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• Ξεπλένουµε τις θέσεις µε 1xPBS και έπειτα προσθέτουµε 40 µl κυττάρων 
διαλυµένα σε 1xPBS. Aφήνουµε τα κύτταρα να κατακρηµνιστούν για µισή 
ώρα. Όλες οι παρακάτω διαδικασίες γίνονται σε θερµοκρασία δωµατίου και 
οι επωάσεις σε υγρό θάλαµο, ώστε να µην στεγνώσουν τα δείγµατα. 

• Ξεπλένουµε µια φορά µε διάλυµα στερέωσης (2% παραφορµαλδεΰδη σε 
1xPBS) και επωάζουµε στο ίδιο διάλυµα για 10-15 λεπτά. 

• Ξεπλένουµε µε 1xPBS τρεις φορές και προσθέτουµε το πρώτο αντίσωµα. H 
αραίωση είναι ίδια ή και αρκετά µεγαλύτερη από αυτή των χρώσεων 
αναπτυξιακών δίσκων. O διαλύτης του αντισώµατος είναι PBT ή φωσφορικό 
διάλυµα σαπονίνης (δείτε παραπάνω). 

• Eπωάζουµε για 1-2ώρες και ξεπλένουµε τρεις φορές µε 1xPBS. 
• Eπωάζουµε µε το δευτερεύoν αντίσωµα (συνήθως 1:200- 1:250 αραίωση) 

στον ίδιο διαλύτη µε το πρώτο αντίσωµα για µία ώρα. Eφόσoν το δευτερεύoν 
αντίσωµα είναι φθορίζον, θα πρέπει από το σηµείο αυτό µέχρι και τη φύλαξη 
των δειγµάτων όλα να γίνονται σε σκοτεινές συνθήκες. 

• Ξεπλένουµε τρεις φορές µε 1xPBS και επωάζουµε τέλος σε διάλυµα DAPI 
(0.1µl/ml) για 5 λεπτά. Mε τον πρόπο αυτό γίνεται συγχρόνως χρώση και του 
πυρηνικού DNA, γεγονός που µας επιτρέπει να διακρίνουµε τον 
υποκυτταρικό εντοπισµό του πυρήνα. 

• Ξεπλένουµε µια φορά µε 1xPBS και µονιµοποιούµε σε 80% γλυκερόλη µε 
ειδική µεγάλου µεγέθους καλυπτρίδα και βερνίκη νυχιών γύρω απ' αυτήν για 
σταθερότητα και αεροστεγές κλείσιµο. 

H παρατήρηση και η φωτογράφiση είναι σκόπιµο να γίνεται σχεδόν αµέσως µετά 
την παραπάνω διαδικασία για δευτερεύoντα αντισώµατα που φθορίζουν (παρ' όλα 
αυτά τα δείγµατα µπορούν να διατηρηθούν για µερικές µέρες, πάντα όµως φυλαγµένα 
στο σκοτάδι). Eπίσης ο φθορισµός ορισµένων αντισωµάτων, όπως του FITC χάνεται 
γρήγορα µετά την έκθεσή τους σε υπεριώδες φως. Tέλος ο φθορισµός της GFP 
επhρεάζεται αρνητικά από τη διαδικασία στερέωσης (fixation), αν και όχι δραµατικά 
σ' αυτές τις συνθήκες. 
 
 
Συνθήκες χρώσεων ειδικές για κάθε αντίσωµα 
 
ANTIΣΩMA:1     323 [αναγνωρίζει τα E(spl)-m7, E(spl)-mδ και E(spl)-mγ]. 
Προέλευση: Sarah Bray 
 
ΣTEPEΩΣH        Για 30-45 λεπτά σε PEM/4%PFA 
 
APAIΩΣH           1:1 σε PBT   
 
∆EYTEPEYON   goat a-mouse HRP(Jackson), 1:250  σε PBT 
 
ΣHMEIΩΣEIΣ Tα πάντα γίνονται στους 4οC. Tο αναποδογύρισµα των προνυµφών 
γίνεται για 15 λεπτά µόνο και η εµβάπτιση σε στερεωτή γίνεται αµέσως µετά τον 
καθαρισµό τους. Oι προνύµφες θα πρέπει να αναδεύονται σε κάθε στάδιο µετά τη 
στερέωση. 
 
ANTIΣΩMA:2     a-asense [αποτελεί εξαίρετο µάρτυρα των κυττάρων ΠAO]. 
Προέλευση: Yuh Nung Jan 
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ΣTEPEΩΣH        Για 10 λεπτά σε PEM/4%PFA 
 
APAIΩΣH           1:10000 σε PBT   
 
∆EYTEPEYON   goat a-rabbit HRP(Jackson), 1:500  σε PBT 
 
ΣHMEIΩΣEIΣ    Eίναι απαραίτητος ο προκαθαρισµός του, αναµειγνύοντας 2µl 
αντισώµατος µε 100µl PBT και 100µl στερεωµένων εµβρύων (π.χ. γονοτύπου yw) 
και αναδεύοντάς τα όλη νύχτα. Tο χρησιµοποιούµε αραιώνοντας επιπλέον 1:100. 
 
ANTIΣΩMA:3  a-gro [αναγνωρίζει το Gro, το Gro∆WD40, το Gro∆Q, το GroCKII(-
), το Grocdc2(-), το GroNLS(-), αλλά και το οµόλογο του Gro, TLE1]. Προέλευση: 
Xρίστος ∆ελιδάκης 
 
ΣTEPEΩΣH        Για 20 λεπτά σε PEM/4%PFA 
 
APAIΩΣH           1:1 (ως και 1:10 σε κύτταρα Schneider) σε PBT   
 
∆EYTEPEYON  goat a-mouse HRP ή goat a-mouse TRITC (Jackson), 1:250 σε PBT 
 
ΣHMEIΩΣEIΣ    Παρουσιάζει δυσκολίες στη χρώση του ενδογενούς Gro στους 
αναπτυξιακούς δίσκους. 
 
ANTIΣΩMA:4  panTLE [αναγνωρίζει όλα τα TLE και τα Gro, Gro∆GCS, Gro∆Q, 
GroCKII(-), Grocdc2(-), GroNLS(-)]. Προέλευση: Stefano Stifani 
 
ΣTEPEΩΣH        Για 20 λεπτά σε PEM/4%PFA 
 
APAIΩΣH           1:5 ως 1:10 σε PBT  
  
∆EYTEPEYON   a-rat HRP ή FITC (Jackson), 1:200  σε PBT 
 
ΣHMEIΩΣEIΣ    αναγνωρίζει το Gro λιγότερο έντονα απ' ότι το a-gro. 
 
 
ANTIΣΩMA:5     174 [αναγνωρίζει ειδικά το E(spl)-mδ]. Προέλευση: Sarah Bray 
 
ΣTEPEΩΣH        Για 30-45 λεπτά σε PEM/4%PFA 
 
APAIΩΣH           1:1 σε PBT (αν και προτείνεται να χρησιµοποιείται αναραίωτο) 
 
∆EYTEPEYON   goat a-mouse HRP(Jackson), 1:250  σε PBT 
 
ΣHMEIΩΣEIΣ Tα πάντα γίνονται στους 4οC. Tο αναποδογύρισµα των προνυµφών 
γίνεται για 15 λεπτά µόνο και η εµβάπτιση σε στερεωτή γίνεται αµέσως µετά τον 
καθαρισµό τους. Oι προνύµφες θα πρέπει να αναδεύονται σε κάθε στάδιο µετά τη 
στερέωση. 
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ANTIΣΩMA:6     a-myc [της εταιρείας Developmental Studies. Hybridoma Bank] 
 
ΣTEPEΩΣH        Για 45 λεπτά σε PLP 
 
APAIΩΣH           1:3000 σε PBT ή φωσφορικό διάλυµα σαπονίνης  
 
∆EYTEPEYON   goat a-mouse HRP ή goat a-mouse TRITC(Jackson), 1:250 σε PBT 
ή φωσφορικό διάλυµα σαπονίνης 
 
ΣHMEIΩΣEIΣ  Eίναι ευαίσθητο αντίσωµα και λειτουργεί σε διάφορες συνθήκες, εν 
αντιθέσει µε αυτό της εταιρείας Santa Crouse. Xρησιµοποιείται ως µάρτυρας των 
µιτωτικών κλώνων. 
 
ANTIΣΩMA:7     a-βgal [της εταιρίας PROMEGA] 
 
ΣTEPEΩΣH        Για 45 λεπτά σε PLP ή για 20 λεπτά σε PEM/4%PFA 
 
APAIΩΣH           1:1000 σε PBT ή φωσφορικό διάλυµα σαπονίνης  
 
∆EYTEPEYON   goat a-mouse HRP ή goat a-mouse TRITC(Jackson), 1:250 σε PBT 
ή φωσφορικό διάλυµα σαπονίνης 
 
ΣHMEIΩΣEIΣ  H στερέωση µε PLP δίνει πιο δυνατή και µη διαχυµένη χρώση, 
ιδιαίτερα σε ιστούς µε χαµηλή έκφραση β-γαλακτοσιδάσης  
 
 
ΣYΣTHMA TΩN ∆YO YBPI∆IΩN 
 

Xρησιµοποιώντας το σύστηµα αυτό προσπαθούµε να ανιχνεύσουµε την 
ύπαρξη αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο πρωτεϊνών. Oι αλληλεπιδράσεις θεωρούνται in 
vivo, αν και οι πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν υπάρχει πιθανότητα να µην έχουν τη 
σωστή διαµόρφωση, λόγω του ότι είναι υβριδισµένες µε περιοχές ενεργοποίησης, 
όπως το B42 ή περιοχές σύνδεσης στο DNA, όπως το LexA. Oι πλασµιδιακοί φορείς 
που χρησιµοποιούνται για την έκφραση των πρωτεϊνών είναι ο pJG4-5 (προσφέρει 
την περιοχή B42) και ο pEG202 (προσφέρει την περιοχή LexA)(Gyuris et al 1993). 
  Tα γονίδια m4 και mα κλωνοποιήθηκαν στους παραπάνω πλασµιδιακούς φορείς ως 
EcoRI(5’)-XhoI(3’) PCR προϊόντα και ελέγθηκαν µε sequencing και µε πρωτεϊνική 
ανάλυση τύπου Western, χρησιµοποιώντας τα αντισώµατα a-LexA (Clontech) και a-
HA (Boehringer). Tο κουτσουρεµένο στο καρβοξυτελικό άκρο του γονίδιου ci, 
προέκυψε από το pJG4-5-ci (Monnier et al 1998), έπειτα από εξαγωγή ενός 
κοµµατιού [NruI(5'), ClaI(3')]. Oι υπόλοιπες κατασκευές στους φορείς pJG4-5 
καιpEG202 και οι αναφορές τους είναι οι εξείς: da, ac, sc, ato, mδ, mγ, mβ, m8, m7, 
m5, m3, gro (Alifragis et al 1997), H (Maier et al 1997), Dx, Su(H), NICN1 (Matsuno et 
al 1995). Tα πειράµατα έγιναν όπως περιγράφονται στο άρθρο Alifragis et al 1997. 
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AΠOTEΛEΣMATA 
                              (I) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Σε µερικούς ανθρώπους τα γένια προσδίδουν κύρος 

Στις µύγες εξάπτουν την περιέργεια για µελέτη 
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H YΠEPEKΦPAΣH TΩN m4 KAI mα ΠPOKAΛEI ΠOΛΛAΠΛAΣIAΣMO 
TΩN ΣMHPHΓΓΩN 
 

H σύγκριση της έκφρασης του m4 και mα µε τις περιοχές του καθορισµού των 
πρόδροµων νευρικών κυττάρων (Wurmbach et al1999), µας ώθησε στο να 
ερευνήσουµε αν εµπλέκονται σ' αυτή τη διαδικασία. Σηµειακές µεταλλαγές αυτών 
των γονιδίων δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής. Όµως µια µικρή έλλειψη µέσα στο 
γενετικό τόπο του E(spl)-C, το Prrev4, παρουσιάζει απώλεια των m1 ως και το m4 
(Preiss et al 1988). Πάνω από ελλείψεις που καλύπτουν την περιοχή, το Prrev4 δίνει 
άτοµα αγρίου τύπου, υποδεικνύοντας ότι η έλλειψη του m4 δεν προκαλεί κάποιο 
φαινότυπο. O γονότυπος αυτός περιλαµβάνει ένα αντίπυπο του γονιδίου mα, 
υποδηλώνοντας ίσως ότι υπάρχει κάποιος λειτουργικός πλεονασµός ανάµεσα στα δύο 
γονίδια. Mεγαλύτερες ελλείψεις, που αποµακρύνουν και τα δύο γονίδια, αφαιρούν 
συγχρόνως και αρκετά E(spl)-bHLH, προκαλώντας τυπικούς νευρογόνους 
φαινότυπους (δείτε εισαγωγή). Eποµένως, είτε τα m4 και mα συνεργάζονται µε τα 
E(spl)-bHLH για να καταστείλουν τη νευρική τύχη, είτε η απώλεια λειτουργίας τους 
επισκιάζεται εξαιτίας της απώλειας λειτουργίας των E(spl)-bHLH. 

Kαθώς ήταν αδύνατο να διαφωτίσουµε την υπόθεση της λειτουργίας των 
m4/α, αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε καταστάσεις κέρδους λειτουργίας των 
γονιδίων αυτών. Για το λόγο αυτό τα υποκλωνοποιήσαµε σε πλασµιδιακούς φορείς, 
που επιτρέπουν την επαγωγή τους κάτω από τον υποκινητή UASGAL4 και 
δηµιουργήσαµε µ' αυτό µετασχηµατισµένες µύγες. Όταν οι τελευταίες 
διασταυρώθηκαν µε τις λεγόµενες "διαγονιδιακές GAL4 µύγες ή σειρές GAL4", 
παρήγαγαν φαινοτύπους πολλαπλασιασµένων σµηρίγγων (Eικόνα 8). Aυτό είναι 
αντίθετο από το αποτέλεσµα της υπερέκφρασης των γειτονικών γονιδίων E(spl)-
bHLH, η οποία προκαλεί απώλεια αισθητηρίων οργάνων (Tata and Hartley 1995, 
Nakao and Campos-Ortega 1996, Ligoxygakis et al 1999). Σειρές GAL4 (apmd544-
GAL4, pnrmd237-GAL4, ptc559.7-GAL4, scaT3-GAL4 και 455.2-GAL4), που παρήγαγαν 
πολλαπλασιασµό των σµηρίγγων, ήταν αυτές που προκαλούσαν έκφραση στην 
περιοχή του θώρακα κατά το χρονικό διάστηµα που γίνεται η επιλογή των κυττάρων 
ΠAO. Tην ίδια ακριβώς επίδραση είχαν τα διαγονίδια m4 µε αυτά του mα, µε κάποια 
ποικιλότητα στην ένταση του φαινοτύπου ανάλογα µε τη θέση ένθεσης των γονιδίων 
στο γονιδίωµα. Για το λόγο αυτό θα αναφερόµαστε σ'αυτά ως m4/α. 

Oι µικροχαίτες, οι µακροχαίτες και τα αισθητήρια όργανα καµπανιφόρµια, 
επηρεάζονται µε τον ίδιο τρόπο από την υπερέκφραση των m4/α. Για παράδειγµα, 
έκφραση των m4/α µπροστά από το εµπροσθοπίσθιο σύνορο του δίσκου του φτερού, 
χρησιµοποιώντας την ptc559.7-GAL4, προκαλεί υπεράριθµες σµήριγγες στο scutellum 
και πληθώρα καµπανιφορµίων στην φλέβωση ACV (Eικόνα 8.B). Eίναι 
χαρακτηριστικό ότι τα επιπλέον αισθητήρια όργανα που προκύπτουν εµφανίζονται 
στις κανονικές θέσεις και όχι διάσπαρτα, δηµιουργώντας έτσι θυσσάνους σµηρίγγων 
(Eικόνα 8). Eκτός του πολλαπλασιασµού των αισθητηρίων οργάνων, δεν 
παρατηρήθηκε άλλος φαινότυπος στο φτερό. Tο σήµα του Notch είναι γνωστό ότι 
δρα κατά το σχηµατισµό του περιθωρίου του φτερού και τον καθορισµό των 
φλεβώσεων (Huppert et al 1997, Irvine and Vogt 1997) και θα περιµέναµε ότι η 
υπερέκφραση των m4/α θα προκαλούσε κοψίµατα στο φτερό και στις φλεβώσεις, αν 
αυτά συµµετείχαν γενικότερα στην καταστολή του σήµατος του Notch. όµως κάτι 
τέτοιο δεν συναντήσαµε. Kαµιά ανωµαλία δεν παρατηρήθηκε στο περιθώριο και στις 
φλεβώσεις του φτερού µετά από υπερέκφραση ενός αντιγράφου m4 ή mα µε σειρές 
GAL4 που οδηγούν την έκφραση των διαγονιδίων στο τµήµα του δίσκου που δίνει το 
φτερό ( 32B-GAL4  και  ombmd653-GAL4 ).  Aυτό  επιβεβαιώθηκε  µε  τον  έλεγχο  της  
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Eικόνα 8. Scutellum αγρίου τύπου (A) συγκρίνεται µε αυτά µυγών των ακόλουθων 
γονοτύπων: (B) ptc-GAL4/+; UAS-m4/UAS-m4, (Γ) ptc-GAL4/+; UAS-l' sc/+ και (∆) 
ptc-GAL4/+; UAS-E(spl)mδ/+. Συγκρίνετε την υπεραριθµία των τεσσάρων 
µακροχαιτών στις φυσιολογικές θέσεις (B) µε αυτήν των τυχαία διασκορπισµέων 
µακροχαιτών (Γ), και την πλήρη εξαφάνισή τους (∆). H εικόνα (E) προέκυψε από 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σαρώσεως και δείχνει το θώρακα µύγας του γονοτύπου 
pnr-GAL4/UAS-mα µε υπεραριθµία µικροχαιτών και µακροχαιτών π.χ. dorsocentrals 
(βέλη). (ΣT) Λεπτοµέρεια εµπρόσθιας εγκάρσιας φλέβωσης (ACV) µύγας µε 
γονότυπο ptc-GAL4/UAS-m4, που δείχνει τον τριπλασιασµό του καµπανιφόρµιου 
αισθητηρίου οργάνου (κεφάλι βέλους). (Z) Λεπτοµέρεια γενετικού µωσαϊκού σε 
θώρακα µύγας, όπου στο τµήµα δεξιά της διακεκοµµένης γραµµής υπερεκφράζεται 
m4 και αναγνωρίζεται από το φαινότυπο κατσαρών τριχών, ενώ αριστερά δεν 
υπάρχει υπερέκφραση και οι τρίχες είναι φυσιολογικές. Παρατηρήστε ότι οι κατσαρές 
µικροχαίτες είναι συνήθως οµαδοποιηµένες, ακόµη και αυτές στα σύνορα των δύο 
τµηµάτων. 
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έκφρασης των vgQ-lacZ, mβ-lacZ και wg-lacZ (γονίδια ρυθµιστές αυτών των 
διαδικασιών, που επάγονται από το ενεργοποιηµένο Notch) σε συνθήκες 
υπερέκφρασης των m4/α, όπου το πρότυπο της γαλακτοσιδάσης ήταν το ίδιο µε αυτό 
του αγρίου τύπου. 
 
 
TA m4 KAI mα ∆EN ΣYMΠEPIΦEPONTAI ΣAN TA ΠPONEYPIKA 
ΓONI∆IA 
 

H υπερέκφραση των προνευρικών γονιδίων του τύπου των bHLH, όπως είναι 
αυτά του AS-C, δίνει επίσης υπεράριθµα αισθητήρια όργανα (Hinz et al 1994). 'Oµως, 
ο φαινότυπος που προκαλείται από τα m4/α είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν της 
υπερέκφρασης των προνευρικών γονιδίων. Tα τελευταία παράγουν εκτοπικές 
σµήριγγες σε νέες θέσεις, π.χ. στο µέσο του φτερού, κάτι που δεν παρατηρούµε ποτέ 
µε υπερέκφραση των m4/α. Eπίσης, οι εκτοπικές σµήριγγες που παράγονται από το 
UAS-l' sc (ένα από τα προνευρικά γονίδια) απέχουν η µία από την άλλη, προτείνοντας 
ότι δηµιουργούνται από διασκορπισµένα κύτταρα ΠAO. Για να συγκρίνουµε το 
πρότυπο των κυττάρων ΠAO που δηµιουργείται από τα UAS-m4/α µε αυτό του UAS-
l' sc, τα εκφράσαµε χρησιµοποιώντας τη σειρά apmd544-GAL4, στο γενετικό υπόβαθρο 
του neurA101-lacZ. Tο τελευταίο µετά από χρώση β-γαλακτοσιδάσης επιτρέπει τον 
εντοπισµό των κυττάρων ΠAO στους αναπτυξιακούς δίσκους. Aν και η υπερέκφραση 
του l'sc δίνει ένα πρότυπο τυχαία διασπαρµένων κυττάρων ΠAO σε όλο το νωτιαίο 
διαµέρισµα του δίσκου του φτερού (στην περιοχή δηλ. που εκφράζεται η σειρά 
GAL4, Eικ. 9.∆), τα m4/α δίνουν συναθροισµένα κύτταρα ΠAO στις κανονικές 
θέσεις, όπου θα υπήρχαν µονά κύτταρα σε ιστούς αργίου τύπου (Eικόνα 9.Γ). Για το 
λόγο αυτό φαίνεται ότι τα m4/α δεν έχουν προνευρική λειτουργία, αλλά µάλλον 
βασίζονται στα προνευρικά για να προωθήσουν τη νευρική µοίρα. Aυτό 
επιβεβαιώθηκε µε πείραµα εκτοπικής έκφρασης του m4 (apmd544-GAL4; UAS-m4) 
συνδυαζόµενο µε έλλειψη των προνευρικών γονιδίων ac και sc (Df(1)sc10_1). Mύγες 
ηµίζυγες για το sc10_1 έχουν φαλακρούς θώρακες, καθώς δεν παράγονται κύτταρα 
ΠAO, απουσία ενεργότητας προνευρικών γονιδίων. Σε αυτό το γενετικό υπόβαθρο, η 
υπερέκφραση του m4 δεν επαναφέρει καµία σµήριγγα, δηλώνοντας ότι το m4 δεν 
µπορεί να επάγει τη δηµιουργία αισθητηρίων οργάνων απουσία των προνευρικών 
προτεϊνών. 
 
 
H YΠEPEKΦPAΣH TΩN m4 KAI mα ΠAPEMΠO∆IZEI TH ∆IA∆IKAΣIA 
THΣ ΠΛEYPIKHΣ ANAΣTOΛHΣ 
 

Tο πρότυπο των κυττάρων ΠAO είναι αποτέλεσµα ενός αγώνα ανάµεσα στις 
προνευρικές πρωτεΐνες, που επάγουν τη νευρική τύχη και του σήµατος του Notch, 
που την καταστέλλει. Tο γεγονός ότι οι υπεράριθµες σµήριγγες/ή κύτταρα ΠAO 
προκύπτουν δίπλα-δίπλα (Eικόνα 8.B, 8.E και 9.Γ), σηµαίνει ότι το σήµα του Notch, 
που δρα σε γειτονικά κύτταρα για να καταστείλει την τύχη των κυττάρων ΠAO, ίσως 
καταστέλλεται. Για λόγους σύγκρισης καταστείλαµε την πλευρική αναστολή, 
υπερεκφράζοντας ένα καλά χαρακτηρισµένο αναστολέα του σήµατος του Notch, το 
Hairless (H) (Bang and Posakony 1992, Meier et al 1997). Tο H είναι γνωστό ότι 
µπλοκάρει το σήµα του Notch, παρεµποδίζοντας την ενεργότητα του µεταγραφικού 
ενεργοποιητή Su(H), µέσω του οποίου τουλάχιστο ένα µέρος του σήµατος του Notch 
µεταβιβάζεται στον πυρήνα (Brou et al 1994 ). Tο αποτέλεσµα της υπερέκφρασης του  
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Eικόνα 9. Περιοχές προδρόµων του φτερού από αναπτυξιακούς δίσκους προνυµφών 
τρίτου σταδίου, που περιλαµβάνουν στο γονότυπό τους το γονίδιο neurA101-lacZ και 
είναι βαµµένες µε χρώση β-γαλακτοσιδάσης για να φανούν τα κύτταρα ΠAO. (A) 
αγρίου τύπου γονότυπος, (B) ap-GAL4/+; UAS-E(spl)mγ/+, (Γ) ap-GAL4/+; UAS- 
m4/+, (∆) ap-GAL4/+; UAS-l' sc/+ και (E) ap-GAL4/+; UAS-H/+. Aυτή η σειρά 
GAL4 εκφράζει σε όλο το νωτιαίο διαµέρισµα (πάνω από τη διακεκοµµένη γραµµή 
σε όλα τα εικονίδια). Tα κεφάλια των βελών δείχνουν την νωτιαία σειρά των 
κυττάρων ΠAO στο περιθώριο του φτερού, τα οποία λείπουν στο (B), υπεραριθµούν 
στο (Γ) και υπεραριθµούν µερικώς στο (E). Aν και το πρότυπο σχηµατισµού του 
δίσκου επηρεάζεται από τη υπερέκφραση του l' sc (∆), παρατηρούνται εκτοπικά 
κύτταρα ΠAO διάσπαρτα σε όλο το νωτιαίο διαµέρισµα. Στα (Γ) και (E) υπεραριθµία 
συναντάµε, εκτός του περιθωρίου του φτερού, στα καµπανιφόρµια της εµπρόσθιας 
εγκάρσιας φλέβωσης (ACV) και σε αυτά της τρίτης φλέβας (L3), όπως δείχνει το 
βέλος. 
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H, ήταν παρόµοιο µε αυτό των m4/α (Eικόνα 9.E και 9.Γ αντίστοιχα), δηλαδή 
παράχθηκαν υπεράριθµα κύτταρα ΠAO στις προνευρικές περιοχές. Στους 
προνευρικούς συναθροισµούς του ACV (καµπανιφόρµιο της εµπρόσθιας εγκάρσιας 
φλέβωσης), του L3 (καµπανιφόρµια της τρίτης φλέβωσης) και αυτών του περιθωρίου 
του φτερού, η υπερπαραγωγή κυττάρων ΠAO ήταν συγκρίσιµη µε αυτή που 
προκαλείται από τα m4/α, ενώ στο dorsal radius το H έδωσε πολύ µεγαλύτερο αριθµό 
κυττάρων ΠAO. Oι επιδράσεις του H διαφέρουν από τα m4/α και σε άλλα σηµεία. 
Πρώτον, το H εξαφανίζει κάποια αισθητήρια όργανα του περιθωρίου του φτερού, µε 
το να παρεµποδίζει τη µετάδοση του σήµατος µέσω του Su(H) κατά τη δηµιουργία 
του περιθωρίου του φτερού (de Celis et al 1996b), το οποίο ακολούθως επάγει τα 
κύτταρα ΠAO της περιοχής (Phillips and Whittle 1993). Έχουµε ήδη συµπεράνει ότι 
τα m4/α δεν επηρεάζουν τη διαδικασία σχηµατισµού του περιθωρίου του φτερού. H 
δεύτερη διαφορά αφορά το φαινότυπο στο ενήλικο άτοµο. Eνώ τα m4/α 
δηµιουργούσαν µόνο θυσσάνους σµηρίγγων, το H δηµιουργεί γυµνά σηµεία στο 
θώρακα ή σµήριγγες χωρίς κύτταρα θήκες (Bang and Posakony 1992, Meier et al 
1997), όπως προβλέπεται από το ρόλο που έχει στον καθορισµό των απογόνων των 
κυττάρων ΠAO. Tα m4/α δεν δίνουν κανένα από τους παραπάνω φαινοτύπους 
(Eικόνα 10.B), υποδηλώνοντας ότι επηρεάζουν µόνο τον αριθµητικό περιορισµό των 
κυττάρων ΠAO σε ένα ανά προνευρικό συναθροισµό, αλλά όχι τους απογόνους τους. 
Για να το διευκρινίσουµε αυτό κάναµε χρώσεις µε αντισώµατα που αναγνωρίζουν τις 
πρωτεΐνες Elav (µάρτυρας των νευρικών κυττάρων) και Pros (µάρτυρας των 
κυττάρων γλοίας). Eπίσης παρατηρήσαµε την αναλογία κυττάρων θήκης και γλοίας. 
Στην εισαγωγή είδαµε ότι η αναλογία µεταξύ νευρικών κυττάρων και γλοίας, αλλά 
και µεταξύ κυττάρων θήκης και σµήριγγας είναι πάντα ένα προς ένα, µέσω του 
περιορισµού από το σήµα του Notch. Όπως φαίνεται στην εικόνα 10 υπάρχει ένα 
προς ένα αντιστοιχία των κυττάρων που βάφουν µε τα δύο αντισώµατα (Eικ. 10.Γ), 
αλλά και των κυττάρων θήκης και σµήριγγας (Eικ. 10.B). Eποµένως, δεν επηρεάζεται 
η σηνατοδότηση του Notch ανάµεσα σ' αυτά τα κύτταρα (Jan and Jan 1998). Tο µόνο 
αναπτυξιακό βήµα στην ανάπτυξη των αισθητηρίων οργάνων που φαίνεται να 
επηρεάζεται είναι η φάση της πλευρικής αναστολής. 

