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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Υπεροικογένεια των Ανοσοσφαιρινών είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια 

πρωτεϊνών που συντηρούνται εξελικτικά από το νηματώδη ως τον άνθρωπο. Τα μόρια 

κυτταρικής συνάφειας της υπεροικογένειας αυτής, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, καθορίζοντας την αύξηση και 

καθοδήγηση αξόνων, τη μετανάστευση νευρώνων και τη διαφοροποίησή τους. Η 

υποοικογένεια contactin συνίσταται από πρωτεΐνες που προσδένονται στη μεμβράνη 

μέσω του λιπιδίου γλυκοζυλ-φωσφατιδυλ-ινοσιτόλη (GPI). Αλληλεπιδρούν με όμοια ή 

διαφορετικά μόρια που εντοπίζονται στην κυτταρική μεμβράνη και εμπλέκονται σε όλες 

τις προαναφερθείσες διαδικασίες. Ωστόσο, οι ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί δράσης τους 

δεν είναι κατανοητοί.  

Με στόχο τη διερεύνηση των μηχανισμών αυτών μελετήσαμε τη μοναδική contactin 

RIG-6 στο νηματώδη Caenorhabditis elegans. Στην παρούσα διατριβή δείχνουμε ότι το 

RIG-6 εμπλέκεται, με κυτταρικά αυτόνομο τρόπο, στην αύξηση των αξόνων των 

μηχανοαισθητηρίων νευρώνων που συμβαίνει κατά την πρόσθια-οπίσθια κατεύθυνση. 

Παράλληλα, το RIG-6 επηρεάζει την καθοδήγηση των συνδεσμικών αξόνων των 

κινητικών νευρώνων της κοιλιακής νευρικής χορδής. Τα επίπεδα έκφρασης του RIG-6 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη σωστή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Η 

υπερέκφραση αυτής της contactin προκαλεί τη συνένωση και δημιουργία βρόγχων των 

συνδεσμικών αξόνων. Οι διαταραχές που προκαλούνται από την αύξηση των επιπέδων 

του μορίου επηρεάζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές του νηματώδους όπως η κίνηση, η 

εναπόθεση αυγών και η απέκκριση.  

Επιπρόσθετα, το RIG-6 σχετίζεται με τη μετανάστευση μη νευρικών κυττάρων και 

την κυτταρική μορφογένεση. Διαταραχές στα επίπεδα έκφρασής του, επηρεάζουν την 

καθοδήγηση των Distal Tip Cells της γονάδας τα οποία μεταναστεύουν κατά τον 

πρόσθιο-οπίσθιο και νώτο-κοιλιακό άξονα. Επιπλέον το RIG-6 εμπλέκεται στη 

μορφογένεση του απεκκριτικού κυττάρου αναστέλλοντας την επιμήκυνση των 

απεκκριτικών καναλιών που διατρέχουν φυσιολογικά ολόκληρο το σώμα του 

νηματώδους. 
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Η αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης του RIG-6 και η καταστολή της 

κυτταροπλασματικής πρωτεΐνης UNC-53 προκαλούν παρόμοιες συνέπειες όπως μη 

φυσιολογική επιμήκυνση των μηχανοαισθητηρίων νευρώνων και του απεκκριτικού 

καναλιού, εσφαλμένη καθοδήγηση συνδεσμικών αξόνων και διαταραχές στην κίνηση και 

την εναπόθεση αυγών.  Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι το RIG-6 δρα 

συνεργατικά με το UNC-53 στην καθοδήγηση αξόνων τόσο στο νώτο-κοιλιακό όσο και 

στον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα. Η συνέργεια μεταξύ των contactins και των UNC-53/NAV 

πρωτεϊνών πιθανώς να συντηρείται εξελικτικά και σε ανώτερους οργανισμούς.  
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SUMMARY 

Immunoglobulin superfamily Cell Adhesion Molecules (IgCAMs) are key regulators 

of nervous system development. The contactin subgroup of IgCAMs consists of GPI-

anchored glycoproteins implicated in axon outgrowth, guidance, fasciculation and 

neuronal differentiation. The intracellular mechanism by which contactins facilitate 

neuronal development is not understood.  

To gain insight into the function of contactins, we characterized RIG-6, the sole 

contactin of C. elegans. Here, we show that RIG-6 affects longitudinal axon outgrowth of 

mechanosensory neurons in a cell autonomous manner. Furthermore RIG-6 is implicated 

in axon guidance along the circumferential axis. We find that RIG-6 facilitates accurate 

nervous system patterning by prohibiting commissural dendrite convergence and 

branching, as well as axon cross-over at the ventral nerve cord. 

RIG-6 expression levels are critical for nervous system architecture. Upregulation of 

this contactin causes several behavioral deficits such as abnormal locomotion, egg laying 

and defecation.  In addition to its neuronal function, RIG-6 is also involved in non-

neuronal cell migration and morphogenesis, affecting Distal Tip Cell migration and 

excretory canal extension. 

Our data suggest that RIG-6 and the cytoplasmic protein UNC-53 synergize to direct 

axon guidance and branching along both the anterior-posterior and dorso-ventral 

direction. This implies that UNC-53/NAV2 proteins may contribute to relay signaling via 

contactins. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 
1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 
 

Το νευρικό σύστημα αποτελείται από δίκτυα δισεκατομμυρίων νευρώνων που 

συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο σχηματισμός των τελευταίων είναι μια 

ακριβής και αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά 

αναπτυξιακά γεγονότα. Αρχικά οι νευρώνες γεννώνται, διαφοροποιούνται και 

μεταναστεύουν ώστε να αποκτήσουν την τελική τους θέση. Στη συνέχεια, εκτείνουν 

άξονες και δενδρίτες, οι οποίοι καθοδηγούμενοι από μόρια-σήματα, καταλήγουν στον 

κατάλληλο προορισμό. Έπειτα, οι άξονες αναγνωρίζουν και συνάπτονται με τον μετα-

συναπτικό τους στόχο (Dickson, 2002; Tessier-Lavigne and Goodman, 1996).  

Διασχίζοντας ένα σύνθετο εξωκυττάριο περιβάλλον, οι νευρώνες καλούνται να 

επιλέξουν, ανάμεσα από πολλούς στόχους, αυτόν που τους αντιστοιχεί.  Η ύπαρξη 

μηχανισμών που εξασφαλίζουν τη διαδικασία αυτή είναι σε μοριακό επίπεδο 

συντηρημένη εξελικτικά, σε αξιοσημείωτο βαθμό, μεταξύ σπονδυλωτών και 

ασπόνδυλων (Chisholm and Tessier-Lavigne, 1999).  

Τα καθοδηγητικά μόρια, ανεξάρτητα από την απωθητική ή ελκτική τους δράση, 

διαχωρίζονται σε δυο γενικές κατηγορίες: αυτά που δρουν εξ’ αποστάσεως και αυτά που 

δρουν εξ’ επαφής (Chisholm and Tessier-Lavigne, 1999; Tessier-Lavigne and Goodman, 

1996). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι νετρίνες και οι υποδοχείς τους UNC-5 και 

UNC-40/DCC, καθώς και τα Slit με τους υποδοχείς τους Robo. Στην δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν οι Ephrins και οι υποδοχείς Eph, οι σεμαφορίνες, οι υποδοχείς τυροσίνης-

φωσφατάσης και τυροσίνης-κινάσης και τέλος τα μόρια κυτταρικής συνάφειας. Ρόλο 

στην καθοδήγηση αξόνων παίζουν επίσης τα κλασσικά μορφογόνα της οικογένειας Wnt, 

το Sonic Hedgehog, το TGF-β και οι Fibroblast Growth Factors (FGFs) (Charron and 

Tessier-Lavigne, 2007) Παρακάτω περιγράφονται βασικοί μοριακοί μηχανισμοί 

καθοδήγησης αξόνων που απαντώνται από το νηματώδη ως τον άνθρωπο όπως το 

μονοπάτι της νετρίνης, τα slit-robo, οι ephrins, οι semaphorins και τα μόρια κυτταρικής 

συνάφειας. 
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1.11 Νετρίνες (netrins) 

 

Η νετρίνη/UNC-6 περιγράφηκε για πρώτη φορά στο νηματώδη: μεταλλαγμένα για 

το γονίδιο αυτό στελέχη, παρουσίαζαν ανωμαλίες στην καθοδήγηση αξόνων από την 

κοιλιακή νευρική χορδή στη ραχιαία, με αποτέλεσμα την ασυντόνιστη (uncoordinated) 

κίνηση (Hedgecock et al., 1990). Τα μόρια αυτά στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και σε 

Εικ. 1. Δομή τεσσάρων οικογενειών καθοδηγητικών μορίων και των υποδοχέων τους που 
συντηρούνται  εξελικτικά από το νηματώδη έως τον άνθρωπο. ALPS, μοτίβο agrin–laminin–
perlecan–Slit; C, καρβοξυτελικό άκρο netrin; CUB, μοτίβο C1/Uegf/BMP-1; DCC, Deleted in 
Colorectal Cancer; EGF, epidermal growth factor; FNIII, περιοχή φιμπρονεκτίνης τύπου III; GPI, 
γλυκοζυλ-φωσφατιδυλ-ινοσιτόλη; Ig, περιοχή ανοσοσφαιρίνης; LRR, επανάληψη πλούσια σε λευκίνη; 
MAM, meprin/A5 antigen; MRS, Met tyrosine kinase–related sequence; RK, βασική περιοχή πλούσια 
σε αργινίνη-λευκίνη; SAM, μοτίβο sterile alpha; SP, περιοχή ‘sex and plexins’; TK, περιοχή κινάσης-
τυροσίνης; TSP, περιοχή thrombospondin; VI and V, ομόλογες περιοχές με αυτές της laminin VI και V, 
αντίστοιχα. 
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άλλους οργανισμούς, όπως τη Δροσόφιλα, το Xenopus, την όρνιθα, τον μυ και τον 

άνθρωπο (Chisholm and Tessier-Lavigne, 1999; Dickson, 2002; Round and Stein, 2007).  

Υπάρχουν δύο διαμεμβρανικοί υποδοχείς για τη νετρίνη, το UNC-40/DCC και το 

UNC-5(Round and Stein, 2007). Οι άξονες, ανάλογα με τον υποδοχέα τον οποίο 

εκφράζουν, έλκονται ή απωθούνται από πηγές έκφρασης νετρίνης. Έτσι, το UNC-5 το 

οποίο ανήκει στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών (Immunoglobulin Superfamily) 

εμπλέκεται στην απώθηση αξόνων, ενώ το UNC-40/DCC που ανήκει στην ίδια 

οικογένεια σχετίζεται τόσο με απώθηση όσο και με έλξη αξόνων σε σχέση με την πηγή 

νετρίνης.  

Το σύστημα της νετρίνης παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση αξόνων κατά 

το νώτο-κοιλιακό άξονα. Τόσο στα ασπόνδυλα όσο και στα σπονδυλωτά η σπουδαιότερη 

πηγή νετρίνης βρίσκεται κοιλιακά, στη μέση γραμμή όπου η έκφρασή της αρχίζει σε 

πρώιμα αναπτυξιακά στάδια. Άξονες που έλκονται από αυτή κατευθύνονται κοιλιακά 

ενώ άξονες που απωθούνται κατευθύνονται ραχιαία (Chisholm and Tessier-Lavigne, 

1999; Wadsworth, 2002).      

 

1.12 Slit-Robo 

 

Τα Slits είναι μεγάλες εκκρινόμενες πρωτεΐνες που δρουν μέσω των υποδοχέων 

Robo οι οποίοι ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών. Το μονοπάτι αυτό 

ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Δροσόφιλα (Kidd et al., 1998; Seeger et al., 1993). 

Στη συνέχεια βρέθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην νώτο-κοιλιακή καθοδήγηση 

αξόνων από το C. elegans ως τα ανώτερα θηλαστικά.  Το Slit εκφράζεται στην μέση 

γραμμή και παρεμποδίζει τους άξονες που εκφράζουν Robo να διασχίσουν μη 

φυσιολογικά τη μέση γραμμή. Στα σπονδυλωτά, το σύστημα Slit-Robo εμπλέκεται εκτός 

από τη μέση γραμμή, και στη δημιουργία του οπτικού χιάσματος (Plump et al., 2002). 

Στο νηματώδη, το μονοπάτι αυτό δρα παράλληλα με το σύστημα της νετρίνης στην 

καθοδήγηση αξόνων κατά το νώτο-κοιλιακό άξονα (Hao et al., 2001; Zallen et al., 1998). 

Το μονοπάτι Slit-SAX-3/Robo σχετίζεται ταυτόχρονα με την καθοδήγηση κατά τον 

πρόσθιο-οπίσθιο άξονα (Watari-Goshima et al., 2007).  
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1.13 Ephrins 

 

Οι ephrins και οι υποδοχείς τους Eph (υποδοχείς κινάσης τυροσίνης) διακρίνονται σε 

δυο κατηγορίες: τις Ephrins A οι οποίες προσδένονται στη μεμβράνη μέσω γλυκοζυλ-

φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης (GPI) και ενώνονται με τους υποδοχείς EphA και τις Ephrins B, 

που είναι διαμεμβανικές και προσδένονται στους υποδοχείς EphB (Wilkinson, 2001). Οι 

Ephrins και οι υποδοχείς τους παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες αναπτυξιακές 

διαδικασίες όπως ο σχηματισμός ορίων, η αγγειογένεση και η κυτταρική μετανάστευση. 

Στο νευρικό σύστημα έχουν αμφίδρομη καθοδηγητική δράση και ρυθμίζουν την 

καθοδήγηση αξόνων της νευρικής ακρολοφίας (neural crest), το σχηματισμό των 

ρομβομερών, την καθοδήγηση  αξόνων και τη δημιουργία συνάψεων (Reber et al., 2007). 

Εκφράζονται στη μέση γραμμή εξασφαλίζοντας τη μη φυσιολογική διέλευση αξόνων 

μέσα από αυτή. Στο νηματώδη υπάρχει ένας Eph υποδοχέας (VAB-1) και 4 ephrins. Το 

μονοπάτι αυτό παίζει ρόλο στην οργάνωση και διατήρηση των αξόνων της κοιλιακής 

νευρικής χορδής (Boulin et al., 2006). Επιπλέον, στο C. elegans, οι ephrins παίζουν ρόλο 

στην επιδερμική και νευρική μορφογένεση (Chin-Sang et al., 2002; George et al., 1998) 

 

1.14 Semaphorins 

 

Οι semaphorins είναι μια μεγάλη οικογένεια μεμβρανικών, προσδεδεμένων μέσω 

GPI και εκκρινόμενων πρωτεϊνών που διαθέτουν το συντηρημένο μοτίβο Sema. Οι 

λειτουργικοί τους υποδοχείς είναι πρωτεΐνες της οικογένειας Plexins. Η σύνδεση μεταξύ 

Semaphorins-Plexins τροποποιείται από τις διαμεμβρανικές Neuropilins οι οποίες έχουν 

την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και με τις δυο παραπάνω οικογένειες πρωτεϊνών. Οι 

πρώτες semaphorins ταυτοποιήθηκαν στην ακρίδα (Sema-1a/fasciclin IV) και την όρνιθα 

(Sema-3a) (Tessier-Lavigne and Goodman, 1996). Στη δεύτερη περίπτωση η Sema-3a 

μπορούσε να επάγει την κατάρρευση και παράλυση του αυξητικού κώνου. Στη συνέχεια 

διάφορες μελέτες έδειξαν ότι οι Semaphorins παίζουν ρόλο στην στροφή του αυξητικού 

κώνου,  στην ενδο-αξονική μεταφορά κυστιδίων και στη συναπτική λειτουργία (Mann 

and Rougon, 2007). Ως επί το πλείστον οι Semaphorins δρουν απωθητικά, ωστόσο 

μπορεί να συμπεριφέρονται και ως ελκτικά μόρια. Η λειτουργία τους τροποποιείται από 
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την πρόσδεση με τα μόρια κυτταρικής συνάφειας της υπεροικογένειας των 

ανοσοσφαιρινών L1 και Nr-CAM (Koncina et al., 2007; Mann and Rougon, 2007).  

Στο νηματώδη υπάρχουν 3 semaphorins, 2 plexins και καμία neuropilin. Τα μόρια 

αυτά εμπλέκονται στην μορφογένεση επιδερμικών κυττάρων στην ουρά του αρσενικού 

ζώου και στη vulva του ερμαφρόδιτου (όργανα που σχετίζονται με την αναπαραγωγή) 

(Chisholm, 2008). Το MAB-20 σχετίζεται  με την ανάπτυξη των νευρώνων 

(αλληλεπιδρώντας με το ορθόλογο του L1CAM) και με τη μορφογένεση νευρικών 

κυττάρων (Roy et al., 2000; Wang et al., 2008).  

 

1.15 Μόρια κυτταρικής συνάφειας 

 

Υπάρχουν τρεις κυρίαρχες κατηγορίες μορίων κυτταρικής συνάφειας οι cadherins, οι 

integrins και τα μόρια κυτταρικής συνάφειας της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών 

(Immunoglobulin Superfamily Cell Adhesion Molecules, IgCAMs)(Kamiguchi, 2007; 

Tessier-Lavigne and Goodman, 1996).  

Οι integrins αναγνωρίστηκαν ως υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης που επάγουν 

την αύξηση αξόνων σε υπόστρωμα μορίων του εξωκυττάριου χώρου όπως η 

φιμπρονεκτίνη και η λαμινίνη (Takada et al., 2007). Σχηματίζουν διαμεμβρανικά αβ 

ετεροδιμερή με πολλές υπομονάδες. Εκτός από τα μόρια συνάφειας υποστρώματος 

συνδέονται επίσης με τον κυτταροσκελετό. Συμμετέχουν στην κυτταρική μετανάστευση, 

στον πολλαπλασιαμό, τη διαφοροποίηση και την απόπτωση. Ο νηματώδης έχει δυο 

γονίδια που κωδικοποιούν α υπομονάδες, τα ina-1 και pat-2 και ένα για τη β υπομονάδα, 

το pat-3. Τα μόρια αυτά εμπλέκονται στην καθοδήγηση των συνδεσμικών αξόνων των 

κινητικών νευρώνων αλλά και στη μετανάστευση των distal tip cells που είναι 

απαραίτητα για το σχηματισμό της γονάδας (Cox et al., 2004).  

Οι cadherins είναι διαμεμβρανικά μόρια τα οποία απαιτούν για τη δράση τους 

παρουσία ιόντων ασβεστίου και τα οποία συνδέονται με τις catenins. Σχηματίζουν ομο- 

και έτερο-διμερή διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη μορφογένεση και την κυτταρική 

μετανάστευση (Halbleib and Nelson, 2006). Στο C. elegans προβλέπεται ότι υπάρχουν 13 

μόρια με επαναλήψεις του μοτίβου cadherin. Τα μόρια της οικογένειας αυτής στο 
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νηματώδη εμπλέκονται στην επιδερμική μορφογένεση και στην ανάπτυξη των νευρώνων 

(Cox et al., 2004).  

Η περιγραφή της λειτουργίας των IgCAMs πραγματοποιείται ξεχωριστά, εφόσον η 

μελέτη συγκεκριμένου μορίου της οικογένειας αποτελεί στόχο της παρούσας διατριβής.  

 

1.2 IgCAMs 

 

Η υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 

οικογένειες πρωτεϊνών και είναι συντηρημένη εξελικτικά από τον νηματώδη έως τον 

άνθρωπο. Οι πρωτεΐνες της οικογένειας αυτής, μέσω του ρόλου τους στην διακυτταρική 

επικοινωνία και αναγνώριση, εμπλέκονται σε πολυάριθμες αναπτυξιακές διαδικασίες 

(Εικ. 2). Οι επαναλαμβανόμενες Ig περιοχές που τις χαρακτηρίζουν καθώς και οι 

ευέλικτοι πλούσιοι σε γλυκίνη και προλίνη σύνδεσμοι που διαθέτουν, προσδίδουν το 

κατάλληλο υπόστρωμα για πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (Vaughn and Bjorkman, 1996 ). 