Kαθώς είναι πιθανό ότι τα m4/α επηρεάζουν ένα σήµα διακυτταρικής 
επικοινωνίας, είναι σηµαντικό να προσδιορίσουµε αν το κάνουν εµπλεκόµενα στην 
παραγωγή ή τη λήψη του σήµατος. Στην πρώτη περίπτωση η επίδραση θα είναι 
κυτταρικά µη αυτόνοµη. Για να το ελέγξουµε αυτό εκφράσαµε το m4 σε κλώνους 
κυττάρων χρησιµοποιώντας µια σειρά µυγών Ubx>Stop f+>GAL4 (de Celis and Bray 
1997). Περιοχές που υπερεκφράζουν m4 δίνουν θυσσάνους σµηρίγγων σηµαδεµένες 
από την έλλειψη του γονιδίου forked (f), ενώ οι γειτονικές σµήριγγες (f+) ήταν 
πάντοτε µονές (Eικόνα 8.Z). Eπιπλέον, οι σµήριγγες f στα σύνορα του κλώνου ήταν 
συνήθως πολλαπλασιασµένες, προτείνοντας ότι ο φαινότυπος τους δεν σώζεται από 
γειτνίαση µε ιστό αγρίου τύπου. ∆εν µπορέσαµε να συµπεράνουµε αν αυτή η 
αυτονοµία ανάγεται στο επίπεδο του ενός κυττάρου, καθώς δε στάθηκε δυνατό να 
εξακριβώσουµε το γονότυπο των επιδερµικών κυττάρων, που παρεµβάλλονται 
ανάµεσα στις σµήριγγες, στα σύνορα των κλώνων. Eντούτοις, παραδεχόµαστε ότι η 
δράση του m4 αφορά το µπλοκάρισµα της λήψης του σήµατος, κάτι που είναι 
σύµφωνο µε τα αποτελέσµατά µας των πειραµάτων σε κυτταρικές σειρές (δείτε 
παρακάτω). 
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Eικόνα 10. (A) Aπεικόνιση της γενεαλογίας των κυττάρων ΠAO. (B) λεπτοµέρεια 
φωτογραφίας ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σαρώσεως, που δείχνει θώρακα µε 
γονότυπο pnr-GAL4/+; UAS-mα/+. Φαίνονται διπλασιασµένες και τριπλασιασµένες 
σµήριγγες, οι οποίες πάντοτε συνοδεύονται από δύο ή τρία κύτταρα θήκης αντίστοιχα 
(αστερίσκοι). (Γ) θώρακας νύµφης του ίδιου γονοτύπου (24-30 ώρες µετά το 
σχηµατισµό της νύµφης) βαµµένα µε anti-Elav (πράσινο) και anti-prospero (κόκκινο), 
µάρτυρες των νευρώνων και των κυττάρων γλοίας αντίστοιχα. Aν και η υπερέκφραση 
του mα αλλοιώνει την αρµονική χωροδιάταξη των αισθητηρίων οργάνων, κάθε 
νευρώνας συνοδεύεται πάντα από ένα κύτταρο γλοίας. 
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H YΠEPEKΦPAΣH TΩN m4/α KATAΣTEΛΛEI TA ΓONI∆IA E(spl)bHLH 
 

Πως δρουν τα m4/α για να ρυθµίσουν αρνητικά την πλευρική αναστολή; Aυτή 
η καινούρια οικογένεια πρωτεϊνών δεν έχει γνωστά δοµικά µοτίβα για να µας 
καθοδηγήσει ως προς το λειτουργικό της ρόλο. Για να µελετήσουµε το επίπεδο στo 
οποίο λειτουργούν αυτά τα γονίδια ελέγξαµε σωρία µοριακών µαρτύρων. Ένας 
µάρτυρας του σήµατος του Notch είναι η έκφραση των E(spl)bHLH, µερικά από τα 
οποία αναγνωρίζει το µονοκλωνικό αντίσωµα 323 (Jennings et al 1994). Προνευρικοί 
συναθροισµοί αγρίου τύπου παρουσιάζουν καθολική χρώση µε το αντίσωµα 323, µε 
εξαίρεση µονά κύτταρα του συναθροισµού, τα κύτταρα ΠAO. Aντίθετα µε µεγάλες 
ελλείψεις λειτουργίας του Notch, που εξαλείφουν τη χρώση του 323 (Jennings et al 
1994), η υπερέκφραση των m4/α προκαλεί µια µέτριας ισχύος έλλειψη της χρώσης 
γενικά, ενώ µέσα σε κάθε συναθροισµό κάποια κύτταρα παρουσιάζουν πλήρη 
απώλεια χρώσης (Eικόνα 11.B και 11.Γ). Tα αρνητικά στη χρώση 2-6 κύτταρα ήταν 
πάντα σε επαφή µεταξύ τους και περικυκλωµένα από θετικά στη χρώση κύτταρα. 
Πιθανότατα, τα εσωτερικά κύτταρα αντιστοιχούν στα υπεράριθµα κύτταρα ΠAO της 
εικόνας 9.Γ, αφού έλλειψη της έκφρασης των E(spl)bHLH, οδηγεί στη νευρική µοίρα. 

H καταστολή πρωτεϊνικών επιπέδων των E(spl)bHLH  από τα m4/α µπορεί να 
γίνεται στο µεταγραφικό ή στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο. Για να το ελέγξουµε αυτό 
χρησιµοποιήσαµε γονίδια µάρτυρες µε υποκινητές γονιδίων E(spl)bHLH, τόσο στις 
µύγες, όσο και σε πειράµατα κυτταροκαλλιεργειών. Στη µύγα ελέγξαµε το m8-lacZ, 
το οποίο εµφανίζει χρώση σε προνευρικούς συναθροισµούς (Lecourtois and 
Schweisguth 1995). Yπερεκφράσαµε το m4 στο πρότυπο της σειράς omb-GAL4, η 
οποία εκφράζει σε µια φαρδιά λωρίδα στο δίσκο του φτερού και την ap-GAL4, που 
εκφράζει στο νωτιαίο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού. Kαι στις δύο περιπτώσεις 
παρατηρήσαµε µια δραµατική µείωση της ενεργότητας του m8-lacZ, στην περιοχή 
υπερέκφρασης του m4 (Eικόνα 11.Z και 11.E). Aυτό συµβαίνει ακόµη και σε 
περιοχές που δεν εµφανίζονται αισθητήρια όργανα, όπως στο οπίσθιο περιθώριο του 
φτερού (Eικόνα 9.E), προτείνοντας ότι η απώλεια της χρώσης του m8-lacZ δεν είναι 
απλά αποτέλεσµα της υπερπαραγωγής κυττάρων ΠAO. Oι επιδράσεις που 
παρατηρούνται µε το αντίσωµα 323 δεν είναι ταυτόσηµες µε αυτές της χρώσης β-
γαλακτοσιδάσης. H τελευταία παρουσιάζει µια αρκετά πιο οµοιόµορφη µείωση της 
χρώσης σαν αποτέλεσµα της υπερέκφρασης των m4/α. H διαφορά µπορεί να 
οφείλεται στη διαφορά ευαισθησίας των δύο µεθόδων, ή στο γεγονός ότι τα δύο 
πειράµατα ανιχνεύουν την έκφραση διαφορετικών γονιδίων (το αντίσωµα 323 δεν 
αναγνωρίζει το m8). Eπιπλέον µελέτες χρειάζονται για να διαπιστώσουµε αν τα m4/α 
επηρεάζουν τα E(spl)bHLH µε διαφορετικό τρόπο. Tο συµπέρασµα πάντως είναι ότι 
η υπερέκφραση των m4/α µειώνει τα πρωτεϊνικά επίπεδα των E(spl)bHLH, µε το να 
καταστέλλει τη µεταγραφή τους. 

H επίδραση στη µεταργαφή από τα m4/α παρατηρήθηκε και σε πειράµατα 
στην κυτταρική σειρά Schneider (S2), όπου ελεγξαµε δύο γονίδια ανταποκριτές 
λουσιφεράσης. Tο ένα περιέχει τµήµα του υποκινητή του γονιδίου mγ και το άλλο 
τµήµα του υποκινητή του γονιδίου m8. Aυτοί οι υποκινητές επάγονταν 6 και 12 
φορές αντίστοιχα, έπειτα από συνδιαµόλυνση µε πλασµίδια που εκφράζουν το Su(H) 
και το ενδοκυττάριο, συνεχώς ενεργοποιηµένο τµήµα του Notch (RICN). Aν στα 
παραπάνω πλασµίδια προσθέσουµε και αυτό του m4 ή του mα, παρατηρούµε µια 
µικρή (2 φορές) αλλά επαναλήψιµη καταστολή και των δύο υποκινητών (Eικόνα 12). 
Aντιθέτως τα m4/α δεν έχουν καµιά επίδραση σε ένα άσχετο γονίδιο ανταποκριτή 
λουσιφεράσης,,   όπως   αυτόν   του   υποκινητή   του   γονιδίου  achaete.   Eποµένως,  
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Eικόνα 11. (A) Aνοσοϊστοχηµική χρώση δίσκων φτερού αγρίου τύπου µε αντίσωµα 
323, το οποίο αναγνωρίζει τα m7, mδ και mγ. (B, Γ) Xρώσεις δίσκων φτερού µε το 
ίδιο αντίσωµα, οι οποίοι υπερεκφράζουν m4 στο πρότυπο της σειράς ap-GAL4 (B) ή 
της σειράς sca-GAL4 (εκφράζεται σε όλους τους προνευρικούς συναθροισµούς) (Γ). 
Tα βέλη δείχνουν τη νωτιαία σειρά των αισθητηρίων του περιθωρίου του φτερού και 
τα κεφάλια των βελών τους συναθροισµούς των αισθητηρίων της tegula. 
Παρατηρείται απώλεια χρώσης στην νωτιαία περιοχή (B) και ειδικά στους 
προνευρικούς συναθροισµούς (Γ). (∆-Z) Xρώση β-γαλακτοσιδάσης σε δίσκους 
φτερού που φέρουν το διαγονίδιο m8-lacZ σε διάφορα γενετικά υπόβαθρα. (∆) 
Aγρίου τύπου (για λόγους σύγκρισης µε το (E), η περιοχή που αντιστοιχεί στην 
περιοχή έκφρασης του omb σηµειώνεται µε διακεκοµµένη γραµµή), (E) ombGAL4/+; 
UAS-mα/+ (η έκφραση περιορίζεται µέσα στην περιοχή που σηµειώνεται µε 
διακεκοµµένη γραµµή). Παρατηρείται απώλεια χρώσης από την κεντρική περιοχή του 
του περιθωρίου του φτερού, καθώς και από τις θέσεις των καµπανιφορµίων ACV και 
L3 (άσπρες κεφαλές βελών). (ΣT) ∆ίσκος αγρίου τύπου σε µετέπειτα στάδιο από αυτό 
του (∆) (για λόγους σύγκρισης µε το (Z), η περιοχή που αντιστοιχεί στην θέση 
έκφρασης του ap βρίσκεται πάνω από την διακεκοµµένη γραµµή). (Z) ap-GAL4/+; 
UAS-m4/+ (η έκφραση περιορίζεται πάνω από την περιοχή, που σηµειώνεται µε 
διακεκοµµένη γραµµή). Παρατηρείται λέπτυνση της λωρίδας στο εµπρόσθιο τµήµα 
του περιθωρίου του φτερού από την νωτιαία πλευρά, καθώς και απώλεια χρώσης στα 
καµπανιφόρµια L3 και ACV (άσπρες κεφαλές βελών). 
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παρατηρούµε µια ειδική καταστολή των E(spl)bHLH στους αναπτυξιακούς δίσκους, 
αλλά και σε πειράµατα κυτταροκαλλιεργειών. 

H ικανότητα καταστολής των E(spl)bHLH από την υπερέκφραση των m4/α θα 
µπορούσε να προωθεί την τύχη των κυττάρων ΠAO. Aν αυτή ήταν η µόνη δράση των 
m4/α, τότε αποκαθιστώντας την έκφραση των E(spl)bHLH µε σύγχρονη 
υπερέκφρασή τους θα έπρεπε να εξουδετερώνει το φαινότυπο κέρδους λειτουργίας 
των m4/α. Xρησιµοποιήσαµε σειρές GAL4 που οδηγούν την έκφραση στο scutellum 
για να εκφράσουµε εκτοπικά τα m4/α συγχρόνως µε κάποιο από τα E(spl)bHLH 
(Πίνακας 1). Eνώ τα m4/α παράγουν από µόνα τους 6-13 σµήριγγες scutellars, 
συνέκφραση των E(spl)bHLH εξαφάνιζε τις σµήριγγες, φαινότυπος ταυτόσηµος µε 
αυτόν της υπερέκφασης µονάχα των E(spl)bHLH. Tο φαινόµενο αυτό της επίστασης 
των E(spl)bHLH πάνω στα m4/α µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι τα m4/α δεν 
µπορούν να ανταγωνιστούν τα E(spl)bHLH στο πρωτεϊνικό επίπεδο, αλλά µάλλον 
δρουν πριν την παραγωγή τους. 

Σε συµφωνία µε αυτό το συµπέρασµα, δεν παρατηρήσαµε καµία πρωτεϊνική 
αλληλεπίδραση των m4/α µε κανένα από τα E(spl)bHLH, ούτε µε τον συγκαταστολέα 
gro (Paroush et al 1994), χρησιµοποιώντας το σύστηµα των δύο υβριδίων στο 
σακχαροµύκητα. Eπιπλέον τα m4/α δεν αλληλεπιδρούν µε τις προνευρικές πρωτεΐνες: 
Da, Ac, Sc ή Ato. Σε µια προσπάθια να µελετήσουµε την υποκυτταρική τοποθέτηση 
της πρωτεΐνης m4, κατασκευάσαµε το υβρίδιο του µορίου µε την πράσινη 
φθορίζουσα χρωστική (GFP). Tο υβρίδιο m4 (m4GFP) εξακολουθεί να είναι 
λειτουργικό, εφόσον µπορεί να επάγει εκτοπικές σµήριγγες, και τοποθετείται 
κυτταροπλασµατικά σε κύτταρα δίσκων φτερού (Eικόνα 13). Tο αποτέλεσµα αυτό 
αποτελεί µάλλον αντένδειξη για την αλληλεπίδραση του m4 µε πυρηνικούς 
παράγοντες. 
 
 
ΓENETIKEΣ AΛΛHΛEΠI∆PAΣEIΣ ME AΛΛA ΣYΣTATIKA TOY 
MONOΠATIOY TOY Notch 
 

Yπάρχουν πολλά συστατικά του µονοπατιού του Notch µε τα οποία θα 
µπορούσαν να αλληλεπιδρούν τα m4/α για να καταστείλουν την έκφραση των 
γονιδίων E(spl)bHLH. Σε ένα διερευνητικό πείραµα, υπερεκφράσαµε τα m4/α σε 
διάφορα γενετικά υπόβαθρα ετερόζυγα για µεταλλαγές γονιδίων του µονοπατιού του 
Notch, µε σκοπό να ανιχνεύσουµε γενετικές αλληλεπιδράσεις (Πίνακας 2). Aπό τις 
µεταλλαγές που ελέγχθηκαν πέντε τροποποιούσαν το φαινότυπο: Tα E(spl)b32.2 και 
N264.40 αύξαναν τον αριθµό των ήδη υπεράριθµων σµηρίγγων, ενώ τα NAx28, 
Dp(1;2)N+ και H2 τον µείωναν. Oι επιδράσεις των αλληλίων του Notch συµφωνούν 
µε την παραδοχή της αρνητικής ρύθµισης του σήµατος του Notch από τα m4/α. H 
επιπλέον καταστολή της πλευρικής αναστολής µε τη µείωση της δόσης των 
E(spl)bHLH στο µισό, είναι λογικό, δεδοµένων των αποτελεσµάτων µας, ότι δηλ. τα 
m4/α καταστέλλουν τα E(spl)bHLH. H καταστολή των υπεράριθµων σµηρίγγων µε τη 
µείωση της δόσης της πρωτεΐνης H µπορεί να οφείλεται στην αποκαταστολή των 
E(spl)bHLH, µια και η H µπλοκάρει την ενεργότητα του µεταγραφικού ενεργοποιητή 
Su(H) (Brou et al 1994). Σε περιπτώσεις έντονης απώλειας λειτουργίας του H (H1/H2) 
ή υπερλειτουργίας του N (NAxM1/Y), προκύπτουν θώρακες που είναι ουσιαστικά 
φαλακροί. Σ' αυτά τα γενετικά υπόβαθρα τα m4/α παρουσιάζονται ανίσχυρα για να 
επάγουν σµήριγγες ή κύτταρα ΠAO, όπως φαίνεται µετά από χρώση µε αντίσωµα a-
Asense (µάρτυρας των κυττάρων ΠAO). 
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ΠINAKAΣ 1. H υπερέκφραση των E(spl)bHLH είναι επιστατική της υπερέκφρασης 
των m4/α. Mέσος αριθµός µακροχαιτών στο scutellum ανά µύγα για διάφορους 
γονοτύπους. 16 - 98 µύγες ελέγχθηκαν για κάθε γονότυπο. Mύγες αγρίου τύπου έχουν 
πάντα τέσσερις σµήριγγες (Eικόνα 8A). 

 

ptc-GAL4 + UAS-lacZ 4.0 

ptc-GAL4 + UAS-m4 8.1 

ptc-GAL4 + 2xUAS-m4 10.1 

ptc-GAL4 + UAS-m4 + UAS-ma 10.3 

ptc-GAL4 + UAS-lacZ + UAS-m4 6.0 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)m8 0.0 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)m8 + UAS-m4 0.0 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)m7 0.0 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)m7 + UAS-m4 0.0 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)mβ 1.1 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)mβ+ UAS-m4 1.1 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)mδ 0.0 

ptc-GAL4 + UAS-E(spl)mδ + UAS-m4 0.0 

455.2-GAL4 + UAS-ma 9.8 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)m8 0.0 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)m8 + UAS-ma 0.0 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)mγ 0.0 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)mγ + UAS-ma 0.2 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)mδ 0.0 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)mδ + UAS-ma 0.1 

455.2-GAL4 + UAS-m4 7.8 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)m7 0.0 

455.2-GAL4 + UAS-E(spl)m7 + UAS-m4 0.0 
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ΠINAKAΣ 2. Γενετικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην υπερέκφραση του m4 και σε 
µεταλλαγές γονιδίων του µονοπατιού του Notch. Mέσος αριθµός µακροχαιτών στο 
scutellum ανά µύγα για διάφορους γονοτύπους. 20 µε 96 µύγες ελέγχθηκαν για κάθε 
γονότυπο. Mύγες αγρίου τύπου έχουν πάντα τέσσερις σµήριγγες (Eικόνα 8A). Tα 
αλληλόµορφα που χρησιµοποιούνται εδώ δεν έχουν κάποιο επικρατή φαινότυπο σε 
ουδέτερο γενετικό υπόβαθρο, αν και οι µεταλλαγές H2 και NAx28 προσδίδουν απώλεια 
σµηρίγγων σε θέσεις του θώρακα εκτός του scutellum. 

 

455.2-GAL4/ + ; UAS-m4/ + 7.8 

455.2-GAL4/ + ; UAS-m4/ E(spl)b32.2 10.5 

NAx28/Y ; 455.2-GAL4/ + ; UAS-m4/ + 4.6 

ptc-GAL4/ + ; UAS-m4/ + 8.1 

ptc-GAL4/ + ; UAS-m4/ H2 5.1 

ptc-GAL4/ + ; UAS-m4/ DlBX6 8.0 

ptc-GAL4/ + ; UAS-m4/ neurA101 7.6 

ptc-GAL4/ + ; UAS-m4/ bibIJ66 7.6 

ptc-GAL4/ + ; UAS-m4/ mami511 6.9 

455.2-GAL4/ + ; UAS-mα/ + 9.8 

N/+ ; 455.2-GAL4/ + ; UAS-mα/ + 14.0 

455.2-GAL4/ Dp(1;2)N+ ; UAS-mα/ + 7.2 

NAx28/Y ; 455.2-GAL4/ + ; UAS-mα/+ 7.0 

455.2-GAL4/ + ; UAS-mα/E(spl)b32.2 12.0 
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Eικόνα 13. Φωτογραφία, από συνεστιακό µικροσκόπιο, δίσκου φτερού µε γονότυπο 
ap-GAL4/+; UAS-m4GFP/+, βαµµένου µε ιωδιούχο προπίδιο για να φανούν οι 
πυρήνες (κόκκινο χρώµα). H έκφραση του m4GFP περιορίζεται στο νωτιαίο τµήµα 
του δίσκου (κάτω µέρος της εικόνας). H υποκυτταρική τοποθέτηση του m4, όπως 
φαίνεται από τον πράσινο φθορισµό είναι κυρίως κυτταροπλασµατική, αφού δεν 
δείχνει ταύτιση µε τον κόκκινο φθορισµό. 
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Kαµία γενετική αλληλεπίδραση δεν παρατηρήθηκε µε τα: bib1J66, mami511, 
neurA101, DlBX6 ή SerRX82. Eπίσης ελέγξαµε την πιθανότητα πρωτεϊνικών 
αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα m4/α και κυτταροπλασµατικά συστατικά του 
σήµατος του Notch, χρησιµοποιώντας το σύστηµα των δύο υβριδίων στο 
σακχαροµύκητα. Tα H και Su(H) εντοπίζονται και στον πυρήνα και στο 
κυτταρόπλασµα (Fortini and Artavanis-Tsakonas 1994, Gho et al 1996, Maier 
προσωπική επικοινωνία) κάνοντας µια τέτοια αλληλεπίδραση λογική. Παρόλα αυτά 
όµως κανένα δεν αλληλεπιδρά στο σύστηµα αυτό µε τα m4/α. Eπίσης καµία 
αλληλεπίδραση δεν παρατηρείται µε το ενδοκυτταρικό κοµµάτι του Notch (NICN) ή 
τον κυτταροπλασµατικό παράγοντα Dx (πληροφορίες για το γονίδιο από τους 
Matsuno et al 1995 και στην εισαγωγή). 

Mια άλλη πιθανότητα που ελέγθηκε ήταν αν τα m4/α αλληλεπιδρούν µεταξύ 
τους ή µε το συγγενές πρωτεϊνικά γονίδιο Brd. Mεταλλαγές απώλειας λειτουργίας του 
γονιδίου Brd δεν τροποποιούν το φαινότυπο υπερέκφρασης των m4/α. Eπιπλέον, δεν 
φάνηκε συνέργεια στην επαγωγή σµηρίγγων έπειτα από συνέκφραση m4 και mα, 
αντίθετα ο φαινότυπος ήταν ίδιος µε αυτόν της υπερέκφρασης δύο αντιγράφων m4 
(Πίνακας 1). Σύµφωνα µε αυτά είναι και τα δεδοµένα αδυνατότητας οµο- ή 
ετεροδιµερισµού των m4  και mα, όπως προκύπτει από το σύστηµα των δύο υβριδίων. 
Eποµένως, δεν έχουµε στοιχεία να υποστηρίξουµε κάποιου είδους αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στα m4, mα και Brd. 
 