Τα IgCAMs έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να προσδένονται με όμοιά τους 

μόρια (ομοφιλική συνάφεια) ή διαφορετικά (ετεροφιλική συνάφεια). Οι αλληλεπιδράσεις 

τους μπορεί να λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια του ίδιου κυττάρου (cis-interaction), 

καθώς και σε διαφορετικά κύτταρα (trans-interaction).  
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Τα IgCAMs καθορίζουν διαδικασίες όπως η αύξηση, η καθοδήγηση και η 

δεσμιδοποίηση νευραξόνων καθώς και η μετανάστευση νευρώνων (Maness and 

Schachner, 2007; Rougon and Hobert, 2003). Για το λόγο αυτό, μεταλλαγές σε πολλές 

από αυτές τις πρωτεΐνες έχουν συνδεθεί με διάφορες νευρολογικές παθήσεις. Για 

παράδειγμα, τα μόρια CHL1 και NCAM συνδέονται με τη σχιζοφρένεια, η neurofascin 

με την σκλήρυνση κατά πλάκας, η NrCAM με τον αυτισμό, η L1 με την υδροκεφαλία και 

το BIG-2 με το σύνδρομο 3p (Katidou et al., 2008; Maness and Schachner, 2007). 

 Το γονιδίωμα του νηματώδους κωδικοποιεί 17 IgCAMs πολλά από τα οποία έχουν 

χαρακτηρισμένη λειτουργία (Hutter et al., 2000; Schwarz et al., 2009; Teichmann and 

Chothia, 2000). Εκτός από τους υποδοχείς UNC-40/DCC και SAX-3/Robo που έχουν 

προαναφερθεί, στο νηματώδη απαντώνται ομόλογα της υποοικογένειας L1, NCAM 

καθώς και των Nephrins, Wrapper και IrreC (Εικ. 3) 

 

 
  

 

Εικ. 2. Μόρια της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών, καθώς και της υποομάδας των  
contactins 

Εικ. 3. Πρωτεϊνικές περιοχές των IgCAMs στο C. elegans. Δεξιά στην εικόνα αναφέρονται τα 
ονόματα των πρωτεϊνών στο νηματώδη και ο αριθμός των αμινοξέων που αποτελoύνται. Αριστερά 
αναφέρεται το όνομα των ορθόλογων μορίων τους στα σπονδυλωτά ή τη Δροσόφιλα (Schwarz et al., 
2009).   
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Η υποομάδα L1 έχει δυο μέλη στο C. elegans, τα SAX-7/LAD-1 και LAD-2. Το sax-

7, το οποίο είναι και το πραγματικό ορθόλογο του L1, είναι απαραίτητο για την 

οργάνωση των γαγγλίων, τη θέση των νευρώνων και  την συνάφεια ιστών(Chen et al., 

2001; Sasakura et al., 2005; Wang et al., 2005). Το LAD-2 αλληλεπιδρά με το MAB-

20/sema-2 διασφαλίζοντας την πρόσδεσή του στην plexin PLX-1 (Wang et al., 2008). 

Επιπλέον τα SYG-1/IrreC and SYG-2/nephrin καθορίζουν τη θέση των συνάψεων των 

νευρώνων HSN (Shen and Bargmann, 2003; Shen et al., 2004). Τέλος, το WRK-1, το 

ορθόλογο των Wrapper/klingon δρα στους εμβρυικούς κινητικούς νευρώνες 

παρεμποδίζοντας τους άξονες που διέρχονται να διασχίσουν μη φυσιολογικά τη μέση 

γραμμή (Boulin et al., 2006). Στο νηματώδη υπάρχουν τα μη συντηρημένα γονίδια zig τα 

οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες με δυο περιοχές Ig που απαιτούνται για τη διατήρηση της 

σωστής θέσης των αξόνων στην κοιλιακή νευρική χορδή (Aurelio et al., 2002).  

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι στο νηματώδη υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στη 

λειτουργία διαφόρων IgCAMs στην ανάπτυξη των πρόδρομων (pioneer) και των 

κινητικών νευρώνων της κοιλιακής νευρικής χορδής (Schwarz et al., 2009).  

 

1.21 Υπο-οικογένεια contactin 

 

Η υπο-οικογένεια contactin συνίσταται από γλυκοπρωτεϊνες οι οποίες διαθέτουν 6 

περιοχές ανοσοσφαιρίνης και 4 περιοχές φιμπρονεκτίνης τύπου ΙΙΙ. Η ομάδα 

περιλαμβάνει τις F3/contactin, TAG-1, BIG-1, BIG-2, NB-2, NB-3 στα σπονδυλωτά, τη 

Dcont της Δροσόφιλας και το RIG-6 στο C. elegans (Εικ. 2.). Οι contactins συνδέονται 

στη μεμβράνη μέσω φωσφατίδυλινοσιτόλης (GPI), αλλά διαθέτουν παράλληλα και 

εκκρινόμενες ισομορφές. Τα πρότυπα έκφρασής τους εμφανίζουν μερική 

αλληλοεπικάλυψη, ωστόσο περιλαμβάνουν και διαφορετικούς πληθυσμούς κυττάρων 

(Yoshihara et al., 1995). Στα σπονδυλωτά εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό και 

περιφερικό νευρικό σύστημα. Ανάλογα με τα μόρια που αλληλεπιδρούν και το σύστημα 

στο οποίο εκφράζονται, τα μέλη της υποοικογένειας αυτής διεκπεραιώνουν διαφορετικές 

λειτουργίες (Katidou et al., 2008; Shimoda and Watanabe, 2009).  
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Λόγω της πρόσδεσής τους στη μεμβράνη μέσω του GPI, οι contactins δε μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν άμεσα με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες ώστε να μεταδώσουν 

απευθείας το σήμα τους ενδοκυτταρικά. Έτσι, προσδένονται με άλλα διαμεμβρανικά 

μόρια μέσω των οποίων μεταβιβάζεται η πληροφορία που μεταφέρουν. Παρακάτω 

αναλύονται ξεχωριστά τα διαφορετικά μέλη της υποοικογένειας και τα διαμεμβρανικά 

μόρια αλληλεπίδρασής τους. Οι ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί δράσης τους δεν είναι προς 

το παρόν κατανοητοί. 

Έτσι, η σύνδεση της F3/contactin με τo το μόριο εξωκυττάριου χώρου (Extra-

Cellular Matrix, ECM) Tenascin C επάγει την αύξηση νευρώνων του ιππόκαμπου, ενώ η 

αλληλεπίδρασή της με την Tenascin R έχει απωθητική δράση για τους νευρώνες τις 

παρεγκεφαλίδας. Παράλληλα, παρεμποδίζει την αύξηση νευραξόνων της 

παρεγκεφαλίδας μέσω της πρόσδεσής της με την NCAM και δρώντας ανταγωνιστικά με 

την TAG-1 (Buttiglione et al., 1998). Επιπλέον έχει δειχθεί in vitro ότι αλληλεπιδρά με 

τις φωσφατάσες τυροσίνης RPTPα και RPTPβ σηματοδοτώντας στην πρώτη περίπτωση 

την ενεργοποίηση της κινάσης Fyn. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της στην 

οργάνωση των κομβικών και παρακομβικών περιοχών των εμύελων ινών, όπου 

αλληλεπιδρά με κανάλια Na+, και τις Caspr και neurofascin αντίστοιχα (Falk et al., 

2002). Τέλος, πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι η contactin αλληλεπιδρά με το Notch κατά 

τη διάρκεια ωρίμανσης των ολιγοδενδροκυττάρων (Hu et al., 2003).  

Τόσο η contactin όσο και η TAG-1 αλληλεπιδρούν με τις L1 και NrCAM (Pavlou et 

al., 2002). Επιπλέον κοινό μόριο πρόσδεσής τους είναι η Tenascin C και η phosphacan  

Στην περίπτωση της TAG-1, ωστόσο, δεν έχει δειχθεί ποια είναι η φυσιολογική σημασία 

της πρόσδεσης (Milev et al., 1996). Στις εμύελες ίνες η TAG-1 εκφράζεται στις εγγύς 

παρακομβικές περιοχές και αλληλεπιδρά με τη Caspr2 και τα κανάλια καλίου (Traka et 

al., 2002; Traka et al., 2003). Επίσης, η TAG-1 προσδένεται με το APP (Amyloid 

Precursor Protein) (Ma et al., 2008). Η TAG-1 επάγει την αύξηση νευραξόνων in vitro 

ενώ παίζει ρόλο και στην μετανάστευση προπαρεγκεφαλιδικών πυρήνων και 

ενδονευρώνων του φλοιού (cortical interneurons) (Denaxa et al., 2001; Furley et al., 

1990; Kyriakopoulou et al., 2002).  

Όσον αφορά τα BIG-1, BIG-2, έχει δειχθεί ότι τα ορθόλογά τους στην όρνιθα 

προσδένονται στα APP και NgCAM (Osterfield et al., 2008). Επιπλέον το BIG-2 
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μεσολαβεί στην καθοδήγηση των αξόνων των οσφρητικών νευρώνων στα οσφρητικά 

glomeruli (Kaneko-Goto et al., 2008).  Τέλος, για το ΝΒ-2 δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

πληροφορία όσον αφορά τη λειτουργία του ή τα μόρια τα οποία προσδένεται, ενώ για το 

ΝΒ-3 είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά με το Notch εννοώντας την ωρίμανση των 

ολιγοδενδροκυττάρων (Cui et al., 2004).  

Η contactin της Drosophila αλληλεπιδρά με την Neurexin IV και την Neuroglian 

(μοναδικό ομόλογο της υποοικογένειας L1 στη Drosophila), μια καθοριστική σύνδεση 

για την οργάνωση των διαφραγματοσυνδέσμων (septate junctions) (Faivre-Sarrailh et al., 

2004). Η μελέτη αυτή αποκάλυψε,  ότι το σύμπλοκο που δημιουργεί  η contactin με μέλη 

των οικογενειών neurexin και L1 αντίστοιχα, συντηρείται από τη Drosophila έως τα 

θηλαστικά. 

Στο νηματώδη απαντάται μια μόνο contactin, το RIG-6. Η μόνη γνωστή πληροφορία 

που αφορά τον τρόπο δράσης του RIG-6, είναι η συνέργεια που παρουσιάζει με άλλα 

IgCAMs στη δημιουργία της κοιλιακής νευρικής χορδής (Schwarz et al., 2009). Ο 

μοριακός χαρακτηρισμός και η λειτουργική μελέτη του RIG-6 αποτελεί στόχο της 

παρούσας διατριβής.  



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 25

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

2.1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΩΔΟΥΣ Caenorhabditis elegans 

 

Ο Caenorhabditis elegans (C. elegans) είναι ένα μη παρασιτικό είδος σκώληκα το 

οποίο ανήκει στην οικογένεια Rhabditidae, στο φύλο των νηματωδών. Φυσιολογικά ζει 

στο έδαφος όπου τρέφεται με βακτήρια (Riddle et al., 1997). Η πειραματική χρήση του 

νηματώδους προτάθηκε αρχικά από το Sydney Brenner το 1974 (Brenner, 1974). Έκτοτε, 

ο οργανισμός αυτός καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο πολύτιμα πειραματικά μοντέλα που 

αποτέλεσε τη βάση για την εξιχνίαση μηχανισμών που συντηρούνται ως τα ανώτερα 

θηλαστικά. 

 
 

 

 

Το μέγεθός του C. elegans είναι ιδιαίτερα μικρό, φθάνοντας περίπου τα 1.3mm 

μήκος και 100μm διάμετρο στο ενήλικο άτομο. Υπάρχουν δυο φύλα στο νηματώδη, το 

ερμαφρόδιτο (ΧΧ φυλετικά χρωμοσώματα) και τα αρσενικό (ΧΟ φυλετικά  

A 

B 

Εικ. 4.  Η ανατομία του ενήλικου ερμαφρόδιτου C .elegans. (Α) Εικόνα από μικροσκόπιο 
διαφορικής συμβολής (differential interference contrast, DIC) που δείχνει την αριστερή πλευρά του 
σώματος. Σχηματική απεικόνιση της ανατομίας του νηματώδους, όπου διακρίνεται με πράσινο χρώμα ο 
φάρυγγας, με μωβ το έντερο και με μπλε η γονάδα. Scale bar: 0,1mm. (www.wormatlas.org) 
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χρωμοσώματα). Τα αρσενικά εμφανίζονται σε πολύ μικρή συχνότητα, περίπου 0.1% του 

πληθυσμού, που προκύπτει από τυχαίο μη διαχωρισμό χρωματίδων στη γαμετική σειρά. 

Η συχνότητα εμφάνισής τους αυξάνεται στο 50% μετά από γενετική διασταύρωση.  

Το σχήμα του οργανισμού είναι κυλινδρικό με άκρες που λεπτύνουν, παρουσιάζει 

πλευρική συμμετρία και δεν έχει μεταμερή. Συγκροτείται από δυο κυλινδρικές δομές, μια 

εξωτερική και μια εσωτερική, οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους από τον 

ψευδοκοιλωματικό χώρο. Το εξωτερικό περίβλημα ονομάζεται τοίχωμα (body wall) και 

συνίσταται από την επιδερμίδα (αποτελείται από κολλαγόνο) την υποδερμίδα 

(επιθηλιακός ιστός), το απεκκριτικό σύστημα, νευρώνες και μύες. Εσωτερικά 

αποτελείται από το φάρυγγα, το έντερο και τη γονάδα. Όλοι οι παραπάνω ιστοί 

βρίσκονται κάτω από υδροστατική πίεση η οποία ρυθμίζεται μέσω του απεκκριτικού 

συστήματος. 

Η γονάδα των ερμαφρόδιτων ζώων έχει δυο βραχίονες που περιλαμβάνουν τις 

ωοθήκες, τις σπερματοθήκες καθώς και τη μήτρα. Τα αρσενικά άτομα έχουν γονάδα που 

αποτελείται από ένα βραχίονα και μια ειδικά διαμορφωμένη ουρά απαραίτητη για την 

γονιμοποίηση (Εικ. 5). Η διάφανη όψη του νηματώδους επέτρεψε την καταγραφή του 

συνόλου των κυτταρικών διαιρέσεων από το ζυγωτό έως το ενήλικο άτομο (Sulston and 

Horvitz, 1977; Sulston et al., 1983). Συνολικά τα ερμαφρόδιτα άτομα συνιστώνται από 

959 σωματικά κύτταρα ενώ τα αρσενικά από 1031. Οι απόγονοι προκύπτουν από τα 

ερμαφρόδιτα άτομα. 

Κάθε ενήλικο ζώο εναποθέτει περίπου 300 απογόνους σε χρονικό διάστημα περίπου 

2.5 ημερών στους 25ºC. Στην ίδια θερμοκρασία ο κύκλος ζωής του νηματώδους 

συμπληρώνεται σε 2.5 ημέρες ενώ επιζεί για 2-3 εβδομάδες. Η ανάπτυξη ξεκινά από τη 

γονιμοποίηση του ωοκυττάρου και προχωρά εν μέρει στο εσωτερικό της μήτρας του 

ζώου. Η ανάπτυξη του εμβρύου ολοκληρώνεται μετά τη γέννηση του, και από την 

εκκόλαψή του προκύπτουν προνύμφες 1ου σταδίου (L1). Έως την πλήρη ανάπτυξη και 

τη σεξουαλική ωρίμανση του οργανισμού ακολουθούν άλλα τρία διαδοχικά προνυμφικά 

στάδια (L2-L4) όπου μεταβάλλεται το μέγεθος αλλά όχι το σχήμα του σώματος.  
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Η ανάπτυξη του νηματώδους επηρεάζεται άμεσα από τις  περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Ο νηματώδης ευνοείται σε θερμοκρασία από 15-25oC. Η υψηλότερη 

θερμοκρασία, ή άλλες αντίξοες για το νηματώδη συνθήκες όπως η έλλειψη τροφής και ο 

υπερπληθυσμός, οδηγούν σε διακοπή της ανάπτυξής τους στο προνυμφικό στάδιο L1, 

και μεταμόρφωση των προνυμφών  L2 σε ανθεκτικές προνύμφες που ονομάζονται 

“dauers” (Klass and Hirsh, 1976). Οι προνύμφες dauers διακρίνονται από το επίμηκες και 

λεπτό σώμα τους, τη σκληρή επιδερμίδα και τα υψηλά επίπεδα αποθηκευμένου λίπους 

καθώς και την αυξημένη κινητικότητα. Μπορούν να παραμείνουν σε διάπαυση για 

μεγάλο χρονικό διάστημα (3-4 μήνες στους 15oC). Όταν βρεθούν σε ευνοϊκό περιβάλλον 

επανέρχονται στο “φυσιολογικό” κύκλο ανάπτυξης ως προνύμφες 4ου σταδίου (L4) (Εικ. 

6) (Golden and Riddle, 1984). 

 

Εικ. 5. Η ανατομία του αρσενικού νηματώδους. (Α) Σχηματική απεικόνιση των εσωτερικών δομών 
του ζώου. Με μπλε φαίνεται η γονάδα η οποία στο αρσενικό αποτελείται από ένα μόνο βραχίονα. (Β) 
Εικόνα του αρσενικού ατόμου από μικροσκόπιο διαφορικής συμβολής. (Γ) Μεγέθυνση της γονάδας και 
(Δ) της ουράς του ενήλικου. (Ε) Ανάπτυξη της ουράς  στο L3 (κάτω) και στο L4 προνυμφικό στάδιο.  
Scale bar: 0,1mm. www.wormbase.org 
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Στο εργαστήριο οι νηματώδεις καλλιεργούνται σε στερεά ή υγρά θρεπτικά μέσα και 

τρέφονται με το βακτηριακό στέλεχος Escherichia coli, ΟΡ50. Μπορούν να 

καταψυχθούν στους -80oC, και συνεπώς να διατηρηθούν για μεγάλες χρονικές περιόδους. 

Η εύκολη και οικονομική συντήρηση των νηματωδών, ο σχετικά μικρός χρόνος ζωής, 

και η πολυδύναμη γενετική τους είναι κάποια από τα πλεονεκτήματα στη χρήση του 

οργανισμού αυτού. 

Ο C. elegans είναι ο πρώτος πολυκύτταρος οργανισμός και ο δεύτερος 

ευκαρυωτικός (μετά το ζακχαρομύκητα) του οποίου το γονιδίωμα έχει αλληλουχηθεί 

πλήρως (1998).  Περιλαμβάνει πάνω από 20000 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες και 

περίπου 15000 RNA γονίδια τα οποία κατανέμονται σε πέντε ζεύγη αυτοσωμάτων κι ένα 

ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων.  

Εικ. 6. Ο κύκλος ζωής του C. elegans στους 22oC.  Η γονιμοποίηση πραγματοποιείται τη χρονική 
στιγμή 0 min. Οι μπλε αριθμοί πάνω από τα βέλη δείχνουν το χρόνο παραμονής σε κάθε αναπτυξιακό 
στάδιο. Στα προνυμφικά στάδια και στο ενήλικο σημειώνεται σε μm το μήκος του ζώου. 
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Η εύκολη δημιουργία μεταλλαγμένων στελεχών και ο έλεγχος της γονιδιακής 

έκφρασης μέσω της μεθόδου RNA interference (RNAi) αποτελούν δυο σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε μελέτες γενετικής ανάλυσης στο νηματώδη. Τα μεταλλαγμένα 

αλληλόμορφα μπορούν να κλωνοποιηθούν βάσει των χαρακτηρισμένων νουκλεοτιδικών 

πολυμορφισμών (Koch et al., 2000; Wicks et al., 2001) και του διαθέσιμου φυσικού 

χάρτη (σε κοσμιδιακούς κλώνους) που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των 

χρωμοσωμάτων του οργανισμού (Chalfie et al., 1995; Coulson et al., 1995). Παράλληλα, 

η μέθοδος RNAi επιτρέπει την γρήγορη καταστολή της έκφρασης ενός γονιδίου 

τροφοδοτώντας τους νηματώδεις με το κατάλληλο βακτηριακό στέλεχος που εκφράζει 

συμπληρωματικό RNA με το γονίδιο-στόχο (Kamath et al., 2001; Timmons et al., 2001; 

Timmons and Fire, 1998). Τέλος, οι γενετικές μελέτες στους νηματώδεις 

χαρακτηρίζονται από την εύκολη δημιουργία διαγονιδιακών στελεχών που 

πραγματοποιείται με μικρο-ενέση DNA στη γονάδα (Mello and Fire, 1995).  