 
TA m4 KAI mα EINAI MEΛH MIAΣ MEΓAΛYTEPHΣ OIKOΓENEIAΣ 
ΠPΩTEΪNΩN 
 

Για να ανακαλύψουµε πρωτεΐνες δοµικά παρόµοιες µε τα m4/α, κάναµε µια 
ανάλυση τύπου BLAST, χρησιµοποιώντας όλες τις διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων 
πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων (Altschul et al 1997). Tη µεγαλύτερη οµολογία 
εµφάνισαν δύο ∆ροσοφιλικές αλληλουχίες (EST) µε κωδικούς AA246754 και 
AA433222. Όταν τα συγκρίναµε µεταξύ τους διαπιστώσαµε ότι 
αλληλεπικαλύπτονται, άρα προέρχονται από ένα γενετικό τόπο. Tο προβλεπόµενο 
προϊόν αυτής της αλληλουχίας παρουσιάζει οµολογία καθόλο το µήκος του m4 και 
του mα (Eικόνα 14). Mάλιστα είναι κατά 31% ταυτόσηµο (και κατά 48% παρόµοιο) 
µε το m4 και  κατά 31% ταυτόσηµο (και κατά 55% παρόµοιο) µε το mα. Tο νέο 
γονίδιο αποµονώθηκε µε τη µέθοδο του PCR, χρησιµοποιώντας εκκινητές µε 
αλληλουχίες γνωστές από τη βάση δεδοµένων. Aνιχνεύσαµε την κοσµιδιακή 
γονιδιακή βιβλιοθήκη του Eυρωπαϊκού προγράµµατος ∆ροσοφιλικού γονιδιώµατος 
(Madueno et al 1995) χρησιµοποιώντας το προϊόν PCR από το νέο γονίδιο. H 
γονιδιακή βιβλιοθήκη ανιχνεύθηκε µε τη µέθοδο Southern και ήταν στην µορφή 
φίλτρων µε εντοπισµένους σε συγκεκριµένες γνωστές θέσεις τους κλώνους της. 
Bρίκαµε δύο θετικούς κλώνους, που εντοπίσθηκαν στην περιοχή 71A (Siden-Kiamos 
προσωπική επικοινωνία), µια περιοχή µακριά από το E(spl)-C (96F), αλλά κοντά στο 
γονίδιο Brd. Tο τελευταίο είναι κατά 22% ταυτόσηµο και κατά 46% παρόµοιο µε το 
αµινοτελικό άκρο του νέου γονιδίου, υποδηλώνοντας ότι έχουµε να κάνουµε µε µια 
οικογένεια παραγόντων απλωµένη στο γένωµα. Eκτός από την πρωτεϊνική οµολογία, 
τα m4 και Brd φέρουν από κοινού γνωστές αλληλουχίες στην 3' µη µεταφράσιµη 
περιοχή: η αλληλουχία Bearded, η αλληλουχία K και η αλληλουχία GY, τις οποίες 
συναντάµε και στα µετάγραφα των E(spl)bHLH (Lai and Posakony 1997, Lai et al 
1998). Bρίκαµε δύο Bearded και δύο K αλληλουχίες στο µετάγραφο του mα, αλλά 
κανένα GY (Wurmbach et al 1999),  ενώ το νέο γονίδιο φέρει  και τα τρία µοτίβα. Tα  
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m4 : ----------MCQNKI---NTNNTMTIKSNKKLSYSVKKLLQKIFKQQ---
QRVEEEQNLKNALKANSLESL-----ES :  58 
mα : ----------MCQQVVVVANTNNKM------KTSYSIKQVLKTLFKKQ---
QKQQQKPQ-------GSLESL-----ES :  48 
TOM : MSFITREYKFESSKVMEPKSDQHTMAMRSLRKL---
VKPLLRLVKKKQ-LLRKTLAEIQNQNAVNA-SLEDMRKDPAAS :  74 
Brd : ---------MAYETLM--NTTIYTTTPVCQKKT-
YTPAKAMKKIFKVACKIFKASGHQQLKNHSMPKELP--LPTSEEE :  65 
                                                                                            
                                                                                            
m4 : MENSRNADLESASICASLESCENEANERLSQSCEIEDYDF------
EQLPTVPVHFVRTAHGTFFWTAVSDLPADNDLV : 131 
mα : VDNLRNAQVEEA-YYAEID--
ENAANEKLAQLAHSQEFEIVEEQEDEEDVYVPVRFARTAAGTFFWTT--
NLQPVASVE : 122 
TOM : CDNMANEELEQRLYTDLRQCPTNVA--MIVQQGQQQSIVPV----
HPEQTFIPVHFARTTSGTFFWTSAEGARQHHE-- : 145 
Brd : LQNSQNEQLEAE----------------LVQL* 
                                                                                            
                                    
m4 : EPLYCSTSNAIAIPQ--DRWVQA* : 152 
mα : PAMCYS----MQF-Q--DRWAQA* : 138 
TOM : ----------QQLRQQFDRWVQA* : 158 
Brd :                                
 
 
 
Eικόνα 14. Σύγκριση αλληλουχιών των τεσσάρων µελών της 
οικογένειας m4/α/Tοm/Brd, η οποία πραγµατοποιήθηκε 
χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα PILEUP (GCG). Σε µαύρο φόντο 
βρίσκονται τα αµινοξέα, τα οποία είναι ταυτόσηµα σε τουλάχιστο 
τρία από τα τέσσερα µέλη. Σε γκρίζο φόντο βρίσκονται τα 
αµινοξέα, που είναι παρόµοια σε όλα τα µέλη. Xαρακτηριστικές 
είναι οι συντηρηµένες περιοχές στο καρβοξυτελικό άκρο των 
µορίων, το οποίο όµως απουσιάζει από το Brd. Oι αστερίσκοι 
υποδεικνύουν τα καρβοξυτελικά άκρα. 
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µοτίβα Bearded και K έχει δειχθεί ότι προκαλούν αστάθεια του mRNA (Lai and 
Posakony 1997, Lai et al 1998). O γρήγορος ρυθµός αποικοδόµησης του RNA ή της 
πρωτεΐνης είναι επιθυµητός για παράγοντες που επάγονται από διακυτταρικά σήµατα 
και των οποίων η δράση θα πρέπει να σταµατά µόλις σταµατάει το σήµα που τους 
επάγει. Άγνωστη παραµένει όµως λειτουργία της αλληλουχίας GY (Lai and Posakony 
1997). 

Το νέο γονίδιο χαρακτηρίστηκε συγχρόνως µε µας και από δύο άλλες 
επιστηµονικές οµάδες (Lai et al 2000a, Zaffran and Frasch 2000) και ονοµάστηκε 
Barbu/Tom. Bρέθηκε ότι τοποθετείται περίπου 2kb παρακάτω του Brd, ενώ τέσσερα 
επιπλέον γονίδια παρόµοια του Brd βρίσκονται στην ίδια περιοχή. H τελευταία είναι 
περίπου 10kb και ονοµάστηκε Bearded-Complex και περιέχει συνολικά έξι γονίδια, 
οµαδοποιηµένα σε δύο τριάδες στο γονιδίωµα. Tα γονίδια αυτά µαζί µε τα m4, mα, 
m2 και m6 µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες παρόλη την 
οµολογία τους: αυτή των µεγάλων πρωτεϊνών (m4, mα, Tom) και αυτή των 
µικρότερων πρωτεϊνών (m2, m6, Brd, BobA, BobB, BobC και Ocho) (Lai et al 
2000b). Eίναι περίεργο ότι δεν βρέθηκαν αλληλουχίες σε άλλους οργανισµούς που να 
παρουσιάζουν σηµαντική οµολογία µε την οµάδα αυτή των παραγόντων. Έτσι, ως 
οικογένεια γονιδίων περιορίζει τα µέλη της επί του παρόντος στη ∆ροσόφιλα. 
 
 
TO Twin of m4 (Tom) EINAI ΛEITOYPΓIKA OMOIO ME TA m4/α 
 

Tο νέο γονίδιο που κλωνοποιήσαµε ονοµάστηκε αρχικά, Twin of m4 (Tom). 
Για λόγους σταθερής ονοµατολογίας θα διατηρήσουµε το όνοµα αυτό από δω και στο 
εξής. Πέραν όµως της οµοιότητας µε τα m4/α στο επίπεδο της πρωτεϊνικής 
αλληλουχίας, θελήσαµε να ελέγξουµε κατά πόσο αυτή η οµοιότητα προεκτείνεται στο 
επίπεδο της λειτουργίας της πρωτεΐνης. Έτσι υποκλωνοποιήσαµε το γονίδιο Tom σε 
ειδικό πλασµιδιακό φορέα κατάλληλο για υπερέκφραση στις µύγες, όπως ακριβώς 
κάναµε για τα m4/α. Xρησιµοποιήσαµε τις σειρές υπερέκφρασης: apmd544-GAL4, 
ptc559.7-GAL4 και 455.2-GAL4. Όπως ήταν αναµενόµενο, παρατηρήσαµε υπεράριθµες 
µικροχαίτες αλλά και µακροχαίτες, φαινότυπους απαράλλακτους µε αυτούς των m4/α 
µε τη διαφορά ότι το Tom έδεινε, παρόλες τις διακυµάνσεις, λόγω διαφορετικών 
ενθέσεων στο γένωµα, σταθερά µεγαλύτερη πληθώρα σµηρίγγων. Eνώ για 
παράδειγµα η υπερέκφραση των m4/α µε τη σειρά ptc559.7-GAL4 δίνει κατά µέσω όρο 
περίπου 8 σµήριγγες scutellars, η υπερέκφραση του Tom προκαλεί παραγωγή 10 
σµηρίγγων, αριθµός ίσος περίπου µε αυτόν που δίνουν δύο αντίτυπα από τα m4/α 
µαζί. Παρόλα αυτά ο φαινότυπος ήταν ποιοτικά ο ίδιος, γεγονός που µας υποδηλώνει 
ότι σε συνθήκες υπερέκφρασης το Tom έχει την ίδια λειτουργία µε τα m4/α. 

Aν ο φαινότυπος που προκαλεί η υπερέκφραση του Tom ήταν απόρροια 
καταστολής των E(spl)bHLH, τότε θα µπορούσαµε µε ασφάλεια να δηλώσουµε ότι 
πράγµατι υπάρχει λειτουργική οµοιότητα. Για να το ελέγξουµε αυτό κάναµε χρώσεις 
µε το αντίσωµα 323, αλλά και χρώσεις β-γαλακτοσιδάσης του γονιδίου m8-lacZ. 
Πράγµατι διαπιστώσαµε ότι η απώλεια χρώσης και στις δύο περιπτώσεις, ήταν αυτή 
που χαρακτηριστικά προκαλείται από τα m4/α (Eικ. 15). Mάλιστα, δεν 
παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στην απώλεια χρώσης ανάµεσα στα m4, mα και 
Tom. Tο γεγονός αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι η απώλεια χρώσης δεν επηρεάζεται 
από ένα κατώφλι συγκέντρωσης και µετά, σε αισθητό τουλάχιστο βαθµό. 

Σε συµφωνία µε τα παραπάνω δεδοµένα είναι και τα αποτελέσµατα από 
πειράµατα σε κυτταροκαλλιέργειες, όπου το Tom δείχνει την ικανότητά του να 
µειώνει τα επίπεδα επαγωγής του υποκινητή m8, από τα RICN και Su(H) (Εικόνα 16).  
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Eικόνα 15. Kαταστολή γονιδίων E(spl), που εκφράζονται στους προνευρικούς 
συναθροισµούς. (A-Γ) ∆ίσκοι φτερού αγρίου τύπου. (∆-ΣT) ∆ίσκοι φτερού µε 
γονότυπο ombGAL4/+; UAS-m4/α/Tom (η περιοχή έκφρασης του omb περικλείεται 
στις διακεκοµµένες γραµµές). Yπερέκφραση οποιουδήποτε εκ των τριών γονιδίων 
της οικογένειας προκαλεί παρόµοια καταστολή των E(spl). (A,∆) Έκφραση του m4-
lacZ, όπως φαίνεται µε χρώση β-γαλακτοσιδάσης. Παρατηρείται απώλεια χρώσης 
από το τµήµα του εµπρόσθιου περιθωρίου του φτερού, στο οποίο εκφράζει η σειρά 
ombGAL4 (∆). (B,E) Έκφραση του m8-lacZ, όπως φαίνεται µε χρώση β-
γαλακτοσιδάσης. Παρατηρείται απώλεια χρώσης από το τµήµα του εµπρόσθιου 
περιθωρίου του φτερού, αλλά και στους προνευρικούς συναθροισµούς κοντά στο 
εµπροσθοπίσθιο σύνορο (E). (Γ-ΣT) Xρώση µε αντίσωµα 323, το οποίο αναγνωρίζει 
τις πρωτεΐνες m7, mδ και mγ, εκ των οποίων µόνο η m7 εντοπίζεται αποδεδειγµένα 
στο περιθώριο του φτερού. Παρατηρείται απώλεια χρώσης από το τµήµα του 
εµπρόσθιου περιθωρίου του φτερού (ΣT), όπως και στην περίπτωση του m4-lacZ. Tα 
άσπρα βέλη δείχουν πάντα το εµπρόσθιο τµήµα του περιθωρίου του φτερού. 
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Eνώ δηλ. το RICN µαζί µε το Su(H) επάγουν τον υποκινητή του γονιδίου µάρτυρα 
m8-luc κατά περίπου 10 φορές, προσθήκη του πλασµιδίου, που εκφράζει το Tom 
επιτρέπει επαγωγή στο µισό της αρχικής. Eπιπλέον αυξανόµενες συγκεντρώσεις 
πλασµιδίου, που εκφράζει το Tom δίνουν µειωµένη ικανότητα επαγωγής του 
υποκινητή. Tο γονίδιο Tom είναι λοιπόν ικανό να καταστέλλει τα E(spl)bHLH, τόσο 
στις µύγες, όσο και σε πειράµατα κυτταροκαλλιεργειών και είναι αναµφισβήτητα 
πλέον µέλος της οικογένειας των παραγόντων, στην οποία ανήκουν τα m4/α. 
 
 
TA m4, mα KAI Tom KATAΣTEΛΛOYN EΠIΛEKTIKA TOYΣ ΣTOXOYΣ 
TOY ΣHMATOΣ TOY Notch 
 

Όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει για τα m4/α η λειτουργία που επηρεάζεται από 
την υπερέκφρασή τους είναι η διαδικασία της πλευρικής αναστολής. Aκόµη και δύο 
αντίγραφα από τα m4/α δεν προκαλλούν διαταραχές στους απογόνους των κυττάρων 
ΠAO (χρησιµοποιώντας τις σειρές apmd544-GAL4 και ptc559.7-GAL4), ούτε στην 
ανάπτυξη του µατιού, των φλεβώσεων ή του περιθωρίου του φτερού 
(χρησιµοποιώντας τις σειρές hH10-GAL4 και ombmd653-GAL4). Πειραµατιζόµενοι µε 
τρία ή και παραπάνω αντίγραφα διαπιστώσαµε ότι είναι δυνατόν να επηρεάζουµε και 
άλλες λειτουργίες του σήµατος του Notch, πέραν της πλευρικής αναστολής. Για 
παράδειγµα, υπερεκφράζοντας δύο αντίγραφα του m4 και ένα του mα µε τη σειρά 
apmd544-GAL4, παρατηρούµε, εκτός από υπεραριθµία και απώλεια µικρο- και µακρο-
χαιτών κατά τόπους. Tο ίδιο συµβαίνει και µε υπερέκφραση τριών αντιγράφων του 
γονιδίου Tom. H απώλεια σµηρίγγων µπορεί να οφείλεται, είτε σε απώλεια των 
κυττάρων ΠAO, είτε (και αυτό είναι το πιθανότερο) σε µετατροπή των κυττάρων pIIa 
σε pIIb (δείτε για το σχηµατισµό των αισθητηρίων οργάνων στην εισαγωγή). Eπίσης, 
υπερεκφράζοντας δύο αντίγραφα mα και ένα του m4 µε τη σειρά ptc559.7-GAL4, 
προκύπτουν µάτια µε αδρή υφή, ενώ η υπερέκφραση τριών αντιγράφων του Tom µε 
τη σειρά hH10-GAL4, δίνει παρόµοιο φαινότυπο. H σειρά ombmd653-GAL4 εκφράζει 
στο δίσκο του φτερού και δίνει (µε µικρή διεισδυτικότητα), µε υπερέκφραση τριών 
αντιγράφων του Tom, κοψίµατα στο περιθώριο του φτερού. Tο Notch επάγει το 
σχηµατισµό του περιθωρίου του φτερού και απώλεια της λειτουργίας του προκαλεί 
τέτοιου είδους κοψίµατα (δείτε εισαγωγή). ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι µε µεγάλου 
βαθµού υπερεκφράσεις των m4, mα  και Tom είναι δυνατό να προκαλέσουµε 
αλλοιώσεις στο αναπτυξιακό πρότυπο, επιπλέον της πλευρικής αναστολής και σε 
άλλες διαδικασίες. Όµως θεωρούµε ότι οι συνθήκες υπερέκφρασης είναι στις 
περιπτώσεις αυτές ακραίες και ότι µπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλµένα 
συµπεράσµατα για τη φυσιολογική δράση των γονιδίων. 

Ένας τρόπος να ελέγξουµε τη µοριακή βάση της ειδικότητας των m4, mα και 
Tom στη διαδικασία της πλευρικής αναστολής είναι να εξακριβώσουµε ποια γονίδια 
στόχοι του σήµατος του Notch επηρεάζονται από τη προαναφερθείσα οµάδα 
γονιδίων. Kάνοντας χρώσεις αντισωµάτων ή β-γαλακτοσιδάσης ελέγξαµε το πώς 
επιρεάζεται η έκφραση των γονιδίων: m8, m4, m7, mδ, mβ, vg και wg. Tα 
αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πίνακα 3, που ακολουθεί. 
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Xρώσεις γονιδίων       Eπηροή από τα m4/α/Tom               Πρότυπο έκφρασης    
m8-lacZ                                       NAI                              προνευρικοί συναθροισµοί 
m4-lacZ                                       NAI                              προνευρικοί συναθροισµοί 
323(m7/mδ/mγ)                          NAI                     µάτι/ προνευρικοί συναθροισµοί 
174(mδ)                                      OXI                                                   µάτι 
mβ-lacZ                                      OXI                                             περιφλεβικά 
vgb-lacZ                                     OXI                                     περιθώριο του φτερού 
wg-lacZ                                      OXI                                     περιθώριο του φτερού 
Πίνακας 3. Γονίδια που επάγονται από το σήµα του Notch και πως επηρεάζονται από την 
υπερέκφραση των m4/α/Tom, σε σχέση µε το πρότυπο έκφρασής τους. Eίναι χαρακτηριστικό ότι το 
γονίδια που επηρεάζονται (δηλ. καταστέλλονται) από την υπερέκφραση, εκφράζονται και στους 
προνευρικούς συναθροισµούς, όπου και παρατηρείται η καταστολή. Tο αντίσωµα 323 αναγνωρίζει τα 
γονίδια m7, mδ και mγ, εκ των οποίων µόνο το m7 εκφράζεται στους περισσότερους προνευρικούς 
συναθροισµούς. Tο mδ, που αναγνωρίζεται από µόνο του από το αντίσωµα 174, και το mγ, 
εκφράζονται σε λιγοστούς προνευρικούς συναθροισµούς, αλλά κυρίως στο µάτι. 
 

Γονίδια που επάγονται από το σήµα του Notch στο περιθώριο του φτερού, 
όπως τα vgb-lacZ και wg-lacZ (Neumann and Cohen 1996) δεν καταστέλλονται από 
τα m4/α/Tom. Eπίσης, το γονίδιο mδ που εκφράζεται και παίζει ρόλο κυρίως στο µάτι 
(Ligoxygakis et al 1998) δεν καταστέλλεται από κανένα από τα m4/α/Tom. Aντίθετα, 
τα m8, m7 και m4 που εκφράζονται και στους περισσότερους προνευρικούς 
συναθροισµούς (de Celis et al 1996, Leviten and Posakony 1997, Wurmbach et al 
1999), δείχνουν να καταστέλλονται από την υπερέκφραση καθενός των m4/α/Tom, 
στις θέσεις των προνευρικών συναθροισµών, τόσο στο περιθώριο του φτερού, όσο 
και στην περιοχή του φτερού και του θώρακα (Eικόνα 16). Eποµένως, τα γονίδια 
υπερέκφρασης δείχνουν µια ειδικότητα στην κατασταλτική τους δυνατότητα, η οποία 
περιορίζεται σε γονίδια που παίζουν ρόλο στην πλευρική αναστολή, όπως είναι τα 
m8, m7 και m4. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι τα m4/α/Tom µπορούν να καταστέλλουν 
µάλλον (όπως φαίνεται από την καταστολή του m4) και τον εαυτό τους, πέραν των 
E(spl)bHLH, που προάγουν το σήµα του Notch. 
 
 
∆OMIKH ANAΛYΣH THΣ OIKOΓENEIAΣ TΩN m4/α/Tom 
 

Aπό την ανάλυση της πρωτοταγούς δοµής των πρωτεϊνών m4/α/Tom 
διαπιστώνουµε την παρουσία αρκετών συντηρηµένων αλληλουχιών µε κυριότερες τις 
GTFFWT και DRW(V/A)QA στο καρβοξυτελικό άκρο των µορίων. H λειτουργική 
οµοιότητα των τριών γονιδίων µε το γονίδιο Brd αποτελεί έκπληξη, µια και εκτός του 
γεγονότος ότι το Brd έχει µικρότερη οµοιότητα µε τα m4/α/Tom (από ότι αυτά µεταξύ 
τους), είναι και αρκετά µικρότερο σε µέγεθος απ' αυτά. Oυσιαστικά το 
καρβοξυτελικό άκρο των m4/α/Tom απουσιάζει από το Brd, µε αποτέλεσµα η όποια 
οµολογία να περιορίζεται στο αµινοτελικό άκρο. Ποια είναι λοιπόν η λειτουργία του 
δεύτερου µισού του µορίου των m4/α/Tom; 

Στην προσπάυεια να προσεγγίσουνε το παραπάνω ερώτηµα, κάναµε 
µεταλλαγές που εξαλείφουν ολόκληρο το καρβοξυτελικό άκρο του m4. Η πρωτεΐνη 
Brd έχει µήκος 81 αµινοξέα και το τέλος της αντιστοιχεί περίπου µε το αµινοξύ C91 
του m4. Mεταλλάσοντας το αµινοξύ αυτό σε κωδικόνιο λήξης και υπερεκφράζοντας 
το µεταλλαγµένο γονίδιο στις µύγες διαπιστώσαµε ότι διατηρεί κάποια ενεργότητα - 
αν και σαφώς µικρότερη του φυσιολογικού m4 (Πίνακας 4). Συµπεράναµε λοιπόν ότι 
αµινοτελικό άκρο διατηρεί κάποια λειτουργικότητα, αποτελώντας ίσως παροµοίωση 
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του Brd. Aν ισχύει κάτι τέτοιο, ποια είναι τότε η δράση του υπολοίπου µορίου; 
Iδιαίτερο χαρακτήρα φαίνεται να έχει το συντηρηµένο επταπεπτίδιο DRW(V/A)QA. 
Mια και βρίσκεται ακριβώς στο καρβοξυτελικό άκρο του µορίου θα µπορούσε να 
εµπλέκεται σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, όπως το τετραπεπτίδιο WRPW, που 
βρίσκεται στο ίδιο άκρο των E(spl)bHLH. Mεταλλάσοντας το αµέσως προηγούµενο 
αµινοξύ (Q) σε κωδικόνιο λήξης και εισάγοντάς το στις µύγες, διαπιστώσαµε 
αδυναµία σχηµατισµού εκτοπικών σµηρίγγων (Πίνακας 4). Άρα το πεπτίδιο αυτό 
φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της πρωτεΐνης. Λόγω επίσης της 
οµολογίας της m4 µε τις mα και Tom θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι στις τρεις 
αυτές πρωτεΐνες το καρβοξυτελικό άκρο και ειδικά το τελικό επταπεπτίδιο, είναι 
παράγοντας απαραίτητος για τη λειτουργία τους. 

 
Q146>STOP 
Aριθµός σειράς 13.5: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 0% (n=70) 
Aριθµός σειράς 13.4: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 4% (n=45) 
Aριθµός σειράς 4.5: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 0% (n=55) 
C91>STOP 
Aριθµός σειράς 12: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 2% (n=55) 
Aριθµός σειράς 10: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 0% (n=40) 
Aριθµός σειράς 9: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 7% (n=73) 
Aριθµός σειράς 2: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 27% (n=26) 
Aριθµός σειράς 11: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum24% (n=54) 
Aριθµός σειράς 8: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 10% (n=30) 
Aγρίου τύπου m4 
Aριθµός σειράς 30.4: Aριθµός scuttelar >6 ανά scuttelum 86% (n=57) 
Πίνακας 4. Φαινότυποι υπερέκφρασης µετταλλαγών του m4: m4 C91σε STOP και m4 Q146 σε STOP, 
σε σχέση µε την υπερέκφραση του αγρίου τύπου m4. ∆ιάφορες σειρές UAS µυγών διασταυρώθηκαν µε 
την ptcGAL4 και µετρήθηκε το ποσοστό των ατόµων µε αριθµό σµηρίγγων ανά scuttelum πάνω από 6. 
Mύγες ετερόζυγες για το ptcGAL4 έχουν 4 scuttelars. 
 

Στοιχεία σύµφωνα µε τη λειτουργική οµοιότητα του αµινοτελικού άκρου 
προέρχονται από την πρόβλεψη της δευτεροτεροταγούς δοµής των m4/α/Tom και 
Brd. Συγκεκριµένα διαπιστώνουµε την ύπαρξη αµφιπαθικών α-ελίκων στο 
αµινοτελικό άκρο των µορίων, στοιχείο που χαρακτηρίζει και άλλα µέλη της 
οικογένειας (Εικόνα 17 και Lai et al 2000b). Aµινοτελικά αυτής της έλικας 
συναντάµε αλληλουχίες για πιθανές µεταµεταγραφικές τροποποιήσεις, µε κυριότερες 
τις θέσεις φωσφορυλίωσης από Protein Kinase C (PKC), που απουσιάζουν όµως από 
το Brd. 
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Eικόνα 17. Aπεικόνιση των προβλεπόµενων α-αµφιπαθικών ελίκων, που 
σχηµατίζουν οι πρωτεΐνες m4, mα, Tom και Brd. Περιοχές, οι οποίες από πρόβλεψη 
της δευτεροταγούς δοµής των πρωτεϊνών χαρακτηρίστηκαν ως έλικες, ελέγχθηκαν 
στο πρόγραµµα HELICALWHEEL (GCG) για το αν έχουν τη δυνατότητα να 
σχηµατίζουν α-αµφιπαθικές έλικες. Για κάθε πρωτεΐνη παρουσιάζεται µια περιοχή 18 
αµινοξέων, η οποία περιλαµβάνει τα αµινοξέα 23-40 του m4, 20-37 του mα, 26-43 
του Tom και 26-43 του Brd. Προσέξτε ότι οι περιοχές των m4 και mα έχουν 
εντοπισµένα τα υδρόφοβα αµινοξέα (κλεισµένα σε τετράγωνα) στην µια πλευρά της 
πιθανής έλικας. Στα δε Tom και Brd υπάρχει µια ακόµα πιο αρµονική οµαδοποίηση 
των υδρόφοβων και των υδρόφιλων αµινοξέων. Στην αντίθετη πλευρά των ελίκων 
υπάρχει κυριαρχία βασικών καταλοίπων (K, R). To πρώτο αµινοξύ τοποθετήθηκε 
στην κορυφή και η σειρά των αµινοξέων υποδεικνύεται από τις γραµµές κατά τη 
φορά του ρολογιού. 
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MIA NEA OIKOΓENEIA ΓONI∆IΩN ΠOY EXEI TH ∆YNATOTHTA NA 
ΠPOAΓEI THN TYXH TΩN AIΣΘHTHPIΩN OPΓANΩN 
 

Στην παρούσα εργασία περιγράψαµε µια νέα οικογένεια πρωτεϊνών, που 
εµπλέκονται στην απόκτηση της τύχης των αισθητηρίων οργάνων και κάναµε κάποια 
βήµατα στη λειτουργική ανάλυση τριών µελών, των m4, mα και Tom. Eνώ τα γονίδια 
που κωδικοποιούν τα m4 και mα βρίσκονται στην περιοχή των E(spl) στη θέση 96F, 
δύο άλλα µέλη, το Brd και το νεοανακαλυφθέν γονίδιο Tom τοποθετούνται στην 
περιοχή 71A. Tα m4, mα και Brd εκφράζονται στους προνευρικούς συναθροισµούς, 
απ' όπου προκύπτουν τα κύτταρα ΠAO και για τα δύο πρώτα έχει αποδειχθεί ότι 
επάγονται από το σήµα του Notch (Singson et al 1994, Leviten and Posakony 1996, 
Wurmbach et al 1999). Aντίθετα, το πρότυπο έκφρασης του Tom γνωρίζουµε ότι 
είναι έντονο στο δίσκο του µατιού, αλλά πολύ αδύναµο στο δίσκο του φτερού (Nagel 
et al 2000). 

Aπώλεια λειτουργίας του Brd ή του m4 δίνει φαινότυπο αγρίου τύπου 
(Leviten and Posakony 1996 και αυτή η εργασία), δηλώνοντας το λειτουργικό 
πλεονασµό της οικογένειας αυτής των πρωτεϊνών. Eπίσης και οι φαινότυποι κέρδους 
λειτουργίας καθενός µέλους της οικογένειας (υπεραριθµία σµηρίγγων) είναι ποιοτικά 
όµοιοι. Iσχυρά κέρδους λειτουργίας αλλήλια του Brd, προκαλούν απώλεια 
σµηρίγγων, λόγω µετατροπής της τύχης των κυττάρων pIIa σε pIIb (Leviten and 
Posakony 1996). Aυτό έρχεται φαινοµενικά σε αντίθεση µε το φαινότυπο της 
υπερέκφρασης των m4, mα και Tom, όµως ανάλογους φαινοτύπους παρατηρούµε µε 
ισχυρές υπερεκφράσεις 3 ή και παραπάνω αντιγράφων των µόλις παραπάνω 
αναφερθέντων γονιδίων. Bασιζόµενοι στην οµοιότητα των φαινοτύπων κέρδους και 
απώλειας λειτουργίας, µπορούµε να φτιάξουµε ένα µοντέλο, όπου όλα τα µέλη αυτής 
της οικογένειας έχουν όµοια δράση, να ανταγωνίζονται δηλ. το σήµα του Notch. 
∆είξαµε ότι η δράση τους (τουλάχιστο για των m4, mα και Tom), οφείλεται στην 
καταστολή των E(spl)-bHLH, τα οποία είναι γνωστοί στόχοι του σήµατος του Notch 
και ανταγωνιστές της τύχης των κυττάρων ΠAO (Tata and Hartley 1995, Ligoxygakis 
et al 1999). Παρόλη τη λειτουργική οµοιότητα, η οµοιότητα στην πρωτεϊνική 
αλληλουχία ανάµεσα στο Brd και τα υπόλοιπα µέλη δεν είναι µεγάλη. Eίναι 
αξιοσηµείωτο ότι από το Brd απουσιάζει το καλά συντηρηµένο καρβοξυτελικό άκρο, 
το οποίο είναι παρόν σε άλλα µέλη. Ποια µπορεί να είναι η λειτουργία αυτής της 
περιοχής; Mια πιθανότητα είναι ότι αποτελεί µια περιοχή η οποία καθίσταται 
αναλώσιµη σε συνθήκες υπερέκφρασης. Όµως, όπως έχουµε δείξει η υπερέκφραση 
του m4, από το οποίο λείπει το καρβοξυτελικό επταπεπτίδιο παράγει άτοµα αγρίου 
τύπου. Οµοίως, η υπερέκφραση του αµινοτελικού άκρου του µορίου προκαλεί 
υποτυπώδη υπεραριθµία σµηρίγγων. Tο γεγονός δείχνει ότι η καρβοξυτελική περιοχή 
περιέχει στοιχεία απαραίτητα για τη δράση της πρωτεΐνης. 

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι έχουν ταυτοποιηθεί γονίδια, όπως τα bobA, B και C, 
m2, m6 και οcho, τα οποία επάγονται από Notch και παρουσιάζουν οµολογία µε τα 
m4/mα/Tom. H περιοχή έκφρασής τους, αλλά και οι όποιες διαφορές στην πρωτοταγή 
τους δοµή δηλώνουν κάποια λειτουργική εξειδίκευση. Συγκεκριµένα για το Tom έχει 
δειχθεί πρόσφατα η εξειδικευµένη δράση του στον καθορισµό των νευρώνων στο 
έµβρυο και την πολικότητα των οµµατιδίων στο δίσκο του µατιού (Zaffran and 
Frasch 2000). 
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O POΛOΣ TΩN m4, mα KAI Tom ΣTO MONOΠATI TOY Notch 
 

Tο γεγονός ότι τα m4/α επάγονται από το σήµα του Notch, αν και έχουν τη 
δυνατότητα να το ανταγωνίζονται, ενδεχοµένως να φαίνεται αντιφατικό, δεν είναι 
όµως πρωτοφανές. Άλλα σηµατοδοτικά µονοπάτια έχουν παρόµοιους µηχανισµούς 
αρνητικής αυτορρύθµισης. Για παράδειγµα, η ενεργοποίηση του υποδοχέα EGF 
συνεπάγεται την ενεργοποίηση του γονιδίου argos, το οποίο αποτελεί έναν αρνητικό 
δεσµευτή του υποδοχέα (Schweitzer and Shilo 1997). Ένα άλλο παράδειγµα 
συναντάµε στο σήµα του hh, όπου ένας διαµεµβρανικός υποδοχέας του hh, το γονίδιο 
ptc, επάγεται από το σήµα, αλλά παρεµποδίζει τη µετάδοση του σήµατος (Ingham 
1998). Yπάρχει παρόλα αυτά µια διαφορά: και στα δύο αυτά παραδείγµατα η 
παρεµπόδιση συµβάλλει στο τοπικό περιορισµό του σήµατος και στην περίπτωση του 
Argos, δεν είναι κυτταρικά αυτόνοµη. Aντίθετα, τα m4/mα/Tom δρουν αυτόνοµα, µε 
το να ανταγωνίζονται το σήµα του Notch µέσα στο ίδιο κύτταρο, το οποίο θα έπρεπε 
να ανταποκρίνεται στο σήµα. Στην ουσία και οι µεταδότες του σήµατος του Notch 
[E(spl)bHLH] και οι ανταγωνιστές του (m4/mα και ίσως και τα υπόλοιπα µέλη της 
οικογένειας) επάγονται από το σήµα του Notch, µέσω του ίδιου µηχανισµού, δηλ. τη 
µεταγραφική ενεργοποίηση µέσω του Su(H). Mια πιθανή λειτουργία αυτής της 
φαινοµενικά αντιφατικής συνέκφρασης είναι να τεθεί ένα κατώφλι επιπέδων του 
σήµατος του Notch, που χρειάζονται για την εκτροπή της τύχης των κυττάρων ΠAO. 
Mια εναλλακτική (χωρίς να αποκλείει την προηγούµενη) θεωρία είναι να 
επιτυγχάνεται η παροδική δράση του Notch. Σύµφωνα µε αυτήν όλα τα επαγόµενα 
από το Notch γονίδια, τόσο τα E(spl)bHLH, όσο και τα m4/mα είναι µικρά και χωρίς 
ιντρόνια, επιτρέποντας γρήγορη πρωτεϊνική παραγωγή. H αποικοδόµισή τους είναι 
επίσης ταχεία: όπως έχει προαναφερθεί, τα µετάγραφά τους περιέχουν 
αποσταθεροποιητικές αλληλουχίες, αλλά το ίδιο ισχύει και για τα πρωτεϊνικά τους 
προϊόντα (Jennings et al 1994, Lai et al 1998). Tα γεγονότα αυτά δηλώνουν ότι οι 
επαγόµενοι από το Notch παράγοντες εµφανίζονται παροδικά και δυναµικά, έτσι 
ώστε µικρές διαφορές στην παραγωγή τους µε την πάροδο του χρόνου να είναι 
δύσκολο να ανιχνευτούν. Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να φανταστούµε τα 
m4/α/Tom ως µια οικογένεια παραγόντων που ενεργοποιούνται λίγο αργότερα από ότι 
τα E(spl)bHLH για να καταστείλουν ένα κύκλο σήµατος του Notch, αφού τα 
E(spl)bHLH έχουν επιτελέσει το στόχο τους. Για να εξακριβώσουµε κάτι τέτοιο, θα 
πρέπει να γίνουν λεπτοµερείς αναλύσεις, οι οποίες θα εστιάζονται στην ακριβή 
χρονική αλληλουχία της έκφρασης των E(spl)bHLH σε σχέση µε αυτή των m4/α/Tom. 

Aυτό που ήταν πραγµατικά αναπάντεχο στις ανακαλύψεις µας ήταν η µεγάλη 
ειδικότητα των m4/α/Tom στη διαδικασία της πλευρικής αναστολής και η µη 
συµµετοχή τους σε άλλες διαδικασίες, στις οποίες συµµετέχει το Notch. H 
διαπίστωση αυτή έγινε όχι µόνο από την παρατήρηση των ενήλικων ατόµων, αλλά 
και από την εξέταση µοριακών µαρτύρων, ειδικών για κάθε διαδικασία. H 
υπερέκφραση του Hairless ή του Numb, δύο άλλων καλά χαρακτηρισµένων 
αναστολέων του µονοπατιού του Notch, επιδρούν σε ένα πολύ µεγαλύτερο εύρος 
αναπτυξιακών διαδικασιών, π.χ. τους απογόνους των κυττάρων ΠAO, το σχηµατισµό 
του περιθωρίου του φτερού, τον περιορισµό των φλεβώσεων του φτερού (Bang and 
Posakony 1992, Maier et al 1997, Wang et al 1997, Jan and Jan 1998). Tο Hairless 
συµµετέχει σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες. Tο numb από τη άλλη µεριά είναι 
ειδικό στις ασύµµετρες διαιρέσεις των απογόνων των κυτάρων ΠAO, αλλά µπορεί να 
δράσει, σε κάποιο βαθµό, και σε άλλες διαδικασίες όταν εκφραστεί εκτοπικά (Frise et 
al 1996). Όπως και στην περίπτωση της υπερέκφρασης του Numb, έτσι και τα 
m4/α/Tom όταν υπερεκφραστούν σε µεγάλο βαθµό (τρία ή περισότερα αντίγραφα) 
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µπορούν να επηρεάσουν και άλλες διαδικασίες, κατά τις οποίες το γονίδιο δεν 
εκφράζεται φυσιολογικά (Frise et al 1996). Eξάλλου, οι σειρές GAL4 που 
χρησιµοποιήθηκαν για να εξετάσουµε την συµµετοχή των m4/α/Tom σε άλλες 
διαδικασίες προκαλούν φαινοτύπους µε µεγάλη εκφραστικότητα και διεισδυτικότητα, 
όταν επάγουν γονίδια E(spl)bHLH (δράση θετική ως προς το σήµα του Notch). Mια 
πιθανή εξήγηση αυτού του περιορισµού είναι ότι οι πρωτεΐνες m4/α/Tom υπόκεινται 
σε µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις που µπλοκάρουν την ενεργότητά τους στους 
περισσότερους τύπους κυττάρων. Eναλλακτικά, ενδέχεται η δράση τους να απαιτεί 
κάποιον συµπαράγοντα, ο οποίος να απαντά µόνο στα κύτταρα των προνευρικών 
συναθροισµών. Eντούτοις, η ανάλυσή µας µέσω του συστήµατος των δύο υβριδίων 
δεν µας βοήθησε στο να ανακαλύψουµε κάποιο συµπαράγοντα, ανάµεσα σε αυτούς 
που ελέγχθηκαν. Για αυτό που είµαστε βέβαιοι, είναι ότι τα m4/α/Tom καταστέλλουν 
την έκφραση κάποιων εκ των E(spl) - π.χ. τα m8, m7 και m4, όταν υπερεκφραστούν. 
Kαθώς αυτά είναι στόχοι του σήµατος του Notch, µια τέτοια καταστολή, µπορεί να 
προκύπτει από παρεµπόδιση οποιουδήποτε βήµατος στη µετάδοση του σήµατος του 
Notch. Tα αποτελέσµατα από τις κυτταροκαλλιέργειες προτείνουν ότι τα m4/α/Tom 
µπορούν να καταστείλουν τα E(spl)bHLH, ακόµη και αν το ενεργοποιηµένο Notch 
παρέχεται εξωγενώς και άρα δρουν παρακάτω σηµατοδοτικά από την ενεργοποίηση 
του Notch. 

Για την πιστoποίηση του φυσιολογικού ρόλου των m4/α/Tom, οφείλει να γίνει 
µια ανάλυση απώλειας λειτουργίας των γονιδίων αυτών. Bασιζόµενοι στο µοντέλο 
µας, περιµένουµε ότι η απώλεια λειτουργίας των m4/α/Tom θα προκαλεί ελάττωση 
του αριθµού των σµηρίγγων, σαν αποτέλεσµα της υπερέκφρασης των E(spl)bHLH. 
Όµως, αν τα µέλη αυτής της οικογένειας των πρωτεϊνών έχουν πλεονάζουσες 
λειτουργίες, ο πραγµατικός φαινότυπος απώλειας λειτουργίας θα είναι εµφανής µόνο 
έπειτα από σύγχρονη µεταλλαγή όλων των µελών. ∆υστυχώς, η παρουσία των 
γονιδίων αυτών ανάµεσα σε άλλα και η τοποθέτησή τους σε δύο αποµακρυσµένους 
γενετικούς τόπους, κάνει την ανάλυση της απώλειας λειτουργίας δύσκολη. Για 
παράδειγµα ελλείψεις του γενετικού τόπου E(spl), που αποµακρύνουν τα m4 και mα 
αποµακρύνουν και κάποια εκ των E(spl)bHLH. Eφόσον τα τελευταία είναι παρακάτω 
σηµατοδοτικά από τα m4/α/Tom, αναµένεται ότι η αποµάκρυνσή τους θα είναι 
επιστατική της αποµάκρυνσης των m4/α/Tom και η αναµενόµενη υπερενεργοποίηση 
του Notch θα περάσει απαρατήρητη. 

∆εδοµένης της απουσίας στοιχείων για συνθήκες απώλειας λειτουργίας, µια 
πιο ορθολογική ερµηνεία των αποτελεσµάτων µας, αφήνει ανοικτή την πιθανότητα 
ότι η υπερέκφραση των m4/α/Tom να µην αντικατοπτρίζει καταστάσεις κέρδους 
λειτουργίας, αλλά ίσως τεχνητά να δηµιουργεί καταστάσεις απώλειας λειτουργίας. 
Χρησιµοποιώντας την τεχνική του RNAi (Kennerdel and Carthew 1998), φάνηκε ότι 
η απώλεια λειτουργίας των m4/α και σε µικρότερο βαθµό του Tom, προκαλεί νευρική 
υπερτροφία στο έµβρυο, φαινότυπο ανάλογο του αναµενόµενου της υπερέκφρασης 
των γονιδίων αυτών (Nagel et al 2000). Aν και τα πειράµατα µε το RNAi έγιναν στο 
έµβρυο, ενώ τα πειράµατα υπερεκφράσεων σε αναπτυξιακούς δίσκους, µπορούµε να 
φανταστούµε διάφορους µηχανισµούς που θα µπορούσαν να παράγουν τέτοιες 
τεχνητές καταστάσεις. Για παράδειγµα οι ενεργές m4/α/Tom πρωτεΐνες ενδεχοµένως 
απαιτούν µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις. Ίσως η υπερέκφραση να δηµιουργεί µια 
πληθώρα µορίων, τα οποία σε µεγάλο ποσοστό να µην υπάρχει δυνατότητα να 
τροποποιηθούν από κάποια ένζυµα και έτσι να δρουν ως αρνητικά επικρατή. 
Eναλλακτικά, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα m4/α/Tom δρουν για να συνδέσουν 
εµµέσως δύο άλλους παράγοντες (π.χ. τους A και B), και το όλο σύµπλοκο να 
χρειάζεται για τη µετάδοση του σήµατος του Notch στον πυρήνα. Περίσσεια 
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m4/α/Tom ίσως δηµιουργεί m4/α/Tom-A και m4/α/Tom-B διµερή σύµπλοκα, αντί 
των λειτουργικών τριµερών. ∆υστυχώς, η απουσία ανίχνευσης κάποιας πρωτεϊνικής 
αλληλεπίδρασης µας εµπόδισε στο να διαφωτίσουµε περαιτέρω ένα τέτοιο 
µηχανισµό. Πολλές ερωτήσεις παραµένουν αναπάντητες: Eίναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι 
πρωτεΐνες από τη µια µεριά απαντούν στο σήµα του Notch και από την άλλη το 
επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά). Mπορούν ίσως να παίζουν ένα ουσιαστικό ρόλο σε 
µια διαδικασία ανάδρασης, που συντονίζει το σήµα του Notch κατά τη διαδικασία της 
πλευρικής αναστολής; Eπίσης, είναι η δράση του γονιδίου Brd (από το οποίο 
απουσιάζει η συντηρηµένη καρβοξυτελική περιοχή των m4/α/Tom) όµοια µε αυτή 
των m4/α/Tom; Παρόλο που η απουσία της καρβοξυτελικής περιοχής από το m4 δεν 
εξαλείφει την δράση του σε συνθήκες υπερέκφρασης, το ερώτηµα, αν αυτά είναι 
όµοια λειτουργικά µε το Brd παραµένει. Aκόµη, αντικατοπτρίζουν τα αλλήλια 
κέρδους λειτουργίας του Brd καταστάσεις αρνητικές επικρατείς, όπως πιθανόν η 
υπερέκφραση των m4/α/Tom ή πραγµατικά συνεπάγονται αυξηµένη ενεργότητα του 
Brd; Eίναι αυτά τα είδη µορίων συντηρηµένα σε άλλα είδη, όπως και άλλα συστατικά 
του σήµατος του Notch; Eνώ τα αποτελέσµατα από τις συνθήκες υπερέκφρασης δεν 
είναι σαφές αν αντικατοπτρίζουν κέρδος λειτουργίας ή αρνητικές επικρατείς 
καταστάσεις, η συµµετοχή των µορίων της οικογένειας m4/α/Tom στο µονοπάτι του 
Notch έγινε προφανής. Mελλοντική εργασία οφείλει να αποκαλύψει ακριβέστερα το 
µηχανισµό αυτής της συµµετοχής. 
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AΠOTEΛEΣMATA 
                             (II) 
 

 
H πλειοτροπία του γονιδίου groucho βρίσκεται σε συµφωνία µε τις απόψεις 

 του ανθρώπου, που έδωσε το όνοµά του σ' αυτό: 
 

"Aυτές είναι οι αρχές µου, και αν δεν σας αρέσουν…έχω άλλες" 
 

Groucho Marx 
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AΠΩΛEIA ΛEITOYPΓIAΣ TOY ΓONI∆IOY GROUCHO EΠAΓEI THN 
EKΦPAΣH TOY HEDGEHOG 
 

Oι ποικίλες αναπτυξιακές διαδικασίες στις οποίες εµπλέκεται το gro µας 
ώθησαν να εξετάσουµε τη λειτουργία του και σε µονοπάτια διαφορετικά από το σήµα 
του Notch, όπου αρχικά είχε µελετηθεί. Πριν ακόµα ξεκινήσουµε τη µελέτη του 
γονιδίου αυτού, υπήρχαν ενδείξεις ότι εµπλέκεται στην καταστολή των hedgehog 
(hh) και engrailed (en) στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού (de Celis 
and Ruiz-Gomez 1995). Συγκεκριµένα κλώνοι του αλληλοµόρφου groE48, αλλά και 
άλλες συνθήκες απώλειας λειτουργίας του gro, όπως ο γονότυπος gro1/groE73, 
προκαλούν εξογκώµατα στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του φτερού και αποµάκρυνση 
των φλεβών L3 και L4 µεταξύ τους (de Celis and Ruiz-Gomez 1995 και εικ.18), 
χαρακτηριστικά υπερενεργοποίησης του µονοπατιού του Hh. Για να ελέγξουµε την 
κατασταλτική ικανότητα του gro στο σήµα του hh, ψάξαµε για γενετικές 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε αλλήλια γονιδίων που καταστέλλουν το σήµα του hh 
και µεταλλαγές απώλειας λειτουργίαςτου gro, που το αποκαταστέλλουν. Tο fu1 
αποτελεί αλληλόµορφο απώλειας λειτουργίας του γονιδίου fused, που ρυθµίζει θετικά 
τη µετάδοση του σήµατος του hh. Σε ηµίζυγη κατάσταση το fu1 προκαλεί σύντηξη 
των φλεβών L3 και L4 σε σηµεία κοντά και µακριά από το θώρακα (Eικ.18). 
Συνδιασµός αυτής της ηµιζυγωτίας µε gro1/groE73 προκαλεί µερικό σώσιµο του 
φαινοτύπου, µε τα άκρα των φλεβών L3 και L4 να µην είναι συντηγµένα, αλλά να 
απέχουν. Eπίσης, ο συνδιασµός αλληλοµόρφων του dpp, dppd12/dppS8, προκαλλεί 
σµίκρυνση του φτερού και σύντηξη των φλεβών L2-L3, καθώς και L4-L5 (Eικ.18). 
Σε συνδιασµό µε gro1/groE73, το φτερό είναι µεγαλύτερο και γενικά ο φαινότυπος 
τείνει προς το φυσιολογικό (Eικ.18). Aπό τα παραπάνω δεδοµένα συµπεραίνουµε ότι 
το gro από τη µια πλευρά και τα γονίδια του µονοπατιού του hh από την άλλη 
παρουσιάζουν αντίθετες λειτουργίες στο φτερό. 

Για να πιστοποιήσουµε αυτόν τον ισχυρισµό, κάναµε κλώνους απώλειας 
λειτουργίας του gro και ελέγξαµε την έκφραση των προαναφερθέντων γονιδίων. 
Μελετήσαµε µε χρώσεις β-γαλακτοσιδάσης την έκφραση του γονιδίου hh-lacZ στις 
περιπτώσεις κλώνων απώλειας λειτουργίας σε δίσκους φτερού. Σε απλούς κλώνους 
του groE48 (ισχυρό υποµορφικό αλληλόµορφο) ή του groBX22 (αλληλόµορφο 
πλήρους απώλειας λειτουργείας) παρατηρήσαµε κηλίδες εκτοπικής έκφρασης του hh-
lacZ σε θέσεις παραπλεύρως του εµπρόσθιου νωτιοκοιλιακού, αλλά και εµπρόσθια 
του εµπροσθοπίσθιου συνόρου (Eικ.19). Eκτός από το hh-lacZ, εκτοπική έκφραση 
παρατηρήσαµε και για τα γονίδια dpp-lacZ, ptc-lacZ και en-lacZ (Eικ.20). 
Συγκεκριµένα, σε κλώνους κυττάρων µπροστά από το εµπροσθοπίσθιο σύνορο και 
κοντά στο νωτιοκοιλιακό άξονα το hh-lacZ αποκαταστέλλεται. H έκφραση του 
διαγονιδίου εξαφανίζεται σταδιακά, όσο αποµακρυνόµαστε από αυτές τις περιοχές, 
αλλά παραµένει πάντα µέσα στον κλώνο. Aντίθετα, η έκφραση των dpp-lacZ και en-
lacZ είναι µη αυτόνοµη, ενώ ειδικά το en-lacZ εκφράζεται σε ένα υποσύνολο των 
περιοχών αποκαταστολής του hh-lacZ, υποδεικνύοντας ότι η έκφραση των δύο 
διαγονιδίων έπεται σηµατοδοτικά αυτής του hh-lacZ. Για να εξακριβώσουµε αν η 
εκτοπική έκφραση του µορφογόνου dpp, αλλά και των υπόλοιπων γονιδίων είναι 
αποτέλεσµα της εκτοπικής έκφρασης του hh, κάναµε διπλούς κλώνους απώλειας 
λειτουργίας του groE48 και του hhE23. Παρόλο του ότι εξετάσθηκε ένας µεγάλος 
αριθµός από κλώνους στο φτερό του ενηλίκου, αδυνατούσαµε να εντοπίσουµε 
εξογκώµατα, όπως στην περίπτωση των απλών κλώνων του groE48, εξαιτίας της 
εκτοπικής έκφρασης του dpp. Επιπλέον στους διπλούς κλώνους δεν παρατηρήθηκε 
υπερέκφραση κανενός εκ των τριών γονιδίων που ελέγθηκαν (dpp, ptc ή en) (Εικ.20).  
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Eικόνα 18. Γενετικές αλληλεπιδράσεις του gro µε γονίδια του σήµατος του hh. A) 
Φτερό ατόµου που φέρει µεταλλαγή του γονιδίου fu (fu1) σε ηµιζυγωτία, µε 
χαρακτηριστικές συντήξεις των φλεβών L3 και L4. B) Φτερό ατόµου µε ηµιζυγωτία 
του fu1 συγχρόνως σε γενετικό υπόβαθρο µεταλλαγών έλλειψης λειτουργίας του gro 
(gro1/groE73). Παρατηρείται αύξηση της απόστασης των φλεβών L3 και L4 σε σχέση 
µε αυτές του φτερού στο εικονίδιο (A). Γ)Aγρίου τύπου φτερό. (∆) Oι αποστάσεις 
µεταξύ των φλεβών L3 και L4 µεγαλώνει σε άτοµα του γονοτύπου gro1/groE75. Oι 
αποστάσεις ανάµεσα στις φλέβες L2 και L3, αλλά και ανάµεσα στις L4 και L5 είναι 
συνήθως πολύ µικρές σε φτερά του γονοτύπου dppd12/dppS8, και ενίοτε εξαλείφονται 
(E), αλλά αυξάνονται στο συνδυαστικό γονότυπο µεταλλαγών του dpp και gro, 
dppd12/dppS8; gro1/groE75 (ΣT). 
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Eικόνα 19. Kλώνοι απώλειας λειτουργίας του γονιδίου gro αποκαταστέλλουν την 
έκφραση του hh-lacZ στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού. Mε έντονο 
πράσινο χρώµα σηµαδεύεται η θέση των κλώνων (τελευταία οριζόντια στήλη), µε 
κόκκινο η έκφραση του hh-lacZ, ενώ ο συνδυασµός του πράσινου µε το κόκκινο 
φαίνεται στην πρώτη οριζόντια στήλη. A-C) Kλώνοι σε γενετικό υπόβαθρο αγρίου 
τύπου. D,E) Kλώνοι σε γενετικό υπόβαθρο cice/+. H αποκαταστολή του hh-lacZ είναι 
έντονη εµπρόσθια του εµπροσθοπίσθιου συνόρου (A) και παραπλεύρως του 
νωτιοκοιλιακού (B), ενώ σε µικρούς κλώνους (C) η αποκαταστολή είναι λιγότερο 
έντονη. Σε γενετικό υπόβαθρο cice/+, οι κλώνοι του gro δεν αποκαταστέλλουν το hh-
lacZ παρά µόνο κοντά στο νωτιοκοιλιακού σύνορο (D,E). Tα βέλη στα (D,E) 
δείχνουν µερικούς από τους κλώνους που δεν αποκαταστέλλoνται, ενώ οι τα βέλη στο 
(C) δείχνουν την αποκαταστολή στις αντίστοιχες θέσεις δίσκων αγρίου τύπου. 
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Eικόνα 20. Aποκαταστολή των dpp και en σε κλώνους απώλειας λειτουργίας του 
gro, στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού. Mε την κάθετη µπλε γραµµή 
σηµειώνεται το όριο των δύο διαµερισµάτων, ενώ οι υπόλοιπες µπλε γραµµές 
οριοθετούν τους κλώνους A) Aποκαταστολή του dpp-lacZ σε θέσεις κοντά στους δύο 
άξονες του δίσκου του φτερού. H αποκαταστολή είναι µη αυτόνοµη σε κλώνους που 
σηµειώνονται µε βέλη (A), αλλά πάντα αυτόνοµη οπισθίως της φυσιολογικής 
λωρίδας έκφρασης του dpp (κεφαλές βελών στα A και B). C) Aποκαταστολή του 
dpp-lacZ σε κλώνους απώλειας λειτουργίας των gro και hh, πατατηρείται µονάχα 
οπισθίως της φυσιολογικής λωρίδας έκφρασης του dpp (κεφαλή βέλους). D) H 
αποκαταστολή του en-lacZ σε κλώνους του gro είναι πολύ περιορισµένη σε σχέση µε 
αυτή του hh (σύγκριση µε τις εικόνες 19.A και 19.B). Παρατηρείται δηλαδή αδυναµία 
έκφρασης του en-lacZ, κατά µήκος του προσθιοπίσθιου συνόρου, καθώς και κοντά 
στο νωτιοκοιλιακό. 
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Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το gro µπορεί να καταστέλλει το hh σε συγκεκριµένες 
θέσεις στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού, ενώ η αποκαταστολή του 
Hh σε συνθήκες απώλειας λειτουργίας του gro προκαλεί µεταγραφική ενεργοποίηση 
των dpp, ptc και en. 
 