Συνεπώς, η διαθεσιμότητα πολλαπλών γενετικών εργαλείων και η εις βάθος γνώση 

της ανατομίας του οργανισμού, καθιστούν το C. elegans ένα ισχυρό πειραματικό 

μοντέλο. Σπουδαία υπήρξε η συμβολή του στη μελέτη των μηχανισμών που διέπουν την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Παρά την απλότητά του, ο 

νηματώδης διαθέτει ένα οργανωμένο νευρικό σύστημα το οποίο ελέγχει συμπεριφορές 

όπως η κίνηση, η γέννηση αυγών, η βρώση, η απέκκριση, η γεύση, η μνήμη και η 

μάθηση. Παρακάτω περιγράφονται η ανάπτυξη και η δομή του νευρικού συστήματος του 

C. elegans και αναλύονται οι λόγοι της χρησιμότητάς του στη νευροβιολογία. 

 

2.2 ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ Caenorhabditis elegans 

 

Το νευρικό σύστημα στο ενήλικο ερμαφρόδιτο άτομο αποτελείται από 302 νευρώνες 

οι οποίοι συνιστούν δυο ανεξάρτητα συστήματα, αυτό των σωματικών νευρώνων (282) 

και αυτό των νευρώνων του φάρυγγα (20) (White, 1986). Μεταξύ τους συνδέονται με 

ένα ζεύγος ενδιάμεσων νευρώνων. Η κυρίαρχη διαφορά τους συνίσταται στην ύπαρξη 

μιας βασικής μεμβράνης (basal lamina) που απομονώνει τους σωματικούς νευρώνες από 

τους μυς και η οποία δεν υφίσταται στους νευρώνες του φάρυγγα. Στο κύκλωμα των 

σωματικών νευρώνων συμπεριλαμβάνονται 56 υποστηρικτικά κύτταρα. Τα αρσενικά 
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άτομα έχουν περισσότερα νευρικά κύτταρα (473) τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία 

του ζευγαρώματος. Τα ερμαφρόδιτα έχουν δυο κατηγορίες εξειδικευμένων νευρώνων, 

τους HSN (Hermaphrodite Specific Neurons) οι οποίοι νευρώνουν τη vulva, την οπή από 

όπου εξέρχονται τα αυγά και τους κινητικούς νευρώνες VC. 

Η πλειονότητα των κυτταρικών σωμάτων των νευρώνων οργανώνεται σε δυο 

γάγγλια, στην κεφαλή και στην ουρά. Στην κεφαλή εντοπίζεται ο νευρικός δακτύλιος 

(nerve ring) που είναι το μεγαλύτερο σύμπλεγμα νευρώνων και γλοιακών κυττάρων 

προσομοιάζοντας με ένα είδος «εγκεφάλου». Στο σώμα, υπάρχει μια σειρά κινητικών 

νευρώνων που εντοπίζονται στην κοιλιακή νευρική χορδή καθώς και δυο μικρά γάγγλια 

τοποθετημένα οπίσθια και πλευρικά. Οι περισσότεροι άξονες των νευρώνων 

ενσωματώνονται είτε στην κοιλιακή είτε στη ραχιαία νευρική χορδή. 

  Στο νηματώδη, είναι γνωστή η προέλευση των νευρικών κυττάρων, οι συνδέσεις 

που σχηματίζουν μεταξύ τους και με τα μυϊκά κύτταρα. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται 

6400 χημικές συνάψεις, 900 χασματοσύνδεσμοι (gap junctions) και 1500 νευρο-μυϊκές 

συνάψεις. Το νευρικό σύστημα δημιουργείται με συστεμικό τρόπο, είναι δηλαδή 

πανομοιότυπο μεταξύ των ατόμων. Ακόμη και οι θέσεις των χημικών συνάψεων είναι 

όμοιες στο 75% των ατόμων.  

Η επανάληψη στη δομή του νευρικού συστήματος αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα 

στη μελέτη του, γιατί είναι δυνατή η επισήμανση ακόμη και των μικρότερων αλλαγών 

στην μορφολογία ή τη λειτουργία του. Ένα επιπλέον προτέρημα αποτελεί το γεγονός ότι 

η επιβίωση του νηματώδους δεν επηρεάζεται από γονιδιακές μεταλλαγές που επιδρούν 

στο νευρικό του σύστημα. Σε αντίθεση με τους ανώτερους του οργανισμούς, ο 

νηματώδης μπορεί να επιζήσει στο εργαστήριο χωρίς το νευρικό του σύστημα (με 

εξαίρεση τους δυο νευρώνες CAN οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη ρύθμιση της 

όσμωσης). Ενώ η καταστολή κάποιων γονιδίων μπορεί να είναι θνησιγόνος σε άλλους 

οργανισμούς, η αποσιώπηση των ορθόλογών τους στο νηματώδη μπορεί να δώσει 

βιώσιμα άτομα, στα οποία να είναι δυνατή η καταγραφή των δυσμορφιών που προκαλεί.  
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Η γέννηση των νευρώνων πραγματοποιείται σε τρία στάδια, το πρώτο κατά την 

εμβρυογένεση, το δεύτερο στο τέλος του προνυμφικού σταδίου L1 και το τρίτο κατά το 

στάδιο L2. Στην πλειοψηφία τους οι νευρώνες γεννώνται κοντά στην τελική θέση την 

οποία καταλαμβάνουν. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι νευρώνες, όπως οι απόγονοι των 

νευροβλαστών Q, οι οποίοι διανύουν μεγάλη απόσταση εμβρυικά, κατά τον πρόσθιο 

Εικ. 7. Το νευρικό σύστημα του νηματώδους. (A) Εικόνα από μικροσκόπιο φθορισμού ενός 
διαγονιδιακού ζώου που εκφράζει την GFP υπό τον έλεγχο ενός παν-νευρικού υποκινητή (πλευρική 
όψη). Η πλειονότητα των νευρώνων εντοπίζεται στο νευρικό δακτύλιο (NR). Στην εικόνα 
επισημαίνονται τα γάγγλια VG (ventral gagglion) και RVG (retrovesicular gagglion) καθώς και τα 
οπίσθια πλευρικά γάγγλια (L). Οι περισσότεροι κινητικοί νευρώνες είναι κατανεμημένοι στην κοιλιακή 
νευρική χορδή VNC, ventral nerve cord. Διάσπαρτοι στο σώμα βρίσκονται οι νευρώνες ALM, CAN. 
DC, dorsal cord – ραχιαία νευρική χορδή. Επάνω αριστερά φαίνονται σε μεγαλύτερη μεγέθυνση οι 
φαρυγγικοί νευρώνες NSM. (B) Διάγραμμα σύνδεσης νευρώνων του οπίσθιου γαγγλίου της ουράς 
(www.wormatlas.org) 

B 



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 32

οπίσθιο άξονα, προκειμένου να εγκατασταθούν στη σωστή θέση. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν οι νευρώνες HSN, οι CAN (Canal Associated Neurons, 

διανευρώνουν το απεκκριτικό κανάλι) και  οι μηχανοαισθητήριοι νευρώνες.  

Στη συνέχεια αναλύονται δυο συστήματα, αυτό των μηχανοαισθητηρίων νευρώνων 

και αυτό της κοιλιακής νευρικής χορδής. Η ανάπτυξη των πρώτων προϋποθέτει 

κυτταρική μετανάστευση και καθοδήγηση νευραξόνων κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα. 

Η κοιλιακή νευρική χορδή περιλαμβάνει την πλειοψηφία των αξόνων και των κινητικών 

νευρώνων που οριοθετούν και τη μέση γραμμή. Οι συνδεσμικοί άξονες των τελευταίων 

κατευθύνονται κατά τον νώτο-κοιλιακό άξονα. 

 

2.21 Οι μηχανο-αισθητήριοι νευρώνες 

 

Στο νηματώδη, τα μηχανικά ερεθίσματα που προέρχονται από ελαφριά επαφή 

γίνονται αισθητά από 6 μηχανο-αισθητήριους νευρώνες τους ALMR/L (Anterior Lateral 

Microtubule cell), AVM (Anterior Ventral Microtubule cell) , PLMR/L (Posterior Lateral 

Microtubule cell) και PVM (Posterior Ventral Microtubule cell). Όταν το ζώο δέχεται 

ένα ερέθισμα στο οπίσθιο μέρος του σώματός του αντιδρά κινούμενο εμπρόσθια. 

Αντίθετα, αν αισθανθεί κάποιο ερέθισμα στο πρόσθιο τμήμα επιταχύνει προς τα πίσω.   

Οι PLM και PVM νευρώνες αντιλαμβάνονται τη μηχανική πίεση στο οπίσθιο μέρος του 

ζώου ενώ οι ALM και AVM νευρώνες στο εμπρόσθιο. Το μηχανικό ερέθισμα 

εκλαμβάνεται από τους άξονες των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων και μεταδίδεται από 

αυτούς στους μετα-συναπτικούς τους νευρώνες.  

Οι νευρώνες ALM και PLM δημιουργούνται σε εμβρυϊκό στάδιο και μεταναστεύουν 

κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα προκειμένου να τοποθετηθούν οι μεν πρώτοι περίπου 

στο μέσο του σώματος και οι δεύτεροι στην ουρά του ζώου. Οι άξονες των ALM 

νευρώνων εκτείνονται ραχιαία και πλευρικά και τερματίζουν κοντά στην άκρη της 

κεφαλής του ζώου. Στο σημείο του νευρικού δακτυλίου (το κεντρικό σύμπλεγμα 

νευρώνων και γαγγλίων στην κεφαλή του νηματώδους) οι άξονες αυτοί σχηματίζουν 

συνάψεις. Οι δενδρίτες των PLM νευρώνων ακολουθούν πορεία κοιλιακά και πλευρικά 

του σώματος καταλήγοντας μεταξύ της vulva (οπή όπου εξέρχονται τα αυγά) και του 

κυτταρικού σώματος ALM. Οι AVM και PVM νευρώνες γεννώνται μετεμβρυϊκά και οι 
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άξονες τους μεταναστεύουν αρχικά κατά τον ραχιαίο-κοιλιακό άξονα και μετά την 

ενσωμάτωσή τους στην κοιλιακή νευρική χορδή συνεχίζουν την πορεία τους εμπρόσθια 

(Chalfie et al., 1985). 