 
 
TO ΓONI∆IO GROUCHO KATAΣTEΛΛEI TO HEDGEHOG ANEΞAPTHTA 
AΠO TH ∆PAΣH TOY CUBITUS INTERRUPTUS 
 

Tο gro είναι ένας συγκαταστολέας και ως τέτοιος χρειάζεται πάντοτε την 
πρωτεϊνική αλληλεπίδραση µε άλλους παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να συνδέονται 
στο DNA (δείτε εισαγωγή). Ένα θέµα λοιπόν που τίθεται είναι ποιός είναι ο 
µεταγραφικός παράγοντας, ο οποίος αλληλεπιδρά µε το gro και επιφέρει την 
καταστολή του γονιδίου hh στο εµπρόσθιο διαµέρισµα. Eίναι εξακριβωµένο ότι το ci 
απαντά στην µορφή του ενεργοποιητή (ολόκληρο το µόριο), που µεταδίδει το σήµα 
του hh και στην µορφή του καταστολέα (κουτσουρεµένο µόριο), που καταστέλλει τη 
µεταγραφή των hh και dpp στο εµπρόσθιο διαµέρισµα (Aza-Blanc et al 1997, Methot 
and Basler1999). Eφόσον το gro εµπλέκεται στην καταστολή του hh, εξετάσαµε την 
πιθανότητα το gro να επιτυγχάνει το σκοπό του µέσω του καταστολέα Ci75. 
Kατ’αρχήν, υπάρχει η πιθανότητα η απώλεια του gro να προκαλεί µεταγραφική 
καταστολή του ci στο εµπρόσθιο διαµέρισµα και εποµένως η δράση του gro να 
περιορίζεται στην µεταγραφική ρύθµιση του ci. Όµως η πιθανότητα αυτή αποκλείεται 
µια και σε κλώνους απώλειας λειτουργίας του gro η έκφραση του ci-lacZ παραµένει 
ανεπηρέαστη. Eπίσης, υπάρχει η πιθανότητα το gro να επηρεάζει την ενεργότητα του 
Ci75, όµως οι διπλοί κλώνοι απώλειας λειτουτουργίας του hh και του gro, δεν 
επάγουν dppZ (Eικ.20), ενώ διπλοί κλώνοι απώλειας λειτουργίας του hh και του ci 
επάγουν dppZ (Methot and Basler 1999). Eποµένως το ci καταστέλλει άµεσα το dpp, 
ενώ το gro δεν συµµετέχει σε αυτή την καταστολή. Αξιοσηµείωτη είναι η 
παρατήρηση ότι οι κλώνοι του εµπρόσθιου διαµερίσµατος, που είναι αποµανρυσµένοι 
από το εµπροσθοπίσθιο (AP) σύνορο του gro δεν εκφράζουν hh-lacZ. Αντιθέτως 
κλώνοι του ci, αποκαταστέλλουν τη µεταγραφή του hh ασχέτως αποστάσεως από το 
AP σύνορο (Methot et al 1998). Εποµένως, το gro δεν µπορεί να αποτελλεί ένα 
αναγκαίο συγκαταστολέα του Ci75.  

Eξάλλου, έγιναν πειράµατα για ανίχνευση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 
ανάµεσα στα δύο µόρια in vitro, µε το σύστηµα των δύο υβριδίων. Συγκεκριµένα 
ανιχνεύσαµε αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στο gro και στις δύο µορφές του Ci - το 
Ci155 και το Ci75. Tέτοιες αλληλεπιδράσεις επιτρέπουν τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασµό του σακχαροµύκητα απουσία λευκίνης (ένα σύστηµα που ανιχνεύει 
ακόµη και µικρής έντασης αλληλεπιδράσεις). Aντίθετα, απουσία ci ή αντικατάστασή 
του µε E(spl)-m5∆W [το οποίο αποδεδειγµένα δεν αλληλεπιδρά µε το gro (Alifragis et 
al 1998)] δεν επιτρέπει πολλαπλασιασµό του σακχαροµύκητα. Στο σύστηµα αυτό, 
τόσο το Ci75, όσο και το Ci155, παρουσιάζουν κάποια αλληλεπίδραση µε το gro 
(Eικ.21). H αλληλεπίδραση αυτή όµως δεν είναι ισχυρή συγκρινόµενη µε την γνωστή 
και ισχυρή αλληλεπίδραση του gro µε το E(spl)-mδ (Alifragis et al 1998), ούτε 
µπορέσαµε να την επιβεβαιώσουµε µε το σύστηµα χρώσης β-γαλακτοσιδάσης στο 
σακχαροµύκητα. 

Ένας δεύτερος τρόπος ελέγχου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων in vitro 
ανάµεσα στο Gro και στις δύο µορφές του Ci, έγινε µε την τεχνική GST- pull down. 
Tο  Gro  παράχθηκε  βακτηριακά  ως υβρίδιο µε την  πρωτεΐνη GST και δοκιµάστηκε  

 79



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eικόνα 21. Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις του Gro µε την ολόκληρη και την 
κουτσουρεµένη µορφή του Ci. (A) Xρήση του συστήµατος των δύο υβριδίων. 
Aνάπτυξη απουσία λευκίνης, η οποία παρέχεται στο κύτταρο υπό την προϋπόθεση 
αλληλεπίδρασης. H αλληλεπίδραση µε το mδ είναι ισχυρή και επιτρέπει γρήγορη 
ανάπτυξη στον σακχαροµύκητα, ενώ αυτή µε το m5(∆W) είναι αµελητέα. Στο 
σύστηµα αυτό και οι δύο µορφές του Ci δείχνουν µικρής έντασης αλληλεπιδράσεις µε 
το Gro. (B) Xρήση της τεχνικής GST-pull down. Όπου in, η ποσότητα του 
ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή (Ci και Ci∆C' αντίστοιχα). Tόσο το ολόκληρο, όσο και 
το κουτσουρεµένο Ci, αλληλεπιδρούν µε το υβρίδιο GST-Gro. 
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για αλληλεπίδραση µε τα in vitro παραγµένα Ci155 και Ci75. Tα αποτελέσµατα του 
πειράµατος συµφωνούν µε αυτά του συστήµατος των δύο υβριδίων. Πρόκειται για 
µικρής έντασης αλληλεπιδράσεις, έχοντας ως µέτρο σύγκρισης την αλληλεπίδραση 
του Gro µε την πρωτεΐνη GST (Eικ.21). Αντιθέτως, πειράµατα υποκυτταρικού 
συνεντοπισµού απέτυχαν στο να δείξουν συνεντοπισµό του ci75 µε το µεταλλαγµένο 
µόριο groNLS(-) σε κύτταρα S2 ή του ci155 µε το µετάλλαγµα gro∆WD40 σε δίσκους 
φτερού (πληροφορίες για τις µεταλλαγές του gro δείτε στην τελευταία ενότητα του 
κεφαλαίου). Άρα πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει άµεση πρωτεϊνική αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στα gro και ci. Για να αποκλείσουµε την πιθανότητα οποιασδήποτε 
αλληλεπίδρασης (άµεσης ή έµµεσης) του Gro µε το Ci75, κάναµε κλώνους απώλειας 
λειτουργίας του gro σε γενετικό υπόβαθρο µε αυξηµένη παραγωγή ci καταστολέα 
(cice/+). Σε αυτό το γενετικό υπόβαθρο, η κατασταλτική µορφή του Ci εµφανίζεται 
κοντά στο AP σύνορο, σε µια θέση δηλαδή όπου φυσιολογικά συναντάµε µόνο τον 
ενεργοποιητή Ci. Aπό αυτό το πείραµα διαπιστώσαµε ότι οι µικροί κλώνοι, οι οποίοι 
αποκαταστέλλουν το hh-lacZ κοντά στο AP, δεν κάνουν το ίδιο σε γενετικό 
υπόβαθρο cice/+, δηλαδή η εκτοπική παρουσία του καταστολέα Ci καταστέλει το hhZ 
και µάλιστα απουσία του gro (Eικ.19). Eποµένως, θα λέγαµε ότι θεωρία 
οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα δύο µόρια είναι επισφαλής. 
 
 
H YΠEPEKΦPAΣH TOY ΓONI∆IOY GROUCHO KATAΣTEΛΛEI TH 
METAΓPAΦH TOY ΓONI∆IOY DECAPENTAPLEGIC 
 

Με σκοπό να διαπιστώσουµε αν η υπερέκφραση του gro επηρεάζει την 
έκφραση του hh, κλωνοποιήσαµε το gro στον πλασµιδιακό φορέα pUAST και το 
εισάγαµε στις µύγες (Brand and Perrimon 1993). Tο πρόβληµα που έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε µε την υπερέκφραση του gro είναι διπλό. Πρώτον το gro 
εκφράζεται συνεχώς και οµοιογενώς στο δίσκο του φτερού. Η ενδεχόµενη αύξηση 
των επιπέδων του δεν µπορεί να επιφέρει απαραιτήτως κάποια αλλαγή στη γονιδιακή 
ρύθµιση, εφόσον ο εκάστοτε συγκαταστολέας του αποτελεί τον άµεσο ρυθµιστικό 
παράγοντα της µεταγραφικής καταστολής. ∆εύτερον, η µεταγραφική καταστολή του 
hh µπορεί να µελετηθεί µόνο στο οπίσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού, σε µια 
θέση απ’όπου ο πρωτεϊνικός µεσολαβητής του gro ενδεχοµένως να απουσιάζει ή να 
είναι ανενεργός. Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα είναι ότι και αν ακόµη παρατηρηθεί 
κάποια καταστολή στον υποκινητή του hh, αυτή θα µπορούσε να προκαλείται από 
µια µη φυσιολογική αλληλεπίδραση του gro µε το en, εφόσον έχει δειχθεί ότι το en 
συνεργάζεται µε το gro για να καταστείλει το even skipped (Jimenez et al 1997). Η 
υπερέκφραση έγινε µε τις σειρές en-GAL4 και vg-GAL4, οι οποίες εκφράζουν σε όλο 
το οπίσθιο διαµέρισµα και στο περιθώριο του φτερού αντίστοιχα. Μάλιστα 
χρησηµοποιήθηκε εκτός από την αγρίου τύπου και µια µεταλλαγµένη µορφή του gro 
(gro∆WD40), από την οποία απουσιάζει το καρβοξυτελικό άκρο, το οποίο είναι 
απαραίτητο για την αλληλεπίδραση µε το en (Jimenez et al 1993). Αποτέλεσµα αυτών 
των πειραµάτων ήταν η παντελής αδυναµία του gro να καταστείλει το hh-lacZ. Σειρές 
GAL4, οι οποίες εκφράζουν GRO εµπρόσθια του εµπροσθοπίσθιου συνόρου 
καταστέλλουν το dpp-lacZ. Αν και το αποτέλεσµα µπορεί να µην αντιπροσωπεύει µια 
φυσιολογική κατάσταση, ασθενείς πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις του gro µε το ci75 ή 
το ci155 ενδέχεται να επιφέρουν µια τέτοια καταστολή. 

Ο Ci75 εκφράζεται σε όλο το εµπρόσθιο διαµέρισµα, ενώ ακριβώς µπροστά 
από το εµπροσθοπίσθιο σύνορο αντικαθίσταται εν µέρει από την ενεργοποιητική 
µορφή του Ci (Ci155). H µικρή συγκέντρωση του Ci75 στην λωρίδα αυτή δεν 
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φαίνεται να παρεµποδίζει τη δράση του Ci155. Aυξάνοντας τη συγκέντρωση του gro 
µπροστά από το εµπροσθοπίσθιο σύνορο (dppGAL4; U-gro) ελέγξαµε αν 
καταστέλλονται γονίδια που συµµετέχουν στο σήµα του hh. Tόσο το ptc-lacZ, όσο 
και το ci-lacZ δεν καταστέλλονται. Aντίθετα το dpp-lacZ εκφράζεται σαφώς 
ασθενέστερα σε µια στενότερη λωρίδα κυττάρων συγκριτικά µε αγρίου τύπου 
δίσκους (Eικ.22). Στους δίσκους δε του µατιού και του ποδιού η έκφραση του dpp-
lacZ πολλές φορές εξαφανίζεται πλήρως. Mάλιστα η υπερέφραση του gro µε σειρές 
που εκφράζουν ισχυρότερα και σε όλο νωτιαίο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού, 
όπως είναι η apmd544GAL4, εξαφανίζει την έκφραση του dpp-lacZ πλήρως (Eικ.22). 
Kαι σε αυτή την περίπτωση η έκφραση του ptc-lacZ, του ci-lacZ, αλλά και του hh-
lacZ παραµένει αναλοίωτη. Για να διαπιστώσουµε ότι η καταστολή του dpp-lacZ δεν 
οφείλεται σε αποπτωτικές διαδικασίες, κάναµε χρώσεις δίσκων µε acridine orange. 
Aν και ανιχνεύσαµε µικρό αριθµό διάσπαρτων αποπτωτικών κυττάρων στο δίσκο του 
φτερού, αυτά δεν εντοπίζονταν ειδικά στην περιοχή της υπερέκφρασης και εποµένως 
η απόπτωση δεν µπορεί να αποτελεί αιτία για την απώλεια έκφρασης του dpp-lacZ. 
Aν το gro καταστέλλει το dpp τότε θα πρέπει να καταστέλλει εµέσως και τα γονίδια 
που επάγονται από το τελευταίο. Γονίδια όπως το optomotor blind (omb) και το 
Distalless (Dll) αποτελούν µεταγραφικούς στόχους του dpp στο δίσκο του φτερού και 
του ποδιού (Nellen et al 1996, Lecuit and Cohen 1997). H µεταργαφική τους 
καταστολή έγινε φανερή έπειτα από υπερέκφραση του gro (dppGAL4; U-gro)  και 
χρώση µε β-γαλακτοσιδάσης των διαγονιδίων omb-lacZ και Dll-lacZ, σε δίσκους 
φτερού και ποδιού προνυµφών τρίτου σταδίου (Eικ.22). 

Σε συµφωνία µε τα παραπάνω πειράµατα είναι και οι φαινότυποι στο ενήλικο 
άτοµο, που προκύπτουν από την υπερέκφραση του gro. Xρησιµοποιώντας τη σειρά 
dpp-GAL4 προκύπτουν άτοµα µε έντονες ανωµαλίες στα µάτια, τα φτερά και τα 
πόδια. Συγκεκριµένα τα µάτια εµφανίζονται αδρά και συνήθως µικρότερα, τα φτερά 
µικρότερα και λιγότερο µακρόστενα, ενώ τα πόδια και ιδιαίτερα τα αποµακρυσµένα 
από το σώµα τµήµατα εµφανίζονται µικρά και σχηµατικά ακαθόριστα (Eικ.23). 

Oι φαινότυποι των µατιών και των άκρων µπορούν να εξηγηθούν µε την 
καταστολή του dpp. H έλλειψη του dpp από τους αναπτυξιακούς δίσκους προκαλλεί 
ανωµαλίες στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και γενικά επιφέρει προβλήµατα στην 
ανάπτυξη. Ως µορφογόνο διαχέεται και επηρεάζει την τύχη των κυττάρων πολύ 
µακρύτερα από τον τόπο παραγωγής του. Στο φτερό κάτι τέτοιο συνεπάγεται 
µικρότερες διαστάσεις στον εµπροσθοπίσθιο άξονα αλλά και στο µήκος του φτερού, 
ενώ επηρεάζεται καθοριστικά το µήκος του ποδιού λόγω του γεγονότος ότι το dpp 
µαζί µε το wg καθορίζουν την ανάτυξη κατά µήκος των άκρων (Campbell et al 1993, 
Basler and Struhl 1994, Campbell and Tomlinson 1995, Lecuit and Cohen 1997). 
Eπιβεβαιώνοντας τον ισχυρισµό µας διαπιστώσαµε ότι συνδιασµός απώλειας 
λειτουργίας γονιδίων του dpp (dppd12/dppS8) προκαλλεί φαινότυπους στο ενήλικο 
άτοµο απαράλλακτους από αυτούς, που περιγράψαµε αµέσως παραπάνω (Eικ.23). 
Tέλος, για λόγους σύγκρισης µε τους φαινοτύπους αυτούς υπερεκφράσαµε το γνωστό 
καταστολέα του dpp, cicell, χρησιµοποιώντας τη σειρά dpp40C6GAL4 και 
διαπιστώσαµε µικρότερες σε ένταση, αλλά ποιοτικά όµοιες ανωµαλίες στα πόδια του 
ενηλίκου. Aκόµα υπερεκφράσαµε τον ίδιο καταστολέα στο πρότυπο της σειράς 
ombmd653GAL4 και παρατηρήσαµε φτερά σχεδόν πανοµοιότυπα µε αυτά του 
γονοτύπου dppd12/dppS8 (Eικ.23). Γίνεται εποµένως φανερό ότι το gro προκαλλεί 
καταστολή του dpp στο εµπρόσθιο διαµέρισµα των δίσκων του φτερού και του 
ποδιού, διαδικασία στην οποία ο ci75 φαίνεται να διαδραµατίζει ανάλογο ρόλο. 
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Eικόνα 22. Kαταστολή της έκφρασης του dpp καθώς και των omb και Dll, από την 
υπερέκφραση του gro. (A) Έκφραση του dpp-lacZ στο δίσκο φτερού αγρίου τύπου. 
(B) Kαταστολή της έκφρασης του dpp-lacZ, µέσω υπερέκφρασης του gro 
χρησιµοποιώντας τη σειρά dpp-GAL4. Παρατηρείστε, πέραν των ανωµαλιών, τη 
µείωση σε φάρδος και ένταση της λωρίδας έκφρασης του dpp-lacZ. (Γ) Πλήρης 
καταστολή της έκφρασης του dpp-lacZ, χρησιµοποιώντας τη σειρά ap-GAL4, η οποία 
εκφράζει στο νωτιαίο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού (κάτω). Παρατηρείται 
µείωση του µεγέθους του δίσκου, που συνεπάγεται η µερική έλλειψη έκφρασης του 
dpp. Tα βέλη στα A-Γ δείχνουν την έκφραση νωτιαία του περιθωρίου του δίσκου του 
φτερού. (∆) Έκφραση του Dll-lacZ σε δίσκο ποδιού αγρίου τύπου. (E) Kαταστολή 
της έκφρασης του Dll-lacZ, λόγω υπερέκφρασης του gro χρησιµοποιώντας τη σειρά 
dpp-GAL4. (ΣT) Έκφραση του omb-lacZ στο δίσκο του φτερού. (Z) Kαταστολή της 
έκφρασης του omb-lacZ, µέσω υπερέκφρασης του gro χρησιµοποιώντας τη σειρά 
dpp-GAL4. Παρατηρείται λέπτυνση της λωρίδας έκφρασης του γονιδίου, η οποία 
συνοδεύεται µε σµίκρυνση του δίσκου κατά τον εµπροσθοπίσθιο άξονα. 
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Eικόνα 23. Eπίδραση της έκφρασης του gro στο φτερό, το πόδι και το µάτι 
(φαινότυποι καταστολής του γονιδίου dpp). (A) Yπερέκφραση του γονιδίου gro µε τη 
σειρά dpp-GAL4. Παρατηρείται σµίκρυνση του φτερού σε σχέση µε το φυσιολογικών 
διαστάσεων φτερό του εικονιδίου (∆). (B) Φτερό ατόµου µε γονότυπο απώλειας 
λειτουργίας του γονιδίου dpp (dppd12/dppS8). (Γ) Φτερό ατόµου µε υπερέκφραση της 
κατασταλτικής µορφής του Ci (Cicell) χρησιµοποιώντας τη σειρά omb-GAL4. Eίναι 
χαρακτηριστική η οµοιότητα του σχήµατος του φτερού των εικονιδίων A-Γ. (E) 
Φαινότυπος έκφρασης του γονιδίου gro, χρησιµοποιώντας τη σειρά dpp-GAL4 στο 
πόδι. (ΣT) Πόδι ατόµου µε γονότυπο dppd12/dppS8. Παρατηρείστε την οµοιότητα των 
φαινοτύπων των εικονιδίων (E, ΣT). Eνώ τα τµήµατα του ποδιού coxa (co), troxanter 
και femur (fe) δεν επηρεάζονται συνήθως, τα ακραία τµήµατα, όπως τα tibia (ti) και 
tarsal (ta) σχηµατίζουν συνοθηλεύµατα ανώµαλων δοµών. (Z) Mάτι ενηλίκου ατόµου 
αγρίου τύπου, όπως φαίνεται σε φωτογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σαρώσεως. 
(H) Όπως στο (Z) µε τη βασική διαφορά ότι το άτοµο αυτό υπερέκφράζει το gro στο 
πρότυπο της σειράς ey-GAL4. Eντυπωσιακή είναι η µείωση του µεγέθους του µατιού, 
φαινότυπος παρόµοιος µε αυτόν της υπερέκφρασης του cicell. 
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ΛEITOYPΓIKH ANAΛYΣH TΩN ΠEPIOXΩN THΣ ΠPΩTEΪNHΣ 
GROUCHO 
 

Σε µια προσέγγιση να ανιχνεύσουµε τις λειτουργίες των περιοχών του gro, 
χρησιµοποιήσαµε σηµειακές µεταλλαγές και ελλείψεις του γονιδίου. Tις µεταλλαγές 
αυτές τις εισάγαµε στις µύγες, όπoυ τις υπερεκφράσαµε, είτε κάναµε µε αυτές 
διαµολύνσεις κυτταρικών σειρών Schneider (S2) µε σκοπό να προσδιορίσουµε τη 
λειτουργικότητά τους και τον υποκυτταρικό τους εντοπισµό. Tα αποτελέσµατα 
συνοψίζονται στον πίνακα 4. 
 
Mεταλλαγές                         Λειτουργικότητα            Yποκυτταρική τοποθέτηση 
growt                                                 (+, +)                                          πυρηνική 
grocdc2(-)                                             (+, +)                                         πυρηνική 
groCKII(-)                                            (+, ∆E)                                       πυρηνική 
gro∆WD40                                            (+, - )                                         πυρηνική** 
groNLS(-)                                             (±, +)                 πυρηνική/ κυτταροπλασµατική 
gro∆GCS                                              (-, ∆E)                                 κυτταροπλασµατική 
gro∆Q                                                 (-, - )                                          πυρηνική 
groQonly                                              (-, ∆E)                                             ∆E 
TLE1                                                (-*, ∆E)                                           ∆E 
Πίνακας 4. H λειτουργικότητα των µεταλλαγών βασίζεται στην ιδιότητα να προκαλούν ανωµαλίες στο 
σχηµατισµό των µατιών των φτερών και των ποδιών έπειτα από υπερέκφραση µε τις σειρές dpp40C6-
GAL4 και apmd544-GAL4 (σύµβολο πριν το κόµα) ή ανάλογα µε την ικανότητα αποκατάστασης της 
καταστολήςτου hh-lacZ σε κλώνους απώλειας λειτουργίας του gro έπειτα από υπερέκφραση µε τη 
σειρά ombmd653-GAL4 (σύµβολο µετά το κόµα). Mε * συµβολίζουµε τη µερική αρνητικά επικρατή 
λειτουργία του TLE1. H υποκυτταρική τοποθέτηση ανιχνεύθηκε µε αντισώµατα που αναγνωρίζουν την 
µεσαία (a-gro) ή την καρβοξυτελική (panTLE) περιοχή του gro. **H τοποθέτηση του gro∆WD40 είναι 
πυρηνική αλλά εντοπισµένη σε διακριτές κηλίδες. Περιπτώσεις που δεν ελέγθηκαν σηµειώνονται µε 
∆E. 
 

O φαινότυπος της υπερέκφρασης µε τη σειρά dpp40C6-GAL4, αλλά και την 
apmd544-GAL4 των διαφόρων µεταλλαγών, αποτέλεσε το πρώτο κριτήριο για τη 
λειτουργικότητά τους. Oι ανωµαλίες που παρατηρούνται στα µάτια, τα φτερά και τα 
πόδια του ενήλικου ατόµου από την υπερέκφραση των µεταλλαγών συγκρίθηκαν µε 
αυτές της υπερέκφρασης του αγρίου τύπου γονιδίου. Σηµειακές µεταλλαγές στις 
υποτιθέµενες περιοχές φωσφορυλίωσης από τις κινάσες cdc2 ή CKII δεν επιφέρουν 
καµία αλλαγή στη λειτουργικότητα του gro. Συγκεκριµένα στην περίπτωση του 
grocdc2(-) η σερίνη 247 έχει αντικατασταθεί µε µια λευκίνη, ενώ στην περίπτωση του 
groCKII(-) η σερίνη 231 έχει αντικατασταθεί µε µια γλυκίνη (Eικ.24). Kαι στις δύο 
περιπτώσεις η υποκυτταρική τοποθέτηση είναι πάντα πυρηνική (Eικ.25). O έλεγχος 
έγινε τόσο µε διαµόλυνση κυττάρων S2, όσο και µε υπερέκφραση σε αναπτυξιακούς 
δίσκους φτερού. Έλλειψη της καρβοξυτελικής περιοχής WD40 δεν έχει επίσης καµιά 
επίπτωση στη λειτουργικότητα (Eικ.24). O υποκυτταρικός εντοπισµός είναι πάντα 
πυρηνικός, αλλά στα κύτταρα S2 η χρώση εµφανίζεται σε διακριτά σηµεία του 
πυρήνα (Eικ.25), κάτι που έγινε αντιληπτό και µε υπερέκφραση σε δίσκους φτερού. 
Αντίθετα, διπλή σηµειακή µεταλλαγή στην υποτιθέµενη περιοχή πυρηνικής 
τοποθέτησης (λυσίνη 216 και λυσίνη 219 σε γλουταµινικό οξύ) έχει σαν αποτέλεσµα 
την σηµαντική απώλεια της ενεργότητας του groNLS(-)(Eικ.24). Eντούτοις η πρωτεΐνη 
εντοπίζεται και στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασµα (Eικ.25). Aπό τo gro∆GCS λείπει 
η µεσαία περιοχή του µορίου,  η οποία  περιλαµβάνει  και  την  υποτιθέµενη  περιοχή  
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Eικόνα 24. Eπιπτώσεις της υπερέκφρασης µεταλλαγών του gro στην έκφραση του 
dpp-lacZ και στο σχήµατων ποδιών. A) Σχηµατική πατουσίαση των µεταλλαγµένων 
πρωτεϊνών κατά αντιστοιχία µε το αγρίου τύπου µόριο (Gro+). B) Έκφραση του dpp-
lacZ σε δίσκο φτερού αγρίου τύπου. Παρόµοια έκφραση παρατηρείται και σε 
περιπτώσεις υπερέκφρασης των µεταλαγµάτων Q, ∆Q και ∆GCS µε τη σειρά dpp-
Gal4. C) Έκφραση του dpp-lacZ σε δίσκο φτερού µε υπερέκφραση του Gro+, 
χρησηµοποιώντας τη σειρά ap-Gal4. H έκφραση µειώνεται ή και εξαφανίζεται στην 
περιοχή υπερέκφρασης. Παρόµοια έκφραση παρατηρείται και σε περιπτώσεις 
υπερέκφρασης των µεταλλαγµάτων CKII-, cdc2- και ∆WD40 µε τη σειρά ap-Gal4. D) 
Έκφραση του dpp-lacZ σε δίσκο φτερού µε υπερέκφραση του µεταλλάγµατος NLS-. 
Παρατηρείται µερική καταστολή της έκφρασης στο νωτιαίο διαµέρισµα, όπου η 
σειρά ap-Gal4 εκφράζει το µετάλλαγµα. E-G) Πόδια ενηλίκου µε υπερέκφραση 
µεταλλαγών του gro. E) Πόδι ατόµου αγρίου τύπου. Παρόµοιος φαινότυπος 
παρατηρείται και σε περιπτώσεις υπερέκφρασης των µεταλαγµάτων Q, ∆Q και ∆GCS 
µε τη σειρά dpp-Gal4. F) Πόδι ατόµου µε υπερέκφραση του Gro+, χρησηµοποιώντας 
τη σειρά dpp-Gal4. Παρατηρείται έντονη βράχυνση των αποµακρισµένων τµηµάτων 
του ποδιού Παρόµοιος φαινότυπος παρατηρείται και σε περιπτώσεις υπερέκφρασης 
των µεταλαγµάτων CKII-, cdc2- και ∆WD40 µε την ίδια σειρά. G) Πόδι ατόµου µε 
υπερέκφραση του µεταλλάγµατος NLS-, χρησηµοποιώντας τη σειρά dpp-Gal4. 
Παρατηρείται µικρή βράχυνση των αποµακρισµένων τµηµάτων του ποδιού, ιδιαίτερα 
στο πρώτο τµήµα του ταρσού. 
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Eικόνα 25. Yποκυτταρικός εντοπισµός των µεταλλαγµένων µορφών του gro 
σε κύτταρα της κυτταρικής σειράς S2. A-Γ) Yποκυτταρικός εντοπισµός 
σηµειακών µεταλλαγών του gro. H µεταλλαγή cdc2- (A), καθώς και η 
µεταλλαγή CKII- (B) δεν έχει καµιά επίπτωση στον εντοπισµό. Aντίθετα, η 
µεταλλαγή NLS- (Γ) έχει σαν αποτέλεσµα την παρουσία µέρους της 
ποσότητας υης πρωτεΐνης στο κυτταρόπλασµα. ∆-ΣT) Yποκυτταρικός 
εντοπισµός τµηµατικά κοµµένων περιοχών του gro. To ∆GCS εντοπίζεται 
εξολοκλήρου στο κυτταρόπλασµα (∆), το ∆WD40 σε διακριτές κηλίδες στον 
πυρήνα (E), ενώ το ∆Q (ΣT) παρουσιάζει τον πυρηνικό εντοπισµό του αγρίου 
τύπου µορίου (κόκκινο χρώµα στο Z). Z-H) Xρώση ανοσοφθορισµού σε 
κύτταρα S2 µετασχηµατισµένα µε πλασµίδια που εκφράζουν ci και gro 
(κόκκινο χρώµα), καθώς και GFP, η οποία εντοπίζεται κυρίως στο πυρήνα. Z) 
Xρώση ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό του αργίου τύπου Gro. 
Παρατηρείται αµιγώς πυρηνικός εντοπισµός, άρα το Ci δεν επιρεάζει τον 
εντοπισµό του Gro. H) Xρώση ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό του αργίου 
τύπου Ci. Παρατηρείται αµιγώς κυταροπλασµατικός εντοπισµός, άρα το Gro 
δεν επηρεάζει τον εντοπισµό του Ci. 
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πυρηνικής τοποθέτησης. Tο µόριο αυτό δεν δείχνει καµία ενεργότητα (Eικ.24) και 
εµφανίζεται πάντα στο κυτταρόπλασµα (Eικ.25). Tο ίδιο συµβαίνει και για τις 
ελλείψεις του αµινοτελικού άκρου (gro∆Q) ή ελλείψεις όλου του µορίου εκτός της 
αµινοτελικής περιοχής (groQonly) (Eικ.24). Tο gro∆Q τοποθετείται κανονικά στον 
πυρήνα (Eικ.25), ενώ δεν υπάρχει αντίσωµα που να αναγνωρίζει ειδικά τη περιοχή Q. 
Tέλος η υπερέκφραση του TLE1 δεν έχει κανένα φαινότυπο, εκτός από επιπλέον 
σµήριγγες στο scutellum, ιδιότητα που χαρακτηρίζουµε ασθενώς αρνητική επικρατή. 
Tα παραπάνω συµπεράσµατατα εξάγονται έχοντας ως κριτήριο την καταστολή του 
dpp στους αναπτυξιακούς δίσκους. 

Xρησιµοποιώντας ένα άλλο κριτήριο για να χαρακτηρίσουµε τις µεταλλαγές 
του gro, τις υπερεκφράσαµε µε την σειρά ombmd653-GAL4 σε γενετικό υπόβαθρο 
κλώνων απώλειας λειτουργίας του gro και ελέγξαµε τη δυνατότητα αποκατάστασης 
της λειτουργίας του, δηλαδή την ικανότητα καταστολής του hh-lacZ. H υπερέκφραση 
των growt, grocdc2(-) και gro∆Q συµφωνεί µε τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα. H 
υπερέκφραση του groNLS(-) καταστέλλει το hh-lacZ πλήρως και όχι µερικώς, όπως 
στην περίπτωση του πρώτου κριτηρίου. Aυτό δείχνει µια ποσοτική παρά ποιοτική 
διαφορά ανάµεσα στα δύο κριτήρια. Aντίθετα, αυτή του gro∆WD40 δεν συµφωνεί, 
δείχνοντας ότι σε αυτό το σύστηµα (καταστολή του hh-lacZ) η πρωτεΐνη δεν είναι 
λειτουργική (Eικ.26). 
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Eικόνα 26. Έλεγχος της λειτουργικότητας µεταλλαγών του gro, µέσω της ικανότητας 
καταστολής του hh-lacZ σε συνθήκες απώλειας του ενδογενούς gro. H τελευταία 
οριζόντια στήλη δείχνει την έκφραση µόνο του hh-lacZ (κόκκινο χρώµα), ενώ η µπλε 
γραµµή διαχωρίζει το εµπρόσθιο από το οπίσθιο διαµέρισµα. H µεσαία οριζόντια 
στήλη δείχνει την έκφραση του hh-lacZ (κόκκινο χρώµα) µαζί µε την έκφραση της 
GFP (πράσινο χρώµα), όπου µε έντονο πράσινο χρώµα σηµειώνονται οι κλώνοι 
απώλειας λειτουργίας του gro. H πρώτη οριζόντια στήλη δείχνει ότι και η µεσαία, 
αλλά µε µπλε χρώµα σηµειώνεται η περιοχή υπερέκφρασης του gro 
χρησηµοποιώντας τη σειρά ap-GAL4. A) Yπερέκφραση της µεταλλαγής grocdc2- σε 
περιοχή που περιλαµβάνει κλώνο gro-(βέλος στο A'). Παρατηρείται µη 
αποκαταστολή του hh-lacZ µέσα στον κλώνο άρα η µεταλλαγή είναι λειτουργική. B) 
Yπερέκφραση της µεταλλαγής gro∆WD40 σε περιοχή που περιλαµβάνει κλώνους gro-. 
Παρατηρείται αποκαταστολή του hh-lacZ µέσα στον κλώνο άρα η µεταλλαγή δεν 
είναι λειτουργική. C) Yπερέκφραση της µεταλλαγής groNLS- σε περιοχή που 
περιλαµβάνει κλώνους gro-. Παρατηρείται µη αποκαταστολή του hh-lacZ µέσα στον 
κλώνο άρα η µεταλλαγή είναι λειτουργική. D) Yπερέκφραση της µεταλλαγής gro∆Q 
σε περιοχή που περιλαµβάνει κλώνους gro-. Παρατηρείται αποκαταστολή του hh-
lacZ µέσα στον κλώνο άρα η µεταλλαγή δεν είναι λειτουργική. E) Yπερέκφραση του 
αγρίου τύπου µορίου (growt) σε περιοχή που περιλαµβάνει κλώνους gro-(σηµειωµένοι 
µε µπλε γραµµικά σχήµατα στο E'). Όπως αναµένεται παρατηρείται µη 
αποκαταστολή του hh-lacZ µέσα στους κλώνους.  
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ΣYZHTHΣH  
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TO gro KATAΣTEΛΛEI TO ΓONI∆IO hh 
 

Tο gro όπως είναι γνωστό αποτελεί ένα πολυλειτουργικό συγκαταστολέα. Eπί 
του παρόντος έχουν δειχθεί αλληλεπιδράσεις του gro µε πολλούς και ποικίλους 
καταστολείς, π.χ. τα E(spl)bHLH, το dpn, το hairy, το en, το Brinker, το dorsal, το 
runt και το Tcf στη ∆ροσόφιλα. H παρούσα επισήµανε την ύπαρξη ενός επιπλέον 
παράγοντα, ο οποίος καταστέλλει το hh σε συνεργασία µε το gro. 

Kάνοντας κλώνους απώλειας λειτουργίας του gro, διαπιστώσαµε ότι 
αποκαταστέλλονται τα γονίδια hh, dpp, ptc και en στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του 
δίσκου του φτερού. Στο οπίσθιο διαµέρισµα κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο, µια και ενώ 
τα en και hh εκφράζεται εκεί φυσιολογικά, το πρώτο καταστέλλει την έκφραση του 
ci, µέσω του οποίου επάγονται τα dpp και ptc. Tο γεγονός αυτό αποτελεί µια 
επιπλέον διαπίστωση ότι το en, που όπως έχει προαναφερθεί αλληλεπιδρά µε το gro 
σε ορισµένες περιπτώσεις για να επιτελέσει την κατασταλτική του λειτουργία 
(Jimenez et al 1997), δεν απαιτεί συνεργασία µε το gro για την καταστολή του ci. 
Παράδοξο φαίνεται όµως το γεγονός ότι η εµπρόσθια έκφραση του en σε κλώνους 
του gro, δεν είναι ικανή να καταστείλλει το dpp. ∆υο κυρίως λόγοι θα µπορούσαν να 
ευθύνονται γι' αυτό: O ένας είναι ότι στο εµπρόσθιο διαµέρισµα, πιθανόν το en να 
απαιτεί κάποιο συµπεράγοντα ή κάποια τροποποίηση η οποία δεν γίνεται στη θέση 
αυτή. Eίναι όµως πολύ πιθανό το gro  να αποτελεί αυτό το συµπαράγοντα, εφόσον οι 
διπλοί gro και hh απώλειας λειτουργίας κλώνοι επάγουν αυτόνοµα την έκφραση του 
dpp σε λίγα κύτταρα κοντά στην τοµή των δύο αξόνων A/P και D/V, στην περιοχή 
δηλαδή φυσιολογικής καταστολής από το en (Sringini et al 1997). Aυτό δηλώνει 
εξάλλου την άµεση κατασταλτική ικανότητα των en και gro στο dpp. Ένας δεύτερος 
λόγος, που δεν µπορούµε ίσως να παραβλέψουµε είναι ότι η έκφραση του en στους 
κλώνους του gro είναι πολύ ασθενής σε σχέση µε την ενδογενή του (οπίσθιο 
διαµέρισµατα), έτσι ενδέχεται οι χαµηλές συγκεντρώσεις καταστολέα να µην 
επιρεάζουν την έκφραση του dpp. 

Oι διπλοί κλώνοι απώλειας λειτουργίας των hh και gro, δεν προκαλούν 
αποκαταστολή κανενός εκ των dpp, ptc και en, πιο εµπρόσθια από τη λωρίδα 
φυσιολογικής έκφρασης του dpp, γεγονός που δηλώνει ότι οι κλώνοι του gro 
προκαλούν αποκαταστολή του hh, το οποίο µετέπειτα επάγει dpp, ptc και en. 
 
 
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ GRO 
 

Eνδιαφέρον προκαλλεί το γεγονός ότι η εκτοπική έκφραση του hh εντοπίζεται 
σε συγκεκριµένες θέσεις και όχι σε οποιοδήποτε τµήµα του εµπρόσθιο 
διαµερίσµατος. Συγκεκριµένα, εκτοπική έκφραση παρατηρείται µπροστά από το 
προσθιοπίσθιο σύνορο (στη θέση δηλαδή όπου η συγκέντρωση του ci75 είναι 
µικρότερη σε σχέση µε αυτή του υπόλοιπου εµπρόσθιου διαµερίσµατος). Eπίσης, σε 
θέσεις γύρω, αλλά κοντά στο περιθώριο του φτερού, όπου το ci75 δεν φαίνεται να 
καταστέλλει το hh-lacZ (Methot and Basler 1999, Dahman and Basler 2000). 
Ανιχνεύοντας θέσεις πρόσδεσης στο DNA γνωστών µεταγραφικών παραγόντων στον 
υποκινητή του γονιδίου hh, βρέθηκαν πιθανές θέσεις πρόσδεσης των en, Mad, Tcf και 
ci. Από αυτά τα τρία πρώτα δεν συνεντοπίζονται µε θέσεις καταστολής του hh από το 
gro: Η ενεργή µορφή του Mad (φωσφορυλιωµένη) περιορίζεται κοντά στο 
εµπροσθοπίσθιο σύνορο, ενώ η πιθανά κατασταλτική µορφή του στο υπόλοιπο 
εµπρόσθιο διαµέρισµα. Το Tcf, αν και απανταχού παρόν είναι δεσµευµένο από το 
Armadilo και δρα ως ενεργοποιητής, όπου δρα το σήµα του wg, για παράδειγµα σε 
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θέσεις γύρω από το D/V. Aυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστο σε αυτές τις θέσεις δεν θα 
έπρεπε να είχαµε αποκαταστολή, αλλά έχουµε. Το δε en εκφράζεται σε ελάχιστο 
µέρος του εµπρόσθιου διαµερίσµατος (Strigini and Cohen 1998). 

Mια σειρά από παρατηρήσεις µας οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι το ci75 δεν 
αποτελλεί το συνεργάτη του gro για την καταστολή του hh. Oι παρατηρήσεις αυτές 
βασίζονται κατά ένα µέρος στις διαφορές στην έκφραση των hh-lacZ και dppZ σε 
κλώνους του gro σε σχέση µε τους κλώνους του ci. Συγκεκριµένα: i) H 
αποκαταστολή του hhZ σε κλώνους του gro είναι πολύ έντονη, ενώ στην περίπτωση 
του ci ασθενής. ii) Συµβαίνει κυρίως κατά µήκος του AP άξονα στην περίπτωση του 
gro και όχι σε όλο το εµπρόσθιο διαµέσισµα, όπως στους κλώνους του ci. iii) To gro 
δεν καταστέλλει άµεσα το dppZ, παρά µόνο έµµεσα (µέσω αποκαταστολής του Hh), 
ενώ το ci αποδεδειγµένα καταστέλλει άµεσα το dppZ. iv) ∆εν ανιχνεύσαµε 
πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα δύο µόρια, τόσο σε συστήµατα in vivo 
όσο και σε συστήµατα in vitro. v) Eίναι πολύ σηµαντική η παρατήρηση ότι η 
κατασταλτική µορφή του Ci-Cicell-µπορεί να επιτελέσει την καταστολή του hh-lacZ 
κοντά στο AP σύνορο σε συνθήκες πλήρους απώλειας του gro, ότι δηλαδή o 
καταστολέας Cicell δεν χρειάζεται το Gro για να δράσει. 

Oι παραπάνω λόγοι µας ώθησαν στο να προτείνουµε ένα µοντέλο (Eικ. 27) 
καταστολής του hh, σύµφωνα µε το οποίο τα Gro και Ci75 δρουν σε διαφορετικά 
µονοπάτια και σε διαφορετικές περιοχές του εµπρόσθιου (A) διαµερίσµατος. 
Θεωρούµε ότι το Ci75 είναι ικανό να καταστείλει τα βασικά επίπεδα έκφρασης του 
hh σε όλο το A διαµέρισµα, εκτός από την περιοχή µπροστά από το εµπροσθοπίσθιο 
(A/P) σύνορο. Aντίθετα, ο συνεργάτης του gro (παράγοντας X), πιθανόν να επάγεται 
έµµεσα ή άµεσα από τον ενεργοποιητή ci (ci155), ακριβώς µπροστά από το A/P 
σύνορο, καταστέλλει την µεταγραφική επαγωγή του hh στην περιοχή αυτή. Oι κλώνοι 
του ci αποκαταστέλλουν πάντα οµοιόµορφα το hh-lacZ σε όλο το A διαµέρισµα, 
λόγω της απουσίας του Ci75, αλλά και του ενεργοποιηµένου ci155, που πιθανότατα 
επάγει τον παράγοντα X. Oι κλώνοι του gro αποκαταστέλλουν κυρίως µπροστά από 
το A/P, πιθανόν επειδή εκεί είναι ενεργός ο παράγοντας X. Mάλιστα το hh-lacZ 
επάγεται σε υψηλότερα επίπεδα στους κλώνους του gro σε σχέση µε τους κλώνους 
του ci, πιθανόν λόγω θετικής ρύθµισης του hh-lacZ από το Hh, πράγµα αδύνατο 
απoυσία του Ci155. 

Mια διαφορετική παρατήρηση είναι ότι, κάποιες θέσεις αποκαταστολής του 
hh προσεγγίζουν τα σηµεία έκφρασης του wg. H παρατήρηση αυτή αφήνει το 
ενδεχόµενο η δράση του σήµατος του wg να παίζει ρόλο στην αποκαταστολή του hh. 
Mάλιστα, έχοντας ως δεδονένη την κατασταλτική δράση του gro στο σήµα του wg 
(Cavallo et al 1998, Roose et al 1998), το φαινόµενο που παρατηρούµε µπορεί να 
οφείλεται σε αποκαταστολή του σήµατος του wg, το οποίο µε τη σειρά του ίσως 
τελικά να επάγει το hh. Eνώ δεν µπορούµε να αποκλείσουµε εξ' αρχής µια τέτοια 
πιθανότητα, είναι µάλλον απίθανο το σήµα του wg να αποτελεί παράγοντα ικανό 
επαγωγής του hh. Mια ένδειξη για αυτό είναι ότι οι κλώνοι ενός άλλου καταστολέα 
του σήµατος του wg, του shaggy (sgg), δεν προκαλούν εξογκώµατα στο δίσκο του 
φτερού ανεξαρτήτως θέσεως ή µεγέθους του κλώνου (Couso et al 1994, Blair 1992). 
Eπίσης, κάνοντας υπερέκφραση του wg µε διάφορες σειρές GAL4 δεν παρατηρήσαµε 
εκτοπική έκφραση του hh. Tέλος, η υπερέκφραση του wg σε κλώνους απώλειας 
λειτουργίας του gro δεν επήγαν hh-lacZ παντού όπως θα αναµενόταν. Eποµένως, θα 
θεωρούσαµε ότι το σήµα του wg και αν ακόµη έχει κάποιο ρόλο στην αποκαταστολή 
του hh, δεν είναι από µόνο του ικανό να επάγει hh. Aντίθετα, είναι πιθανότερο ότι το 
σήµα του wg αποτελεί επικουρικό παράγοντα για την αποκαταστολή του hh, µέσω 
του gro,  εφόσον κατά την υπερέκφραση µιας ενεργοποιηµένης µορφής  του arm  (το  
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Eικόνα 27. Σχηµατική απόδοση της έκφρασης του hh κατά µήκος του 
εµπροσθοπίσθιου άξονα σε σχέση µε την ενεργότητα των Ci75 (ή Ci[rep]), 
ενεργοποιηµένου Ci155 (ή Ci[act]) και του υποθετικού συµπλόκου X-Gro. A) H 
µεταγραφή του hh-lacZ είναι έντονη στο οπίσθιο (P) διαµέρισµα, λόγω µη 
καταστολής από Ci75 ή από ενεργότητα X-Gro. H έντονη µεταγραφική 
δραστηριότητα πιθανόν να επιτελείται από κάποιον ειδίκό για το P διαµέρισµα 
ενεργοποιητή. Στο εµπρόσθιο (A) διαµέρισµα κοντά στο εµπροσθοπίσθιο (A/P) 
σύνορο, το X-Gro καταστέλλει την βασική έκφραση του hh-lacZ. Πιο A το Ci75 
επιτελεί αυτό το ρόλο. Παρατηρείται µια κλίση συγκέντρωσης των δύο καταστολέων 
το σήµα του hh καταστέλλει το σχηµατισµό του Ci75, αλλά πιθανόν επάγει την 
ενεργότητα X-Gro. B) Aποτέλεσµα των κλώνων ci-: Mακριά από το A/P σύνορο, οι 
κλώνοι έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια του µοναδικού καταστολέα, που είναι το 
Ci75 και εποµένως το hh-lacZ αποκαταστέλλεται σε χαµηλά επίπεδα. Kοντά στο A/P 
σύνορο, λόγω απουσίας του ενεργοποιηµένου Ci155, δεν υπάρχει ενεργότητα X-Gro, 
ούτα φυσικά Ci75. Έτσι το hh-lacZ επάγεται πάλι σε χαµηλά επίπεδα. Γ) 
Aποτάλεσµα των κλώνων gro-: Mακριά από το A/P σύνορο δεν υπάρχει καµία 
επίπτωση, αφού η ενεργότητα X-Gro δεν υπάρχει. Kοντά στο A/P σύνορο, άρεται η 
καταστολή, ενώ η πιθανή θετική αυτορύθµιση του hh, οδηγεί την έκφραση του hh-
lacZ σε υψηλότερα επίπεδα. 
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µεταδότη του σήµατος του wg) σε κλώνους απώλειας λειτουργίας του gro, η 
αποκαταστολή του hh-lacZ επεκτείνεται οµοιόµορφα µακριά από το D/V και δεν 
φθίνει στα πιο αποµακρυσµένα κύτταρα του κλώνου. 
 
 
KATAΣTOΛH TOY ΓONI∆IOY dpp AΠO TO gro 
 

H υπερέκφραση του gro στο δίσκο του φτερού προκαλεί την καταστολή του 
γονιδίου dpp, αλλά όχι αυτή των ptc, hh, en ή wg. Στο σηµείο αυτό µπορούν να 
τεθούν διάφορα ερωτήµατα, όπως πως είναι δυνατό η υπερέκφραση ενός παράγοντα 
σαν το gro να αλλάξει την τύχη των κυττάρων στα οποία εκφράζεται ενδογενώς; Πως 
καταστέλλει το gro σε συνθήκες υπερέκφρασης µόνο το dpp και όχι το hh; Tο gro ως 
συγκαταστολέας απαιτεί την παρουσία του συµπαράγοντά του. Το ci155 πιθανόν να 
αλληλεπιδρά έµµεσα ή µη ειδικά µε το gro. H έκφρασή του µπροστά από το 
εµπροσθοπίσθιο σύνορο επάγει το dpp (Aza-Blanc et al 1997, Methot and Basler 
1999).Aν όµως αυξήσουµε τα επίπεδα έκφρασης του gro στη θέση αυτή, τότε ίσως 
οδηγήσουµε την ισορροπία της δηµιουργίας του συµπλόκου ci155-gro σε επίπεδα 
αρκέτα υψηλότερα από τα φυσιολογικά και ικανά να προκαλλέσουν καταστολή. 
Όσον αφορά το hh δεν είναι δυνατόν να παρατηρήσουµε καταστολή του σε συνθήκες 
υπερέκφρασης του gro, επειδή απλά ο συγκαταστολέας του gro πιθανον να 
απουσιάζει από το οπίσθιο διαµέρισµα ή είναι ανενεργός σε εκείνη την περιοχή. 

Eκτός από το dpp υπάρχουν και άλλα γονίδια που επηρεάζονται από την 
υπερέκφραση του gro. H υπερέκφρασή του στο πρότυπο των σειρών dppGAL4 αλλά 
και 69BGAL4 προκαλεί προσέγγιση των φλεβών του φτερού L3 και L4, ενώ 
παρατηρείται αποµάκρινσή τους σε περιπτώσεις απώλειας λειτουργίας του gro. Tο 
γεγονός αυτό ίσως σηµαίνει ότι επηρεάζεται η έκφραση του γονιδίου collier, το οποίο 
επάγεται άµεσα από hh, εντοπίζεται φυσιολογικά στην περιοχή ανάµεσα στις δύο 
φλέβες και επηρεάζει άµεσα την µεταξύ τους απόσταση (Vervoort et al 1999). 
 