 

 
 

 

 

Ο καθορισμός της μοίρας των μηχανο-αισθητήριων νευρώνων πραγματοποιείται από 

τη συντονισμένη δράση διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων. Σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία αυτή παίζει το LIN-32, ένας bHLH μεταγραφικός παράγοντας ομόλογος με 

το Atonal της Δροσόφιλας, και το UNC-86 που ανήκει στα τύπου POU homeobox μόρια 

(Chalfie and Au, 1989; Chalfie et al., 1981; Chalfie and Sulston, 1981). Το τελευταίο 

ενεργοποιεί το LIM homeobox γονίδιο mec-3. Τα παραπάνω γονίδια αποτελούν θετικούς 

ρυθμιστές στον καθορισμό της μοίρας διαφόρων κυτταρικών τύπων. Αρνητικοί 

ρυθμιστές στη διαδικασία αυτή αποτελούν οι  πυρηνικές πρωτεΐνες LIN-14, SEM-4, 

PAG-3, EGL-44 και EGL-46 (Mitani et al., 1993). 

Η μετανάστευση των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων και των πρόδρομών τους 

νευροβλαστών Q ελέγχεται από πληθώρα μοριακών μηχανισμών. Τα γονίδια homeobox 

lin-35 και mab-5 (Salser and Kenyon, 1992) καθώς και τα γονίδια mig-1, mig-14, egl-20, 

lin-17 και bar-1 (Maloof et al., 1999) που κωδικοποιούν στοιχεία του μονοπατιού Wnt 

είναι απαραίτητα για την μετανάστευση των πρόδρομων νευροβλαστών Q. Πολλά 

Εικ. 8. Σχηματική αναπαράσταση των 6 μηχανο-αισθητήριων νευρώνων σε αγρίου τύπου ζώο. 
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επιπλέον μόρια έχουν ταυτοποιημένο ρόλο στην διαδικασία αυτή, όπως τα UNC-40/DCC 

(υποδοχέας της νετρίνης), UNC-73 (Guanine Exchange Factor) (Run et al., 1996), VAB-

8 (kinase –like protein) (Wightman et al., 1996),  LIN-32 και άλλα (Du and Chalfie, 

2001). 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική πληροφορία γύρω από τη γέννηση και τη 

μετανάστευση των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων, οι μηχανισμοί που καθορίζουν την 

αύξηση των αξόνων τους είναι λιγότερο κατανοητοί (Siddiqui, 1990). Το μονοπάτι της 

νετρίνης ελέγχει την αύξηση των AVM και PVM αξόνων κατά τον ραχιαίο-κοιλιακό 

άξονα. Η κατά μήκος αύξηση των μηχανο-αισθητηρίων αξόνων ελέγχεται από μόρια 

όπως τα unc-23, unc-73/Trio, mec-7(β-τουμπουλίνη), unc-51 (ανήκει στην 

υπεροικογένεια των πρωτεασών metzincin),  unc-53 (προσδένει τον κυτταροσκελετό) 

(Du and Chalfie, 2001) και unc-119 (Materi and Pilgrim, 2005). 

 

2.22 Η Κοιλιακή Νευρική Χορδή 

 

Η κοιλιακή νευρική χορδή του νηματώδους παρουσιάζει ένα κοινό βασικό 

χαρακτηριστικό με αυτή των σπονδυλωτών: αποτελείται από δυο αξονικές δεσμίδες που 

διαχωρίζονται μεταξύ τους από τη μέση γραμμή. Οι άξονες των κινητικών νευρώνων 

καθώς και οι προ-συναπτικοί τους «command interneurons» (AVA, AVD, AVE, AVB  

και PVC) διέρχονται από τη δεξιά δεσμίδα ενώ λίγοι άξονες συνιστούν την αριστερή. Τα 

κυτταρικά σώματα των κινητικών νευρώνων είναι τοποθετημένα ανάμεσα στις δυο 

δεσμίδες όπου μαζί με την Υποδερμική Πτύχωση (hypodermal ridge) καθορίζουν τη 

μέση γραμμή. Η Υποδερμική Πτύχωση προκύπτει από τη διόγκωση των υποδερμικών 

κυττάρων στο κοιλιακό και ραχιαίο μέρος (όπου δεν υπάρχουν σωματικοί μύες) κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης. Δε πρόκειται για κάποιο ξεχωριστό τύπο κυττάρων όπως 

συμβαίνει με τα γλοιακά κύτταρα της μέσης γραμμής των θηλαστικών και της 

Δροσόφιλας.  Αντίθετα, η Υποδερμική Πτύχωση είναι η  κυτταροπλασματική προέκταση 

των υποδερμικών κυττάρων, τα οποία συνενώνονται σχηματίζοντας την υποδερμίδα, τη 

λεπτή επιθηλιακή στιβάδα που καλύπτει το σώμα του ζώου (Εικ. 9) (Hobert and Bulow, 

2003).  
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Εικ. 9. Η δομή της κοιλιακής νευρικής χορδής στο C. elegans.  (Α) Σχηματική αναπαράσταση 
εγκάρσιας τομής του νηματώδους όπου φαίνονται οι δυο δεσμίδες των αξόνων, αριστερά και δεξιά 
καθώς και τα κυτταρικά σώματα των κινητικών νευρώνων που ορίζουν τη μέση γραμμή. (Β) 
Σχηματική αναπαράσταση της κοιλιακής νευρικής χορδής (κοιλιακή όψη) (Hobert and Bulow, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κινητικοί νευρώνες της κοιλιακής νευρικής χορδής διακρίνονται σε οκτώ 

κατηγορίες, τους DA, VA, DB, VB, DD, VD, VC, και AS. Οι DA, DB, και DD 

αναπτύσσονται κατά το εμβρυικό στάδιο, ενώ οι υπόλοιποι προκύπτουν μετά την 

εκκόλαψη του εμβρύου. Οι παραπάνω νευρώνες DA, DB, DD, καθώς και οι AS 

εκτείνουν συνδεσμικούς άξονες που σχηματίζουν συνάψεις με τα ραχιαία μυϊκά κύτταρα. 

Η νωτιαία νευρική χορδή συνίσταται από τους συνδεσμικούς άξονες αυτών των 

νευρώνων και συγκρατείται από την πλευρά της κεφαλής και της ουράς από τους βραχείς 

άξονες λίγων νευρώνων όπως οι RMED και PDA αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι κινητικοί 

νευρώνες VA, VB, VD, και VC διανευρώνουν τους κοιλιακούς σωματικούς μύες (Von 

Stetina et al., 2006; White et al., 1976; White, 1986).  

Α 

Β 
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Οι κινητικοί νευρώνες DΑ μετά την άφιξή τους στη ραχιαία πλευρά, εκτείνουν τον 

άξονά τους εμπρόσθια, όπου συνδέονται με τον ενδιάμεσο νευρώνα AVA μέσω 

χασματοσυνδέσμων (gap junctions) και συνάψεων και με τους νευρώνες AVD και AVE 

μόνο μέσω συνάψεων. Κατά τον ίδιο τρόπο συνδέονται και οι νευρώνες VA. Οι 

νευρώνες DB μετά από την περιφερειακή τους πορεία, στρέφουν τον άξονά τους οπίσθια 

και συνενώνονται (όπως και οι VB) με τον προ-συναπτικό ενδιάμεσο νευρώνα PVC 

μέσω συνάψεων και με τον AVB μέσω χασματοσυνδέσμων. Τέλος, οι τύπου D κινητικοί 

νευρώνες (DD, VD) αναπτύσσουν άξονες που κατευθύνονται πρόσθια και οπίσθια 

σχηματίζοντας συνάψεις αποκλειστικά με τους άλλους κινητικούς νευρώνες. Οι DD και 

VD είναι οι μόνοι κινητικοί νευρώνες που χρησιμοποιούν το νευροδιαβιβαστή GABA 

(Von Stetina et al., 2006; White et al., 1976; White, 1986).  

 

 

Εικ. 10. Σχηματική απεικόνιση της κοιλιακής και νωτιαίας νευρικής χορδής στο C. elegans. Οι 
command interneurons της κεφαλής και της ουράς εκτείνουν άξονες στην κοιλιακή νευρική χορδή οι 
οποίοι συνάπτονται με συγκεκριμένες κατηγορίες κινητικών νευρώνων. Τα διακριτά κυκλώματα 
επισημαίνονται αντίστοιχα με κόκκινο ή μπλε (Von Stetina et al., 2006).  
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Στα σπονδυλωτά και στη Δροσόφιλα οι μοίρα των αξόνων σε σχέση με τη μέση 

γραμμή καθορίζεται από τα ειδικά γλοιακά κύτταρα που τη συνιστούν. Στο νηματώδη 

ωστόσο η μέση γραμμή καθορίζεται ως επί το πλείστον από τα ίδια τα σώματα των 

κινητικών νευρώνων. Ποια κύτταρα λοιπόν είναι αυτά που καθοδηγούν τους άξονες 

τους; Πρόκειται για τα τους ίδιους τους κινητικούς νευρώνες καθώς και τους πρόδρομους 

(pioneer) νευρώνες AVT και PVT. Οι τελευταίοι καθορίζουν τη θέση της μέσης γραμμής 

Εικ. 11. Η μορφολογία των κινητικών νευρώνων της κοιλιακής νευρικής χορδής στο ενήλικο 
σκουλήκι. 5 από τις 8 κατηγορίες νευρώνων (DA,DB, DD, AS, VD) εκτείνουν ένα συνδεσμικό άξονα 
που ενώνεται με την νωτιαία κοιλιακή χορδή ενώ οι υπόλοιποι (VA, VB, VC) περιορίζονται στην 
κοιλιακή νευρική χορδή. Τα πράσινα βέλη δείχνουν τα σημεία όπου δημιουργούνται συνάψεις με 
άλλους νευρώνες ενώ τα κόκκινα βέλη αντιστοιχούν στα σημεία των νεύρο-μυϊκών συνάψεων. 
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από την πρόσθια και οπίσθια θέση αντίστοιχα και παρέχουν τα απαραίτητα 

καθοδηγητικά μόρια που καθορίζουν την πορεία των υπόλοιπων αξόνων. 