 
ΠEPIOXEΣ TOY gro AΠAPAITHTEΣ Ή ANAΛΩΣΙMEΣ ΓIA THN 
KATAΣTOΛH TΩN dpp KAI hh 
 

Σε µια προσπάθεια να πιστοποιήσουµε ποιες περιοχές του gro είναι απαραίτητες 
για την καταστολή, των γονιδίων hh και dpp, υπερεκφράσαµε διάφορες 
µεταλλαγµένες µορφές του gro και εξετάσαµε τυχόν ανωµαλίες στην ανάπτυξη του 
ενηλίκου ατόµου, ανάλογες αυτών που προκαλλεί το µόριο αγρίου τύπου. Eπειδή οι 
ανωµαλίες που περιγράψαµε δείχθηκε ότι είναι αποτέλεσµα καταστολής του γονιδίου 
dpp, θεωρούµε ότι όποια µεταλλαγή του gro δεν προκαλλεί ανωµαλίες ανάλογες του 
µορίου αγρίου τύπου, αφορά αλληλόµορφο δυσλειτουργικό, τουλάχιστο όσoν αφορά 
τη δυνατότητα καταστολής του dpp. Παρόλα αυτά ενδεικτικά για το αγρίου τύπου, το 
groNLS(-) και το gro∆WD40 έγιναν πειράµατα, όπου δείχθηκε η καταστολή στο dpp-lacZ. 
Eξάλλου, ελέγξαµε ορισµένες µεταλλαγές για την ικανότητά τους να καταστέλλουν 
το hh-lacZ, απουσία του ενδογενούς gro. 
4. Tο gro∆GCS πρόκειται για µια έλλειψη των περιοχών GP, CcN και SP του gro. Tο 

µόριο είναι µη λειτουργικό και ο κυριότερος λόγος γι' αυτό είναι ότι έχει λάθος 
υποκυτταρική τοποθέτηση (κυτταροπλασµατική, αντί της φυσιολογικής 
πυρηνικής). 

5. Tο groNLS(-)έχει δύο σηµειακές µεταλλαγές στο υποτιθέµενο σήµα πυρηνικής 
τοποθέτισης (NLS) και είναι δυσλειτουργικό, όσον αφορά την καταστολή του 
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dpp. Tο πρόβληµα λειτουργίας του µορίου µάλλον έγκειται και σε άλλους 
παράγοντες, πέραν της λανθασµένης υποκυτταρικής τοποθέτησης, όπως π.χ. 
λάθος διαµόρφωση ή αδυναµία αλληλεπίδρασης µε άλλους παράγοντες, εφόσον η 
υποκυτταρική του τοποθέτηση παρατηρήθηκε να είναι ως ένα µεγάλο βαθµό 
πυρηνική. Eπίσης, η ικανότητά του να καταστέλλει το hh-lacZ παραµένει 
αναλοίωτη. Θα µπορούσε, το πλεόνασµα του υπερεκφρασµένου µορίου σε σχέση 
µε το ενδογενές να υπερκαλύπτει την πιθανή δυσλειτουργία του. 

6. Tο gro∆Q είναι µια έλλειψη του αµινοτελικού άκρου του µορίου, η οποία έχει 
δειχθεί να συµµετέχει στην καταστολή γενικά, αλλά και στο διµερισµό του gro. 
∆εν δείχνει καµία ικανότητα καταστολής του dpp, ούτε προκαλλεί φαινοτύπους 
αρνητικούς επικρατείς, όπως θα περίµενε κανείς, λόγω αποµάκρυνσης και 
αδρανοποίησης (titration out) παραγόντων που αλληλεπιδρούν µε το gro. Tο 
γεγονός αυτό οφείλεται πιθανά στην αδυναµία λειτουργικών οµοπολυµµερών. 
Παρόλα αυτά η τοποθέτησή του είναι πυρηνική. 

7. Tο groQonly αποτελεί µόνο το αµινοτελικό άκρο του µορίου και όπως είναι πλέον 
αναµενόµενο δεν έχει µάλλον τη σωστή πυρηνική τοποθέτηση, ούτε κάνει ίσως 
τις σωστές πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, λόγω απουσίας µεγάλου µέρους του 
γονιδίου. Για τους λόγους αυτούς αποδεικνύεται µη λειτουργικό. 

8. Tα groCKII(-) και grocdc2(-) αφορούν σηµειακές µεταλλαγές για υποτιθέµενες θέσεις 
φωσφορυλίωσης από τις κινάσες CKII και cdc2 αντίστοιχα. Mεταλλαγές µιας εκ 
των δύο θέσεων δεν προκαλλεί κάποια διαφοροποίηση στην ικανότητα 
καταστολής του γονιδίου dpp. Aν και σύγχρονη αποµάκρυνση των δύο θέσεων, 
ίσως να προκαλεί κάποια αλλαγή στη λειτουργίας του µορίου, η λειτουργία τους 
(αν υπάρχει) µοιάζει µάλλον να πλεονάζει. 

9. Tο gro∆WD40 αποτελεί µια έλλειψη του καρβοξυτελικόυ κοµµατιού του gro, το 
οποίο άκρο εµπλέκεται σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. H περιοχή WD40 είναι 
αναλώσιµη για την καταστολή του dpp, ένδειξη ότι η καταστολή δεν γίνεται µέσω 
του en (Jimenez et al 1997), όχι όµως και για την καταστολλή του hh-lacZ, κατά 
την οποία διαδικασία η περιοχή WD40 κρίνεται απαραίτητη. Tο µόριο 
τοποθετείται σε κηλίδες στον πυρήνα, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη µη 
φυσιολογικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ του µορίου και πρωτεϊνών του πυρήνα. 
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η πυρηνική τοποθέτηση του Gro ελέγχεται από 

στοιχεία που βρίσκονται στις περιοχές GP, CcN ή και SP, αλλά όχι στις περιοχές Q ή 
WD40. Ένα τέτοιο στοιχείο - αν και όχι από µόνο του ικανό- είναι το σήµα NLS, το 
οποίο βρίσκεται στην περιοχή CcN. Για την καταστολή του γονιδίου dpp, εκτός από 
την WD40 και τις υποτιθέµενες θέσεις φωσφορυλίωσης από τις κινάσες CKII και 
cdc2, καµία περιοχή δεν φάνηκε αναλώσιµη. Eιναι πολύ πιθανό ότι η υπερέκφραση 
του gro, όπως συµβαίνει αρκετές φορές σε τέτοιους ίδους συνθήκες να προκαλεί 
καταστάσεις αρνητικά επικρατείς. Kατι τέτοιο θα µπορούσε να συµβεί εάν π.χ. το gro 
αλληλεπιδρούσε µη ειδικά µε τον ενεργοποιητή Ci και τον απέτρεπε από το να 
ενεργοποιήσει το dpp στην περιοχή δίπλα στο AP σύνορο. Mια ένδειξη γι'αυτό είναι 
ότι η απόσταση ανάµεσα στις φλεβώσεις L3 και L4 που καθορίζεται από τον 
ενεργοποιητή Ci (Vervoort et al 1999) µικραίνει σε συνθήκες υπερέκφρασης του gro 
(Eικ.23A). 

Στην συγκεκριµένη εργασία περιργάψαµε την ύπαρξη ενός καινούριου 
µονοπατιού καταστολής του hh στο εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού. 
Συγχρόνως, δείξαµε πως µπορεί η δράση του µονοπατιού αυτού να συνδυαστεί µε τη 
δράση του καταστολέα Ci75, ώστε να επιτευχθεί η καθολική καταστολή του hh στο 
εµπρόσθιο διαµέρισµα του δίσκου του φτερού. H ύπαρξη του µονοπατιού που 
ανακαλύψαµε είναι πιθανό να συντελεί στην παγίωση του οργανωτικού κέντρου του 
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φτερού-έκφραση του dpp-µπροστά από το εµπροσθοπίσθιο σύνορο. Το σήµα του hh 
εµπλέκεται σε διαδικασίες της εµβρυϊκής ανάπτυξης, της ανάπτυξης των άκρων και 
του µατιού στη ∆ροσόφιλα, καθώς και σε ποικιλία συντηριµένων διαδικασιών στα 
θηλαστικά και τον άνθρωπο. Mελλοντικές εργασίες οφείλουν να ρίξουν φως στο πως 
και σε ποιές από τις παραπάνω αναπτυξιακές διαδικασίες εµπλέκεται το γονίδιο gro. 
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SUMMARY 
 Groucho (Gro) is the founding member of a family of transcriptional co-
repressors that are recruited by a number of different transcription factors.  
Drosophila has a single gro gene, whose loss of function affects processes ranging 
from sex-determination to embryonic patterning and neuroblast specification.  Here 
we characterize a function of Gro in imaginal development, namely the repression of 
hedgehog (hh) in anterior wing pouch cells.  hh encodes a secreted morphogen with 
potent patterning activities.  In Drosophila thoracic appendages (legs, wings, 
halteres), hh is expressed in posterior compartments and induces the antero-posterior 
(AP) pattern organizer in the cells across the AP boundary.  hh is repressed in anterior 
compartments at least partly via Ci[rep], a form of the multifunctional transcription 
factor Cubitus interruptus (Ci).  We show that cells in the wing primordium close to 
the AP boundary need gro activity to keep hh transcription off, whereas in more 
anterior cells gro is dispensable.  This repressive function of Gro does not appear to 
be mediated by Ci[rep].  Analysis of mutant gro transgenes has revealed that the Q 
and WD40 domains are both necessary for hh repression.  Yet, deletion of the WD40 
repeats does not always abolish Gro activity.  Our findings provide new insights both 
into the mechanisms of AP patterning of the wing and into the function of Gro. 
 
 
INTRODUCTION 
 The secreted proteins of the Hedgehog (Hh) family play a central role in the 
patterning of many structures in insects and vertebrates (Hammerschmidt, et al., 
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1997).  In Drosophila, Hh is used, among other instances, to induce the antero-
posterior (AP) boundary organizer of wing, haltere and leg imaginal disks, thus 
linking the processes of compartmentalization established by the selector protein 
Engrailed (En) with growth and patterning orchestrated by morphogens emanating 
from the AP organizer (Lawrence, et al., 1996, Neumann and Cohen, 1997).  Thoracic 
imaginal disk primordia arise in the embryo at positions spanning parasegment 
boundaries.  As a consequence they consist of two groups of founder cells that either 
do (posterior -P) or do not (anterior- A) express the en gene.  The two states of en 
expression are inherited by the progeny of the founder cells via chromatin-mediated 
mechanisms, thus dividing the imaginal disk in two compartments of distinct lineage.  
A sharp boundary exists where the two compartments contact each other and forbids 
cell mixing between A and P.  hh is expressed in all posterior compartment cells and 
signals to A cells across the AP boundary.  This signalling has a quadruple role: (1) It 
maintains the straightness of the boundary, presumably by regulating selective cell 
adhesion (Rodriguez and Basler, 1997, Blair and Ralston, 1997, Dahmann and Basler, 
1999); (2) It induces the expression of decapentaplegic (dpp) or wingless (wg) 
(depending on the particular disk) in the A cells closest to the AP boundary (Tabata 
and Kornberg, 1994, Basler and Struhl, 1994) - Dpp and Wg act as long range 
morphogens that pattern both A and P compartments of the disks (Neumann and 
Cohen, 1997); (3) In the wing at least it is directly responsible for a part of the AP 
pattern, that of a stripe of A cells near the AP boundary, the same cells that express 
dpp (Strigini and Cohen, 1997, Vervoort, et al., 1999).  Hh achieves all these effects 
by diffusing away from the P compartment and forming a sharp concentration 
gradient to which A cells can respond in a graded fashion.  Indeed the fourth role of 
Hh is to shape its own concentration gradient by inducing the expression of its 
receptor, Patched (Ptc), which sequesters extracellular Hh, thus limiting its diffusion 
(Chen and Struhl, 1996). 
 The ability of A cells to respond to Hh depends on the exclusive A expression 
of the gene cubitus interruptus (ci) (Aza-Blanc and Kornberg, 1999).  ci is uniformly 
expressed in the A compartment and encodes two forms of a Zn-finger transcription 
factor of the Gli family.  The full length Ci[act] form is needed to turn on the 
transcription of dpp, ptc and other transcriptional targets of Hh.  The alternative form 
of Ci is generated by regulated proteolysis: most cells of the A compartment (those 
that are away from the source of Hh) process the ci product into an N-terminal 75 kDa 
fragment, which retains its DNA binding activity, but lacks a transcriptional 
activation domain and acts instead as a repressor (Aza-Blanc, et al., 1997).  Anterior 
cells that receive the Hh signal respond by blocking this proteolysis and activating the 
full length 155 kDa Ci post-translationally, e.g. by stimulating its nuclear import 
(Chen, et al., 1999, Méthot and Basler, 2000).  One of the outcomes of this complex 
regulation of Ci is that in the wing disk the Hh target gene dpp is actively repressed 
by Ci[rep] in A cells away from the AP boundary (Ci[rep] high, Ci[act] absent), but is 
strongly activated in cells close to the boundary (Ci[rep] low or absent, Ci[act] high) 
(Méthot and Basler, 1999).  Posterior cells do not respond to Hh because they lack ci 
expression.  This is achieved via the repression of ci by En (Schwartz, et al., 1995). 

Hh and its vertebrate homologues exert such a potent influence on nearby cells 
that their mis-expression produces gross patterning abnormalities, often leading to 
lethality.  It is therefore of utmost importance to rigorously control where and when 
hh genes will be expressed.  Several regulatory inputs are known in the control of 
vertebrate hh genes (e.g.  Epstein, et al., 2000); however, relatively little is known 
about hh transcriptional regulation in Drosophila appendages.  One level of control of 

 112



hh expression is mediated by Ci:  hh is only expressed in P cells because Ci[rep] 
represses it in A cells (Méthot and Basler, 1999).  Although this appears to be 
sufficient for repressing hh in the Hh non-responsive cells of the A compartment, it 
raises the question of how hh expression is kept off in the Hh responsive cells, which 
should lack Ci[rep].  As ci- mosaic clones cause an equally mild derepression of hh in 
all cells of the A compartment (irrespective of proximity to the AP boundary) (Méthot 
and Basler, 1999, Dahmann and Basler, 2000), it has been proposed that low levels of 
Ci[rep] are present in the Hh responsive cells and these are sufficient to keep hh 
transcription off.   

Gro is a widely used corepressor and null alleles are embryonic lethal.  
However, some viable hypomorphic combinations were shown to produce an 
expansion of the wing's AP pattern, as a result of ectopic hh and en expression at the 
anterior dorso-ventral (DV) boundary (de Celis and Ruiz-Gomez, 1995).  Mosaic 
clones of stronger (lethal) gro alleles displayed similar adult phenotypes.  It was not 
clear from this study whether the primary defect in these genotypes was derepression 
of en, which can cause ectopic hh expression (Tabata, et al., 1995) or derepression of 
hh, which in turn can cause ectopic en expression (Blair and Ralston, 1997, Strigini 
and Cohen, 1997).  To address these points we examined the expression of hh and 
various target genes in the background of gro loss of function clones in the wing disk.  
We further asked whether Ci might play a role as a DNA tether for Gro in this setting.  
Our results show that hh, rather than en, is the primary target of Gro mediated 
repression.  Gro is necessary to keep hh off in a subdomain of the A compartment 
comprising the cells near both AP and DV boundaries, but this repression seems to be 
independent of Ci[rep].  Analysis of mutated gro transgenes in this setting has 
revealed that both Q and WD40 domains of the protein are necessary for hh 
repression. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
Fly strains 
Mutant alleles:  groE48, Df(3R)Espl22 (gro null allele), and ciCe-2 are all described in FlyBase 
(http://flybase.bio.indiana.edu).  hhE23 is described in Basler and Struhl (1994).  lacZ reporters:  ptc-
lacZ was a gift from Steve Cohen (EMBL).  dpp-lacZ stands for P[BS3.0]H1-1; en-lacZ stands for 
P[en-lacZ(Xho)]enXho25; hh-lacZ for P[PZ]hhP30 and ci-lacZ for P[lacW]ciDplac, all described in 
FlyBase.  Gal4 lines: omb-Gal4 stands for P[GAL4]biomb-Gal4 (FlyBase).  UAS-gro and mutant versions 
were generated by us using P-element transformation in a yw67c23 background. 
 
Plasmid construction 

The last 315 amino acids of Groucho (Gro∆WD40) were deleted by digesting the gro cDNA 
with AccI, followed by intramolecular ligation (this deletes the WD40 domain and adds a tail of 21 
novel amino acids in place of the last 5 residues of Gro).  Residues 116-438 (Gro∆GCS mutant) were 
deleted by digestion with BstEII, followed by in-frame intramolecular ligation.  This deletes a small 
part of the Q domain, the entire GP, CcN, and SP domains, and the first 40 amino acids of the WD40 
domain.  Amino acids 17-153 (Gro∆Q mutant) were deleted by digestion with AocI and NcoI, 
followed by filling-in with Klenow DNA polymerase and in-frame ligation. 

Point mutations were generated using two rounds of PCR amplification (information on 
conditions and primers used is available upon request).  In GroNLS- two Lys to Glu mutations were 
introduced in the putative nuclear localization sequence (amino acids 216 and 219).  In Grocdc2- Ser 
247, a potential p34cdc2 phosphorylation site, was replaced by Leu.  The presence of the introduced 
mutations was confirmed by DNA sequencing. 
 UAS-gro was made by ligating a BamHI(5’)-XhoI(3’) (vector polylinker sites) fragment of a 
Bluescript full-length gro cDNA clone into BglII-XhoI sites of pUAST.  All UAS-gro mutants were 
subcloned from sev-CaSpeR constructs, as ClaI(5’)-NotI(3’) (vector polylinker sites) fragments into 
EcoRI-NotI sites of pUAST 
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Other plasmids: pUAST-ciwt Méthot et al (1999).  pGEX-gro (Dubnicoff, et al., 1997).  pJG4-
5-ci (Monnier, et al., 1998).  pEG202-gro (Alifragis, et al., 1997).  mt-GAL4 (Eastman, et al., 1997). 
 
Mosaic induction 

Mitotic clones (Xu and Rubin, 1993) were induced using a hsFLP insert on the X, the 
FRT82B (on the base of 3R) and were marked by either hs-πmyc, hs-GFP or Ubi-GFP transgenes.  
Flies were raised at 25oC, unless otherwise noted.  hsFLP was induced by heat-shocking 1st to 2nd 
instar larvae of the following genotypes for 1 hour at 38oC: 

a) y w hsFLP/w; dpp-lacZ/+; FRT82B groE48/FRT82B πmyc (or hs-GFP)  
b) y w hsFLP/w; ptc-lacZ/+; FRT82B groE48/FRT82B πmyc 
c) y w hsFLP/w; en-lacZ/+; FRT82B groE48/FRT82B πmyc (or hs-GFP) 
d) y w hsFLP/w; dpp-lacZ/+; FRT82B hhE23 groE48/FRT82B πmyc (or hs-GFP) 
e) y w hsFLP/w; ptc-lacZ/+; FRT82B hhE23 groE48/FRT82B πmyc 
f) y w hsFLP/w; en-lacZ/+; FRT82B hhE23 groE48/FRT82B πmyc 
g) y w hsFLP/w; FRT82B Ubi-GFP hh-lacZ Df(3R)Espl22/FRT82B πmyc 
h) y w hsFLP/y w; FRT82B Ubi-GFP hh-lacZ Df(3R)Espl22/FRT82B πmyc; ciCe2/+ 
i) y w hsFLP/ w omb-Gal4; UAS-gro/+; FRT82B Ubi-GFP hh-lacZ Df(3R)Espl22/ FRT82B πmyc 

(a) and (c) were repeated using FRT82B Df(3R)Espl22.  (h) was raised at 29oC, where the effects of 
ciCe2 are stronger; (g) was repeated at 29oC for comparison, and no differences were noted between the 
two temperatures.  (i) was repeated using UAS-gro∆Q, UAS-gro∆WD40 and UAS-grocdc2- transgenes. 
 
Immunohistochemistry 

For antibody staining, dissected larvae were fixed for 20 minutes at room temperature in PEM 
+ 4% formaldehyde.  Where necessary, 1-1.5 hour of heat-shock at 38 oC and 1-1.5 hour recovery was 
done prior to dissection, to induce the hs-πmyc or hs-GFP clone markers.  Antibodies used were: 
mouse anti-Gro (Delidakis, et al., 1991) 1:5; rat pan-TLE (Stifani, et al., 1992) 1:5; mouse anti-myc 
(Developmental Studies Hybridoma Bank- developed under the auspices of the NICHD and maintained 
by the University of Iowa, Department of Biological Sciences, Iowa City) 1:3000; rabbit anti-β-
galactosidase (Cappel) 1:10000.  Fluorescent secondary antibodies were from Jackson 
Immunochemicals or Molecular Probes.  They were preadsorbed and used at a final dilution of 1:200 to 
1:1000.  Antibody incubations were done at 4oC for 4 hours to overnight. 

For antibody staining of S2 cells, cells were spotted on depression slides, coated with poly-D-
lysine.  After settling, they were fixed for 15min in 2% formaldehyde; this and all subsequent 
incubations were done on the slide.  Primary and secondary antibody dilutions were as above, but all 
incubations were performed at RT for 1 hour.  DNA was counterstained using TOPROIII (Molecular 
Probes) at 1 µM for 5 minutes. 

Fluorescent samples were observed using a Leica SP confocal microscope.  Transmitted light 
images were obtained on a Leica Diaplan microscope. 
 
Transfections 

For all transfection assays a standard calcium-phosphate method was used.  UAS expression 
constructs were cotransfected with mt-GAL4 plasmid.  16 hours post-transfection, CuSO4 was added 
to a final concentration of 0.7mM, in order to induce the mt-GAL4, which in turn induces the UAS 
constructs.  For each transfection of 1ml of S2 cells (0.5x106 cells/ml) 2µg total plasmid DNA was 
used.  Cells were collected and processed for immunochemistry 40-48h post-transfection. 
 
 
 
 
RESULTS 
gro is necessary to repress hh expression in specific sites of the anterior wing 
pouch 

As gro hypomorphic backgrounds are known to expand the antero-posterior 
(AP) axis in the wing (de Celis and Ruiz-Gomez, 1995), we tested the expression of 
various AP patterning genes, visualized by lacZ reporters, in more severe gro loss of 
function backgrounds.  To achieve this we studied mitotic clones homozygous for 
groE48, a strong hypomorphic lethal, or Df(3R)Espl22, a null allele - the two behaved 
identically in our assays.  hh-lacZ exhibited autonomous derepression in many 
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anterior gro- clones (posterior clones had no effect) - derepression depended on the 
location of the clone; 14 disks were scored which bore a total of 51 large and 
numerous small clones.  Clones abutting or close to the AP boundary showed the 
strongest derepression of hh-lacZ; expression levels were comparable to those in the 
posterior compartment (we operationally define these clones as type I; Fig. 1A).  
Clones arising a little further from the AP boundary fell into two categories:  those 
that were close to the DV boundary expressed moderate to high levels of hh-lacZ 
(type II), while those far from it only weakly derepressed hh-lacZ (type III).  Larger 
type II clones showed this effect more clearly with high levels close to the DV 
boundary, which gradually decreased to type III levels as one moves out away from 
that boundary (Fig. 1B).  Finally, clones far from the AP boundary had no hh-lacZ 
expression (type IV).  In general, larger clones displayed higher levels of hh-lacZ 
compared to small clones at similar positions in the wing pouch, suggesting some 
degree of positive autoregulation of hh expression (see below).  We conclude that Gro 
probably mediates repression of hh directly and in fact it is necessary to prevent hh 
expression in anterior cells close to the AP and DV boundaries in the wing pouch.  
The requirement for Gro fades away in a graded manner in regions away from the AP 
and DV boundaries.  hh-lacZ derepression was also variably observed in gro- clones 
at the wing hinge and notum, but these were not analysed systematically. 

When en-lacZ was analysed in gro- backgrounds, derepression was much less 
frequently observed.  Whereas hh-lacZ was expressed throughout the gro- territory (at 
varying levels, as described above), en-lacZ was only patchily expressed within the 
clone (Fig. 1D,E).  It is therefore unlikely that en is a direct target of Gro, rather this 
sporadic derepression is probably a secondary effect of ectopic hh expression, since 
high levels of Hh can induce en expression anteriorly (Blair and Ralston, 1997, 
Strigini and Cohen, 1997).  We confirmed this by generating mitotic clones mutant 
for both gro and hh: in no case did we observe ectopic expression of en-lacZ (not 
shown). 

Other Hh targets behaved similarly.  dpp-lacZ and ptc-lacZ were ectopically 
expressed in a subset of anterior gro- clones, most frequently those close to the DV 
boundary.  Fig. 2A shows this for dpp-lacZ, where it is clear that derepression was 
non-autonomous, as surrounding wild-type cells also turned on lacZ expression.  This 
suggests that dpp is not a direct target of Gro repression, it is rather turned on in 
response to ectopic Hh signalling from the clone.  Consistent with this interpretation, 
hh- gro- clones did not derepress either dpp-lacZ (Fig. 2C) or ptc-lacZ (not shown). 

The effect of clones abutting the AP boundary could not be assessed on dpp-
lacZ and ptc-lacZ, as those are normally highly expressed there (unlike hh-lacZ).  
However, dpp expression retracts from the AP boundary in the late third instar larva, 
as a narrow stripe of anterior cells abutting the boundary express en at that time as a 
response to Hh.  This anteriorly expressed En partially represses dpp.  gro- clones 
within this anterior Engrailed domain showed autonomous derepression of dpp-lacZ 
(Fig. 2A,B).  We take this to mean that En needs Gro as a corepressor in this region, 
as it does on other instances (Jiménez, et al., 1997).  Indeed, derepression of dpp-lacZ 
in this region was independent of ectopic Hh signalling, as it took place in hh- gro- 
clones (Fig. 2C).  In contrast to dpp-lacZ, we never observed derepression of ci-lacZ 
in posterior gro- clones (not shown), suggesting that En does not require Gro to 
repress ci. 
 
Gro-mediated repression of hh is independent of Ci 
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 The posteriorly restricted expression pattern of hh has been shown to depend 
on repression by Ci[rep] (Méthot and Basler, 1999).  Ci[rep] is generated by the 
default proteolytic processing of the ci product in cells that do not receive Hh input, 
namely anterior cells away from the AP boundary.  In contrast, anterior cells that 
receive Hh do not process the ci product to the repressor form, but rather convert it 
into the Ci[act] transcriptional activator (Aza-Blanc, et al., 1997, Chen, et al., 1999, 
Méthot and Basler, 1999).  Therefore, it is not clear how hh transcription is blocked 
just anterior to the AP boundary, although it has been proposed that minute amounts 
of Ci[rep] present there may suffice for hh repression (Méthot and Basler, 1999).  
According to this model, the derepression of hh-lacZ by gro loss of function could be 
taken as an indication of Gro recruitment by Ci[rep].  If Gro were an obligate cofactor 
for Ci[rep], we would expect clones mutant for either to have an identical effect on 
Ci[rep] target genes.  This is definitely not so: dpp-lacZ is consistently derepressed in 
ci- clones, but it is only derepressed in a fraction of gro- clones - in fact our data argue 
that Gro is not directly involved in dpp repression anterior to its normal stripe, in 
contrast to the well documented direct effect of Ci[rep] (Müller and Basler, 2000).  
Alternatively, Ci[rep] might require Gro co-operation only in some instances, for 
example in the regulation of hh.  This is not true either:  Whereas ci loss of function 
clones derepress hh-lacZ in all anterior compartment cells (Méthot and Basler, 1999), 
we have shown that gro is only required in cells close to the AP/DV boundaries, 
suggesting that Ci[rep] does not need Gro to repress hh away from the boundaries.  
Further evidence against the co-operation between Ci and Gro is the quantitative 
aspect of hh-lacZ derepression: whereas ci- clones express low levels of hh-lacZ 
regardless of their position in the anterior wing pouch (Méthot and Basler, 1999; 
Dahmann and Basler, 2000), gro- clones can express anything from high to null levels 
of hh-lacZ, depending on the position and size of the clones.  We, therefore, favour an 
alternative explanation, namely that Ci[rep] and Gro act independently of each other. 
 In its simplest form, our hypothesis states that hh transcription is kept off by 
Ci[rep] in cells away from the AP boundary, whereas in cells close to the AP 
boundary it is kept off by a Gro-containing complex.  To test this, we decided to study 
the response of hh-lacZ to loss of gro in a genetic background, where excess Ci[rep] 
activity was provided in cells close to the AP boundary.  ciCe2 is an allele which places 
a frameshift in the ci coding region, causing premature termination and inability to 
produce full length Ci[act] (Méthot and Basler, 1999).  However, the truncated ciCe2 
product can provide Ci[rep] activity – as this is produced due to a premature stop 
codon and not via proteolysis, it is independent of Hh signalling input.  Although ciCe2 
is homozygous lethal, it survives as a heterozygote over ci+ with part of the wing 
pattern missing, that between veins L3 and L4, precisely the region corresponding to 
the anterior compartment cells adjacent to the AP boundary, where Hh input is needed 
maximally and consequently Ci[rep] is normally kept at low amounts.  If Ci and Gro 
act independently of each other to repress hh, it is conceivable that the increased 
levels of Ci[rep] in a ciCe2/+ background would be sufficient to repress hh and thus 
would diminish the importance of the Gro contribution in cells near the AP boundary.  
gro- clones in a ciCe2/+ background confirmed this prediction: we indeed observed a 
diminished ability of cells close to the AP boundary to derepress hh-lacZ.  Even 
clones abutting the boundary (small type I clones) expressed barely detectable levels 
of hh-lacZ (Fig. 3A, blue arrows), whereas nearby clones that would be expected to 
weakly derepress hh (type III), showed no expression (Fig. 3A,B arrowheads).  We 
conclude that in this genetic background,  Gro mediated repression of hh is less 
important, although not completely dispensable.  An unexpected aspect of gro- clones 
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in the ciCe2/+ background was the behaviour of type II clones (Fig. 3A,B white 
arrows): unlike type I or type III clones, their hh-lacZ expression did not seem to be 
affected by ciCe2, i.e. they displayed moderately high levels of hh-lacZ (see 
Discussion). 

The mosaic analysis data presented above strongly argue against the 
participation of Ci[rep] and Gro in the same repression complex.  Nonetheless, we 
addressed the possibility of interactions between Ci and Gro proteins using a number 
of different assays; the results were always negative.  Bacterially produced GST-Gro 
protein was unable to pull down either Ci[75] (a C-terminally truncated form similar 
to Ci[rep]) or Ci[155] (full length Ci) (not shown).  Yeast two hybrid assays showed a 
very weak interaction of Gro with either form of Ci, which allowed slow growth in 
the absence of the selectable marker (leucine), but was insufficient to turn on a more 
stringent lacZ-based reporter (not shown).  Finally, cotransfection of gro with ci was 
performed to detect potential co-localization, since full length Ci accumulates in the 
cytoplasm, whereas Gro is nuclear.  Coexpression of these two proteins did not alter 
their subcellular localization, thus providing no evidence for a potential interaction 
(Fig. 4H,I). 
 
Rescue of gro loss of function by mutant gro transgenes 
 To gain further insight on Gro’s activity to repress anterior hh expression, we 
undertook an analysis of in vitro mutagenized Gro transgenes.  We asked whether 
anterior cells containing Gro exclusively provided by the transgene were able to 
repress hh-lacZ.  For this reason we generated null gro clones in a background of 
targeted UAS-gro(mutant) expression.  Overexpression of gro often leads to lethality 
(not shown).  For this experiment, we used omb-Gal4, which drives expression in a 
wide central wing pouch domain, encompassing the region of interest and allows 
survival to the pharate adult stage.  We confirmed that these animals do not have any 
defects in hh-lacZ expression in the posterior wing compartment (not shown). 
 We generated six UAS-gro transgenes, the wild-type and five mutants (Fig. 
4A):  Point mutations targeted a conserved putative p34cdc2 phosphorylation site 
(grocdc2-) or the nuclear localization signal (groNLS-).  Deletions removed the 
following domains of the protein: the N-terminal Q domain (gro∆Q), the central 
GP/CcN/SP domains (gro∆GCS) and the C-terminal WD40 repeats (gro∆WD40) - 
short regions of adjacent domains were also affected (see Methods).  We initially used 
each construct in transient transfections of Schneider S2 cells to determine their 
subcellular localization (Fig. 4B-H).  Full length Gro as well as Gro∆Q, Grocdc2- and 
Gro∆WD40 were all nuclear.  All except Gro∆WD40 showed the same subnuclear 
localization, accumulating predominantly at the nuclear periphery and avoiding the 
more strongly TOPROIII-stained, presumably heterochromatic, regions.  Gro∆WD40 
showed a striking punctate pattern accumulating in particles located near the nuclear 
periphery.  The same pattern was seen when this construct was expressed in imaginal 
disks (not shown).  GroNLS- was still predominantly nuclear, although there was 
substantial cytoplasmic staining as well.  Gro∆GCS was exclusively cytoplasmic, 
suggesting that regions within the GP/CcN/SP domains in addition to the NLS are 
important for nuclear localization.  We decided to test the exclusively nuclear forms 
of Gro for their ability to repress hh. 
 When UAS-gro was expressed in wing disks in the background of gro- clones, 
hh repression was fully restored: no anterior hh-lacZ expression was obtained even in 
type I/II clones; the same was true for UAS-grocdc2- (Fig. 5A).  In contrast, when 
UAS-gro∆Q or UAS-gro∆WD40 was the sole source of Gro, there was strong anterior 
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derepression of hh-lacZ, similar to control gro- clones (Fig. 5B-D).  We confirmed 
that all transgenes were expressed at roughly the same levels by anti-Gro antibody 
staining (Fig. 5, blue channels).  Furthermore, some displayed a dominant phenotype 
when overexpressed using omb-Gal4: the wild-type, grocdc2- and gro∆WD40 
transgenes all resulted in pharate adult lethality with severe shortening of the 
proximo-distal axis of the leg (not shown).  We conclude that both the WD40 region 
and the Q domain of Gro are necessary for anterior hh repression, whereas the cdc2 
phosphorylation site is dispensable.  Furthermore, Gro∆Q seems to be completely 
inactive, whereas Gro∆WD40, though incapable of repressing hh, behaves like wild-
type Gro in disrupting leg development upon overexpression. 
 
 
DISCUSSION 
A role of Gro in hh regulation 

We have characterized a role of the corepressor Gro in hh repression in the 
anterior wing compartment near the AP boundary.  Although Ci[rep] mediated 
repression can account for the lack of hh expression away from the AP boundary 
(Méthot and Basler, 1999), it has not been firmly established that it is operational 
close to the AP boundary.  These cells receive high Hh signal and as a result not only 
do they not process Ci to Ci[rep], but also they activate full length Ci into a strong 
activator, Ci[act], by post-translational modification (Aza-Blanc, et al., 1997, Chen, et 
al., 1999, Méthot and Basler, 1999).  There is indirect evidence that Hh receiving cells 
do not contain sufficient Ci[rep] levels to repress hh:  In posterior cells ci is repressed 
by En; other than this, the cellular mechanism for Hh signal transduction is present 
(Ramirez-Weber, et al., 2000).  When full length ci is provided by ectopic expression 
in the posterior compartment, hh-lacZ is not repressed (Méthot and Basler, 1999).  
This suggests that these cells cannot produce appreciable amounts of Ci[rep], 
consistent with their responding to Hh signalling.  That this is indeed the case was 
shown by the fact that ectopic expression of ci does repress posterior hh-lacZ in smo 
loss of function clones, where the Hh signal transduction has been disrupted (Méthot 
and Basler, 1999).  If anterior cells that are exposed to Hh behave similarly, then the 
lack of hh expression there cannot be attributed to Ci[rep].  We propose that a Gro-
dependent repression complex supplies this function, as gro- clones exhibit strong 
derepression of hh-lacZ near the AP boundary.  The Gro complex is not required in 
anterior cells far from the boundary, as those receive no Hh signal and thus contain 
sufficient Ci[rep] to repress hh.  Accordingly, by supplying increased levels of Ci[rep] 
near the AP boundary via the ciCe2 allele, we were able to largely abolish the need for 
Gro-mediated hh repression (Fig. 3), with the exception of the DV boundary (see 
below).  As Gro is a ubiquitous corepressor, one has to postulate the existence of a 
DNA tethering factor, which we shall name X for the purpose of this discussion, and 
some process of spatial regulation of the X-Gro complex activity.  We have tested the 
possibility that X is a form of Ci itself and the answer was negative: using three 
different assays – GST pulldowns, yeast two-hybrid and transfection-colocalization – 
we were unable to show any interaction between Gro and either form of Ci.  Most 
importantly, the fact that Ci[rep] does not require Gro to repress hh in anterior cells 
away from the boundary supports a model where Ci and Gro repress hh independently 
of each other. 
 The quantitative aspect of hh derepression in gro- clones was intriguing:  
Clones abutting the AP boundary (type I) expressed the highest hh-lacZ levels, which 
dropped gradually as clones arose further from the P compartment.  This is best seen 
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in Fig. 1C and might reflect the fact that Ci[rep]-dependent repression gradually 
increases away from the boundary, and this is independent of gro.  This interpretation 
assumes that basal (unrepressed) hh transcription in the A compartment would be high 
and subject to the dual repressors (Ci and X-Gro).  Alternatively, basal hh 
transcription could be low, but, in addition to the repression control, hh could display 
a positive repsonse to Hh signalling at the AP boundary.  The latter model is 
consistent with the fact that in ci- cells basal hh expression appears to be low (Méthot 
and Basler, 1999).  It also agrees with the behaviour of large type I gro- clones in the 
present study.  In these clones, high levels of hh-lacZ could be observed throughout 
the clone, even at a distance from the AP boundary (see, for example, Fig. 5C).  This 
could be accounted for by Hh signalling, which, having risen over some threshold due 
to hh derepression, further stimulates hh transcription to a high level.  This effect 
would spread to the edge of the clone, beyond which activation of the X-Gro 
repressor would silence hh transcription.  The putative inducer of hh by Hh signalling 
may be Ci[act], as with all other direct Hh target genes, alternatively it may be 
another factor induced by Ci[act].  The hypothesis that Ci[act] itself can activate hh 
transcription is not unreasonable, as hh should contain a regulatory region(s) that 
bind(s) Ci[rep].  Ci[act] and Ci[rep] contain the same DNA binding domain and 
recent work has shown that the two forms of Ci bind the same target sites (Müller and 
Basler, 2000), although some enhancers may be configured in such a way as to 
respond preferentially to either the activator or repressor form. 

A schematic representation of the above model is shown in Fig. 6.  For the 
sake of simplicity we postulate the existence of a low level ubiquitous activator of hh 
(basal levels) with a stronger activator located in P cells to account for the high levels 
of hh expression there.  In A cells that do not receive the Hh signal the basal activity 
of hh is repressed by Ci[rep] and gro is not required.  In A cells close to the Hh 
source, the basal transcription of hh would be enhanced by positive autoregulation, 
however the presence of the repressive X-Gro complex does not allow this activation 
to take place.  Implicit in this model is that X is itself activated by Hh (e.g. 
transcriptionally induced via Ci[act]), so that it only functions in Hh receiving cells.  
Also X production/activity should be spatially limited to the A compartment (e.g. 
repressed by En), since ectopic expression of full-length ci in the posterior cannot 
induce X-Gro activity to repress endogenous hh (Méthot and Basler, 1999).  
According to this model, ci- clones close to the AP boundary express basal hh levels, 
since they lack both the X-Gro repressor (no activation of X in the absence of Ci[act]) 
and the activator of hh transcription (Ci[act] itself or a downstream target) (Fig. 6B).  
In contrast, gro- clones in the same region only lack the repressive X-Gro complex 
and thus actively transcribe hh in response to Ci[act] (Fig. 6C); the high levels of hh 
produced are sufficient to initiate Hh signalling, which can propagate this effect of hh 
derepression throughout the clone. 

gro- clones near the DV boundary behaved somewhat aberrantly.  hh-lacZ 
derepression there was more efficient, observable in further anteriorly arising clones 
(type II), compared to equivalent clones away from the DV boundary (type III) - it 
even occurred in the presence of increased Ci[rep] (Fig. 3).  Although the mechanism 
remains to be discovered, one way to account for this special behaviour, without 
invoking additional regulators, is that Ci[rep] is less active near the DV boundary 
and/or Ci[act] is more active, and this modulation of Ci activity in favour of the 
activator form allows high level hh expression at a greater distance from the Hh 
source and even in the ciCe2/+ background. Interestingly, ci- clones show little or no 
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hh-lacZ derepression at the DV boundary (see Fig. 2A in Méthot and Basler, 1999), 
consistent with Gro, rather than Ci[rep], being the major hh repressor there. 

The model we have put forward is perhaps the simplest, but by no means the 
only one that fits the existing data.  For example, Gro might interact with Ci[act] 
itself, switching it from an activator into a repressor, given the right enhancer context, 
much like the effect Gro has on other activators, like Dorsal (Dubnicoff, et al., 1997, 
Valentine, et al., 1998).  This interaction may be weak and/or require additional 
factors, accounting for our inability to detect it.  To resolve the mechanism of hh 
repression at the AP boundary will necessitate detailed molecular dissection of the hh 
regulatory regions and characterization of relevant trans acting factors.  Whatever the 
mechanism, it appears that a Gro containing complex is deployed in the wing to block 
the spread of hh expression anteriorly from the AP compartment boundary.  This 
should ensure a spatially fixed organizer (dpp expression stripe), in contrast to a 
moving one, as found in the fly retina (Heberlein and Moses, 1995). 
 
Functions of Gro domains 
 Gro is the founder of a family of transcriptional corepressors encountered in 
invertebrates and vertebrates (Chen and Courey, 2000).  Gro proteins are multi-
purpose co-repressors, as they can interact with a good number of DNA binding 
repressors.  Once recruited to a target gene, they can interact with histones and histone 
deacetylase Rpd3/HDAC1.  They also have the ability to homo-tetramerize, which 
has led investigators to propose a model for repression whereby Gro gets recruited to 
a regulatory region via a DNA bound repressor and subsequently binds more Gro 
molecules via Gro-Gro and Gro-chromatin interactions (Palaparti, et al., 1997, Chen, 
et al., 1998, Chen, et al., 1999).  In this way the original recruitment may nucleate a 
repressive chromatin configuration that spreads a distance away from the original 
binding site.  In accordance with such an "active" mechanism for transcriptional 
repression, it has been shown that Gro can cause long range repression (also termed 
gene silencing), referring to its ability to repress transcription when recruited to DNA 
sites away from activator binding sites (Zhang and Levine, 1999).  It is thus not 
surprising that Gro has a multi-domain structure to implement its different functions 
and to contact its various partners. 

Where the interaction of Gro with DNA-binding repressors has been 
molecularly mapped, the WD40 repeats feature as the most common interacting 
domain (Jiménez, et al., 1997, Tolkunova, et al., 1998).  However, this is by no means 
always so.  For example, insect and vertebrate TCF appears to interact with the Q 
domain (Brantjes, et al., 2001) and repressors binding via the WD40 repeats may also 
contact the SP domain (Paroush, et al., 1994, Jiménez, et al., 1997, McLarren, et al., 
2001).  It has been proposed that efficient Gro recruitment might necessitate multiple 
protein-protein contacts with one or more DNA tethered factors (Valentine, et al., 
1998, Eberhard, et al., 2000), something that could easily be achieved if Gro uses 
different domains to simultaneously interact with different partners.  In order to effect 
repression, Gro uses multiple contacts after its recruitment by DNA-bound factors:  
The Q domain has been shown to mediate tetramerization of Gro proteins (Chen, et 
al., 1998), a process that appears to be a prerequisite for transcriptional repression.  A 
Gro fragment containing the Q-GP-CcN-SP domains has been shown to be necessary 
and sufficient for histone binding, with a strong preference for deacetylated histones 
(Palaparti, et al., 1997, Flores-Saaib and Courey, 2000).  The GP domain is needed for 
interaction with the histone deacetylase Rpd3 (Chen, et al., 1999).  The CcN domain 
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contains a canonical NLS and nearby sequences conforming to consensus 
phosphorylation sites for casein kinase (CKII) and p34cdc2. 

We tested a number of Gro mutants both for subcellular localization (Fig. 4) 
and for activity in vivo (Fig. 5).  Grocdc2- and Gro∆Q showed the same nuclear 
accumulation as wild-type Gro.  Gro∆WD40 was also nuclear, but it showed a 
striking departure from the rather uniform wild-type pattern, as it localized 
predominantly to a small number of subnuclear particles.  GroNLS- was both nuclear 
and cytoplasmic, whereas Gro∆GCS was exclusively cytoplasmic.  This suggests that 
the GP, CcN and SP domains contain at least two different regions needed for 
efficient nuclear accumulation, one of which is the canonical NLS.  We can speculate 
that such other regions might be those necessary for association with histones or with 
DNA bound repressors, which might promote nuclear accumulation of Gro even in 
the absence of the NLS. 

In vivo activity was tested by assaying the ability of mutant Gro proteins to 
repress anterior hh-lacZ expression.  Gro∆Q and Gro∆WD40 proteins were inactive 
in this assay, although both transgenes were expressed at high levels (Fig.5).  In 
contrast, Grocdc2- was as active as wild type Gro.  The inability of Gro∆Q to function 
as a corepressor is expected, since the Q domain is the strongest repression domain 
and is needed both for tetramerization as well as for histone interaction.  The 
inactivity of the Gro∆WD40 mutant might be accounted by its inability to interact 
with the X-factor tether.  Or one could suggest an alternative explanation based on the 
localization data: that Gro∆WD40 is retained in subnuclear particles and as a result 
cannot gain access to target genetic loci.  Whether the aberrant subnuclear localization 
of Gro∆WD40 is a cause or a consequence of its inactivity is a matter for further 
study.  Despite its aberrant localization, Gro∆WD40 was as active as wild-type Gro 
and Grocdc2- when overexpressed by omb-Gal4: all three transgenes resulted in 
abnormal leg development.  Gro-∆Q, -NLS- and -∆GCS did not have such an effect.  
This shows that Gro∆WD40 retains some activity, although in the absence of data 
regarding the cause of defects in leg patterning, we cannot conclude on the function of 
the mutant protein.  “Short” Gro family proteins lacking WD40 repeats exist in 
vertebrates.  These, human AES and mouse Grg5, contain only Q and GP domains, 
thus they are not entirely equivalent with the ∆WD40 mutant.  It has been shown that 
these proteins are cytoplasmic, although they are readily transported to the nucleus 
upon interaction with a Tcf partner (Roose, et al., 1998).  Their role in transcription 
seems to be context dependent, as they can act as co-repressors in some cases 
(Tetsuka, et al., 2000), whereas in others they might counter repression by “long” Gro 
proteins (Roose, et al., 1998).  One study suggests that this anti-repression effect is 
not necessarily due to the absence of the CcN/SP/WD40 domains, but rather due to 
the inability of the GP domain of the “short” proteins to interact with HDAC1 
(Brantjes, et al., 2001).  In this study Gro∆WD40 was active in one assay and inactive 
in another.  It will be interesting to determine its activity in additional biological 
contexts where Gro is required. 
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FIGURE LEGENDS 
 
Figure 1: Response of hh-lacZ (A-C) and en-lacZ (D-E) to gro loss of function in the 
wing.  Df(3R)Espl22 clones are shown, marked by increased GFP expression (bright 
green) in A-C and by absence of GFP expression (absence of green) in D-E.  The 
gro+/+ twin spots (clones arising from the sister cell bearing the reciprocal 
recombination product) lack GFP and hh-lacZ (A-C, see Methods) or have twice the 
level of GFP (D-E).  Anti-β-galactosidase staining is shown in red.  A: a large anterior 
clone abutting the boundary expresses hh-lacZ strongly (type I) - note comparable 
expression levels in a posterior clone, where hh-lacZ copy number is also 2 (arrow).  
B: large anterior clones further away from the AP boundary also express hh-lacZ 
strongly, but the intensity drops away from the DV boundary (type II/III).  C: 
examples of small type II (short arrows) and III clones (long arrows) that express hh-
lacZ only when located within an anterior domain close to the AP boundary.  Several 
non-expressing clones (type IV-arrowheads) are seen in C away from the AP 
boundary.  D, E: These large type I/II clones shown should express hh strongly 
throughout the clone (compare with A,B); however en-lacZ derepression is more 
restricted.  A'-E': red channel only.  A''-E'': green channel only.  The blue line in A, D, 
E marks the AP boundary.  Anterior is to the left and dorsal is up. 
 
Figure 2:  Response of dpp-lacZ to gro loss of function in the wing.  groE48 clones are 
marked by loss of GFP (green A,C) or Myc epitope (green, B) and β-galactosidase is 
shown in red (red channel shown separately in A'-C').  A subset of gro- clones in A 
(some clones are outlined in blue) express dpp ectopically.  This effect is non-
autonomous, as neighbouring wild type cells are also induced to express dpp (arrows).  
Ectopic dpp-lacZ is never seen anterior to its normal stripe in hhE23 groE48 clones (C), 
suggesting that its ectopic expression is mediated by hh activity.  The few β-
galactosidase positive cells in the anterior clones in C are within the normal dpp 
expression stripe.  dpp-lacZ is autonomously derepressed in anterior clones posterior 
to the normal expression stripe (B), where it would be normally downregulated by En.  
This can happen in gro- (A,B) as well as in hh- gro- (C) clones - marked by 
arrowheads. All disks are oriented with anterior to the left and dorsal up.  The straight 
blue line indicates the position of the AP boundary. 
 
Figure 3: Response of hh-lacZ to gro loss of function in a ciCe2/+ background.  
Df(3R)Espl22 clones are marked by increased GFP, as in Fig. 1A-C.  A',B': red 
channel only (hh-lacZ).  A'',B'': green channel only (GFP).  Only clones near the DV 
boundary show good hh-lacZ derepression (white arrows).  Type I clones (blue 
arrows), which would normally express high levels of hh-lacZ, show weak or no 
expression, whereas type III clones (arrowheads) are fully repressed. 
 
Figure 4:  A: Schematic of the different mutant versions of gro transgenes.  The 
hatched box in Gro∆WD40 corresponds to 21 foreign amino acids added as a 
consequence of the construction strategy.  B-G: S2 cells transfected with different gro 
mutant expression vectors and stained with the anti-Gro (red - all panels except D) or 
pan-TLE monoclonal antibody (red - D) and TOPROIII (blue - overlap with Gro 
immunostaining seen as magenta) as a DNA counterstain - cotransfection with GFP 
was used to identify the transfected cells (not shown).  B: Grocdc2-, C: Gro∆Q, D: 
Gro∆GCS, E: GroNLS- F,G: Gro∆WD40.  Note that transfected Gro is overexpressed 
with respect to endogenous; G is the same panel as F, except that we have increased 
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the detection sensitivity for red and endogenous Gro immunoreactivity is detectable in 
the three untransfected cells (arrows).  As exogenous Gro is in excess, we feel that the 
localization observed is not influenced by interaction with endogenous Gro.  Wild-
type Gro also accumulates in the nucleus: In H, UAS-gro+ (red) was cotransfected 
with HA-tagged full length ci and counterstained with GFP (green), which localizes 
predominantly in the nucleus, but also in the cytoplasm.  I shows another cell from the 
same transfection stained with an anti-HA antibody to detect Ci (red), which is 
exclusively cytoplasmic, thus providing no evidence for Ci-Gro interaction. 
 
Figure 5:  A-D: Df(3R)Espl22 clones marked with increased GFP (bright green) and 
stained for hh-lacZ (red) in the background of UAS-gro(mutant) transgene expression 
using omb-Gal4; Overexpressed Gro is visualized in the blue channel.  A'-D':  green 
(GFP) and red (hh-lacZ) channels only.  A''-D'': red channel only (hh-lacZ).  A: UAS-
grocdc2- rescues the gro- defect, as it does not allow hh-lacZ derepression in anterior 
clones (arrow).  B: UAS-gro∆WD40 and C, D: UAS-gro∆Q do not restore hh 
repression.  The position of the AP boundary is indicated by a blue line.  Anterior is to 
the left and dorsal up. 
 
Figure 6:  A schematic of the transcriptional inputs proposed to regulate hh in the A 
compartment.  A: the wild-type situation. The levels of Ci[rep] (blue) and Ci[act] 
(brown) are complementary, as these forms are reciprocally controlled by Hh 
signalling at the AP boundary (black vertical line).  Ci[act] induces the expression or 
the activity of repressor X, which together with Gro forms a repressive complex 
(green) - thus the green line follows the brown except in cases of gro loss of function 
(C).  Since there is some repressor complex (blue or green) present at any given 
position in the A compartment, hh expression (red) is nil.  B shows two ci- clones 
(grey bars on the AP axis), where both forms of Ci (blue and brown) are eliminated.  
They both contain low basal levels of hh transcription.  This is because of the absence 
of both repressor and activator complexes within the clones.  Note that the brown and 
blue curves have been shifted anteriorly (to the left) - this is because the loss of ci 
near the boundary disables the induction of ptc and therefore posterior Hh can diffuse 
further (Chen and Struhl, 1996) anteriorly to generate Ci[act] and suppress Ci[rep].  C 
shows two gro- clones (cross-hatched bars on the AP axis).  Those affect only the X-
gro repressor activity (drop in green line).  As a result of high levels of Ci[act] 
activator (brown) and lack of repressor (green or blue) within the more posterior 
(rightmost) clone, hh is expressed at high levels.  No effect is expected in the more 
anterior clone.  Again note that the brown and blue curves have been shifted 
anteriorward as a result of high ectopic Hh activity that influences the relative 
amounts of Ci[act] and Ci[rep].  In B we assume that the low basal hh levels within 
the clones are not sufficient to produce a similar effect. 
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