Η πλειονότητα των μηχανισμών που ελέγχουν την καθοδήγηση αξόνων στην μέση 

γραμμή παραμένει σε μοριακό επίπεδο συντηρημένη μεταξύ θηλαστικών, Δροσόφιλας 

και C. elegans. Το πρώτο σύστημα που έλκει ή απωθεί άξονες από τη μέση γραμμή είναι 

αυτό της νετρίνης / unc-6 (Hedgecock et al., 1990). Συγκεκριμένα, το UNC-6 το οποίο 

εκκρίνεται από την κοιλιακή υποδερμίδα και τους πρόδρομους νευρώνες AVT και PVT 

προσελκύει στην κοιλιακή νευρική χορδή τους άξονες οι οποίοι εκφράζουν τον υποδοχέα 

UNC-40/DCC και ωθεί ραχιαία αυτούς που εκφράζουν τον υποδοχέα UNC-5 

(Wadsworth, 2002; Wadsworth et al., 1996). 

Το δεύτερο καθοδηγητικό μονοπάτι που δρα στην κοιλιακή νευρική χορδή αποτελεί 

Robo/SAX-3 - slit/SLT-1 (Zallen et al., 1998). Μεταλλαγές σε αυτά τα γονίδια 

προκαλούν τη μη φυσιολογική διέλευση αξόνων από τη μέση γραμμή. Στο νηματώδη 

ωστόσο δεν έχει ταυτοποιηθεί το ορθόλογο του μορίου Commissureless (Comm) το 

οποίο ρυθμίζει τα επίπεδα του Robo στη Δροσόφιλα (Keleman et al., 2002; Kidd et al., 

1998). 

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των αξόνων της κοιλιακής νευρικής χορδής 

παίζει ο μοναδικός Eph υποδοχέας στο νηματώδη, VAB-1. Η πρόσδεσή του με την 

Ephrin VAB-2 και το WRK-1 είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της θέσης των αξόνων 

στην κοιλιακή νευρική χορδή. Όλα τα παραπάνω μονοπάτια δρουν παράλληλα μεταξύ 

τους (Boulin et al., 2006). Ο σχηματισμός της κοιλιακής νευρικής χορδής συνίσταται 

επιπρόσθετα στο ρόλο του Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) EGL-15 (Bulow 

et al., 2004), της ιντεγκρίνης INA-1, καθώς και άλλων μορίων του εξωκυττάριου χώρου 

όπως τα nidogen, collagen XVIII και KAL-1 (Bulow et al., 2002). 

 

2.3 TO ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (EXCRETORY CANAL) 

 

Οι μηχανισμοί που ελέγχουν την αύξηση και καθοδήγηση αξόνων παρουσιάζουν 

μεγάλη αλληλοεπικάλυψη με τα μονοπάτια που καθοδηγούν τη δημιουργία κυλινδρικών 

δομών όπως τα αγγεία, οι σωλήνες και οι βρόγχοι του πνεύμονα (Weinstein, 2005). Κατά 
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αντιστοιχία στο νηματώδη υπάρχει το μονοκύτταρο όργανο σχήματος «Η» το οποίο 

ρυθμίζει την ώσμωση και ονομάζεται απεκκριτικό κανάλι.  

Το κυτταρικό σώμα του απεκκριτικού καναλιού είναι τοποθετημένο κάτω από την 

περιοχή του φάρυγγα από όπου εκτίνονται δυο κανάλια τα οποία διατρέχουν ολόκληρο 

το σώμα του νηματώδους. Τα εύκαμπτα αυτά κανάλια βρίσκονται κάτω από την 

υποδερμίδα και συνδέονται με αυτή μέσω φραγματοσυνδέσμων (gap junctions). Η 

ανάπτυξη του απεκκριτικού καναλιού περιλαμβάνει τη μετανάστευση των καναλιών 

τόσο κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο όσο και κατά τον κοιλιακό-ραχιαίο άξονα. Αρχικά 

εκτείνει δύο προεκβολές πλευρικά και ραχιαία. Στη συνέχεια τα κανάλια αυτά 

αυξάνονται πρόσθια και οπίσθια διατρέχοντας τελικά ολόκληρο το μήκος του ζώου (Εικ. 

12).  

Η αύξηση των απεκκριτικών καναλιών διαθέτει κοινούς μηχανισμούς με την 

καθοδήγηση νευρικών αξόνων. Έτσι το μήκος των καναλιών καθορίζεται από το 

μονοπάτι της νετρίνης, από τις integrins PAT-2, PAT-3 και INA-1, τις laminins EPI-1 

και LAM-1 καθώς και τα UNC-53, UNC-34/Enabled και UNC-73/Trio (Buechner, 

2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το απεκκριτικό κανάλι αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα κυτταρικής 

μορφογένεσης εφόσον από ένα μόνο κύτταρο προκύπτει μια σύνθετη σωληνοειδής δομή.  

Εικ.12. Η δομή του απεκκριτικού καναλιού στο νηματώδη (Buechner, 2002). Με κόκκινο φαίνεται 
η ακραία (apical) επιφάνεια ενώ με μπλε η βασική (basal) 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Οι contactins παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήματος, ελέγχοντας διαδικασίες όπως η διαφοροποίηση νευρώνων,  η αύξηση και η 

καθοδήγηση αξόνων, η δεσμιδοποίηση και η μυελίνωση. Παρά την πληροφορία που 

υπάρχει σε σχέση με τη λειτουργία των contactins, οι ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί δράσης 

τους δεν είναι κατανοητοί. Με στόχο τη διερεύνηση των μηχανισμών αυτών, 

χρησιμοποιήσαμε το νηματώδη ως οργανισμό-μοντέλο, για τη μελέτη της μοναδικής 

contactin που διαθέτει, το RIG-6. Στo σύστημα αυτό αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη 

λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων contactins που πιθανώς να επισκιάζει σημαντικές 

λειτουργίες τους, στους ανώτερους οργανισμούς. Η εύκολη γενετική διαχείριση του C. 

elegans αποτελεί πλεονέκτημα στην ταυτοποίηση νέων μορίων αλληλεπίδρασης. 

Αρχικός σκοπός τη παρούσας διατριβής ήταν ο μοριακός χαρακτηρισμός και η 

λειτουργική ανάλυση του RIG-6 και εν συνεχεία η αναγνώριση ενδοκυτταρικών μορίων 

που δρουν στο σηματοδοτικό μονοπάτι του. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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1. ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

• N2: αγρίου τύπου 

• VC1125: rig-6(ok1589)II 

• MT152: unc-53(n152)II  

Τα ζώα του στελέχους αυτού  παρουσιάζουν ασυντόνιστη κίνηση 

(uncoordinated). Αδυνατούν να γεννήσουν αυγά εμφανίζοντας το λεγόμενο 

φαινότυπο “bag of worms”. 

• VH715: hdIs17[pglr-1YFP punc-47YFP punc-129YFP pRF4]I; hdIs10[punc-129CFP pglr-

1YFP punc-47DsRed phsp-16pRF4]V; nre-1(hd20)X; lin-15b(hd126)X: Το στέλεχος 

αυτό παρουσιάζει ευαισθησία στη τη μέθοδο RNAi. Η έκφραση των φθοριζόντων 

πρωτεϊνών καθοδηγείται μέσω των υποκινητών unc-47 και unc-129 στους 

κινητικούς νευρώνες τύπου D και DA/DB αντίστοιχα, και μέσω του υποκινητή 

glr-1 σε ενδιαμέσους νευρώνες. 

• hdIs17I; hdIs10V: Προέκυψε από τη διασταύρωση του στελέχους VH715 με 

αγρίου τύπου ζώα N2 (4 φορές). Τα διαγονίδια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρατήρηση της κοιλιακής και νωτιαίας νευρικής χορδής.  

• hdIs17I; unc-53(n152)II; hdIs10V 

• zdIs5[pmec-4GFP]I: Εκφράζει GFP στους 6 μηχανοαισθητήριους νευρώνες 

ALML/R, PLML/R, AVM και  PVM 

• zdIs5[pmec-4GFP]I; unc-53(n152)II 

• zdIs5[pmec-4GFP]I; rig-6(ok1589)unc-53(n152)II 

• zdIs5[pmec-4GFP]I; rig-6(ok1589)II 

• N2; Ex[prig-6RIG-6::GFP pRF4] 

• N2; Ex[prig-6RIG-6 pmyo-2GFP]: Το διαγονίδιο pmyo-2GFP καθοδηγεί την έκφραση 

της GFP στους σωματικούς μύες και χρησιμοποιείται ως πλασμίδιο αναγνώρισης 

διαγονιδιακών ζώων. 

• zdIs5[pmec-4GFP]I; Ex[prig-6RIG-6 pRF4]: Το διαγονίδιο pRF4 φέρει το επικρατές 

αλληλόμορφο rol-6(su1006) το οποίο επηρεάζει την δομή του κολλαγόνου, με 
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αποτέλεσμα η κίνηση των ζώων να είναι περιστροφική. Χρησιμοποιείται ως 

πλασμίδιο αναγνώρισης διαγονιδιακών ζώων. 

• zdIs5[pmec-4GFP]I; unc-53(n152)II; Ex[prig-6RIG-6 pRF4] 

• hdIs17I; hdIs10V; Ex[prig-6RIG-6 pmyo-2GFP] 

• hdIs17I; rig-6(ok1589)II; hdIs10V 

• hdIs17I; rig-6(ok1589)unc-53(n152)II; hdIs10V 

• Ex[pmec-17RIG-6b,d pRF4] 

• Ex[prig-6RIG-6 pmec-17SNB-1::dsRed pRF4] 

• Ex[ppgp-12GFP pRF4] 

Εκφράζει GFP στο απεκκριτικό κανάλι (excretory cell) του νηματώδους. 

• kp1287: Ex[pcat-1CAT-1::GFP] 

Εκφράζει GFP σε νευρώνες όπως οι NSM, HSN, CAN, VC4 και VC5 

 

2. ΠΛΑΣΜΙΔΙΑ 

 

2.1 prig-6RIG-6::GFP- pPD9577 

 

Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε στη διερεύνηση του προτύπου έκφρασης του 

rig-6. Κατά τη δημιουργία του συγκεκριμένου πλασμιδίου, προσαρτήθηκε η φθορίζουσα 

πρωτεΐνη GFP στο καρβοξυτελικό άκρο της RIG-6. Το συγκεκριμένο πλασμίδιο 

συμπεριλαμβάνει την γενωμική αλληλουχία της μεγαλύτερης ισομορφής d (και συνεπώς 

και των υπόλοιπων ισομορφών) χωρίς το κωδικόνιο τερματισμού, και 2.1Κb από την 

περιοχή του υποκινητή της.  

Η γενωμική αλληλουχία απομονώθηκε σε δυο αλληλεπικαλυπτόμενα τμήματα με τη 

μέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR), χρησιμοποιώντας ως 

υπόστρωμα  γενωμικό DNA απομονωμένο από νηματώδεις αγρίου τύπου. Οι εκκινητές 

(primers) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

5’CCCCCGCGGTAAACTGAAACTTTGATTTACA3’ και 

5’GAATGCGGCCGCCTTTGGCTAATCACGATTGA3’ για το πρώτο τμήμα, 

5’GAATGCGGCCGCAGATTTATGTAGGTGCCCATCAT και        

5’CCGCGTCGACGAGTCTCCATAGTAATAATAACA3’ για το δεύτερο τμήμα.  
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prig-6RIG-6 in pPD9577
20398 bp

GFP (unspliced) 

rig-6 promoter

rig-6 genomic

Afe I (7687)

Sal I (15925) 

Kpn I (16027) 

Pst I (12538) 

Pst I (14840) 

XmaI (373)

Xma I (15837) 

Xma I (15942) 

Οι παραπάνω εκκινητές φέρουν στα άκρα τους τις περιοριστικές θέσεις SacII, NotI, NotI 

και SalI αντίστοιχα, εισάγοντας έτσι τις θέσεις αυτές στις παραχθείσες αλληλουχίες. Τα 

απομονωμένα τμήματα που δημιουργήθηκαν, κλωνοποιήθηκαν διαδοχικά στο φορέα 

pBluescript IIKS στις αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις. Στο επόμενο βήμα ακολούθησε 

πέψη με το ένζυμο AfeI και επανένωση του πλασμιδίου με αντίδραση σύνδεσης (self-

ligation).  Το τμήμα SacI-SalI μετά από αντίδραση blunting στην πρώτη θέση εισήχθη 

στο φορέα pPD9577 (Fire Lab Vector Kit, A.Fire, Stanford University School of 

Medicine Stanford, CA), στις θέσεις HindIII (στην οποία είχε πραγματοποιηθεί 

αντίδραση blunting) και SalI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 prig-6RIG-6-pBluescript IIKSM 

 

Για την υπερέκφραση του rig-6 χρησιμοποιήθηκε ένα παρεμφερές με το άνωθεν 

πλασμίδιο το οποίο η φθορίζουσα πρωτεΐνη GFP αντικαταστάθηκε από το κωδικόνιο 

τερματισμού και την 3’ μη μεταφραζόμενη περιοχή (3’UTR) του γονιδίου rig-6. Στο 

παραπάνω αναφερθέν πλασμίδιο rig-6 στο φορέα  pBluescript IIKSM, μετά από πέψη με 

τα περιοριστικά ένζυμα SalI-BamHI, αφερέθηκε το καρβοξυτελικό τμήμα της 

αλληλουχίας του rig-6 μήκους 680 βάσεων. Το τμήμα αυτό αντικαταστάθηκε από μια 

αλληλουχία που απομονώθηκε από γενωμικό DNA μέσω PCR χρησιμοποιώντας τους 

παρακάτω εκκινητές: 
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5’TCGGGATCCGAAATCTCTGCAACT3’ και 

5’ACGCGTCGACCTGCCACAGCCATTGCTCAAG 3’. Οι παραπάνω εκκινητές 

εισήγαγαν στην αλληλουχία τις περιοριστικές θέσεις  BamHI- SalI αντίστοιχα ώστε να 

συνδεθεί απευθείας με το τμήμα rig-6 /pBluescript IIKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 pmec-17RIG-6bd::GFP – pPD9577 

 

Το πλασμίδιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό τη στοχευμένη έκφραση του rig-6 

στους 6 μηχανοαισθητήριους νευρώνες του νηματώδους. Ο υποκινητής mec-17 που 

εκφράζεται αποκλειστικά στους παραπάνω νευρώνες, απομονώθηκε με αντίδραση PCR 

χρησιμοποιώντας τους παρακάτω εκκινητές: 

5’ GGATCCAGCAAAGACGGCAAGAACTG 3’ και  

5’ GGTACCGATCGAATCGTCTCACAACT 3’. Οι εκκινητές αυτοί εισήγαγαν τις 

περιοριστικές θέσεις BamHI και KpnI αντίστοιχα στο απομονωμένο 1643 βάσεων τμήμα 

(οι θέσεις αυτές ωστόσο δε χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του συγκεκριμένου 

πλασμιδίου). Το κομμάτι αυτό κλωνοποιήθηκε στη συνέχεια στο φορέα PCRII-Topo 

(Invitrogen) (κατασκευάστηκε από τον Νίκο Κούρτη). Έπειτα από πέψη με τα ένζυμα 

SacI, NotI ο υποκινητής εισήχθη στο φορέα pBluescript IIKSM στις αντίστοιχες θέσεις. 

Η γενωμική αλληλουχία του rig-6 (10376 bp) απομονώθηκε με PCR χρησιμοποιώντας 

prig-6RIG-6 in pBlu2KSM
19118 bp

rig-6d sequence

rig-6d promoter
HI (15905) 

SacII (665)Sal I (16892) 

Afe I (8344)

Pst I (13195)

PstI (15497) 

Sma I (1032)Sma I (16496) 
Xma I (1030)

XmaI (16494) 

Nco I (14320) 

NcoI (15580) 

Nco I (16502) 

Bam
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pmec-17RIG-6 in pBlu2KSP
14988 bp

rig-6b,d

pmec-17 

Not I (2379)

Sal I (12762) 

Sph I (6305) 

BamHI (660) 

BamHI (12085) 

Pst I (2361) 

Pst I (9375) 

Pst I (11677) 

SacI (658)

Sac I (4054) 

SacI (8789)

ως υπόστρωμα το προαναφερθέν πλασμίδιο prig-6RIG-6 - pBluIIKSM. Η αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε με τους παρακάτω εκκινητές: 

5’GAATGCGGCCGCATGATGATGCTTATTCGGTGT3’ και 

5’ACGCGTCGACCTGCCACAGCCATTGCTCAAG 3’ 

Οι εισαχθείσες θέσεις NotI και SalI αντίστοιχα χρησιμοποιηθήκαν για τη σύνδεση της 

παραπάνω αλληλουχίας με το φορέα pmec-17- pBluIIKSM.  

Δεδομένου ότι ο υποκινητής της ισομορφής a εμπίπτει σε περιοχή ιντρονίου των 

ισομορφών b και d, θα μπορούσε να οδηγήσει την ενδογενή έκφραση της ισομορφής a σε 

περιοχές πλην των μηχανοαισθητήριων νευρώνων.  Κάνοντας πέψη του πλασμιδίου με 

το ένζυμο SphI και αντίδραση σύνδεσης (self ligation) έγινε αφαίρεση του υποκινητή και 

του πρώτου εξονίου της ισομορφής a, αποκλείοντας την έκφρασή της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1. Απεικόνιση της γενωμικής οργάνωσης του rig-6 και της χιμαιρικής πρωτεΐνης pmec-

17RIG-6b,d::GFP. Η περιοριστική πέψη με το ένζυμο SphI εξαλείφει την έκφραση της ισομορφής a. 
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2.4 pmec-17dsRED::SNB-1 – pPD9577 

 

Από το προαναφερθέν πλασμίδιο pmec-17 -PCRII-Topo απομονώθηκε ο υποκινητής 

mec-17 έπειτα από πέψη με τα ένζυμα BamHI και KpnI. Το τμήμα αυτό εισήχθη στις 

αντίστοιχες θέσεις του πλασμιδίου pPD95.77-DsRED::SNB-1 (Voglis and Tavernarakis, 

2008). H κατασκευή pmec-17DsRED::SNB-1 δημιουργήθηκε από το Νίκο Κούρτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ppgp-12GFP - pPD9577 

 

Το πλασμίδιο αυτό δημιουργήθηκε για την παρατήρηση του απεκκριτικού καναλιού 

(excretory cell) του νηματώδους. Ο υποκινητής του γονιδίου pgp-12 απομονώθηκε από 

γενωμικό DNA με αντίδραση PCR.  

Χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εκκινητές: 

5’CCCAAGCTTTGTGCTTGCAGTGAACCAGA3’ και 

5’GCGGATCCACGCCACTTCATGTTTAACC3’ που περιλαμβάνουν τις 

περιοριστικές θέσεις HindIII και BamHI αντίστοιχα. Το τμήμα κλωνοποιήθηκε στις 

αντίστοιχες περιοριστικές θέσεις στο φορέα pPD95_77.  

pmec-17 in pPD95.77-dsRED-
SNB-1 

6339 bp

dsRED

SNB-1

pmec-17 

BamHI (32)

KpnI (1685)

NcoI (1695)

NcoI (2115)

PstI (18)

PstI (2037)

Hin dIII (2) 

Hin dIII (672)

HindIII (2385)
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2.6 rig-6 – pL4440 

 

Το πλασμίδιο χρησιμοποιήθηκε στην καταστολή της έκφρασης του rig-6 με τη 

μέθοδο RNAi. Τμήμα της 3’ γενωμικής περιοχής του rig-6, το οποίο περιλαμβάνεται σε 

όλες τις ισομορφές, απομονώθηκε με αντίδραση PCR που πραγματοποιήθηκε με τους 

εξής εκκινητές: 

5’ CTAGCTAGCCTATGCCTGCTCACTTTCTGTC 3’ και 

 5’ CTAGCTAGCCTGAAGTTCGATGGATGACCAT3’. Οι δυο εκκινητές εισήγαγαν 

περιοριστικές θέσεις για το ένζυμο NheI  στο τμήμα των 2.7 kb, καθιστώντας δυνατή την 

κλωνοποίηση του στον ειδικό φορέα pL4440 (Fire Lab Vector Kit, A.Fire, Stanford 

University School of Medicine Stanford, CA) 

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ TEXΝΙΚΕΣ 

 

3.1 Περιοριστικές πέψεις 

 

pgp-12 in pPD95.77
7335 bp

GFP

unc-54 Transcription termination

pgp-12 promoter 

Bam HI (2874)

EcoRI (3854)

HindIII 
(2)

Sma I (2881)

Xma I (2879)

NcoI (228)

NcoI (2319)

Nco I (3141)
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Τα περιοριστικά ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις εταιρίες New 

England Biolabs ή Minotech σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή .  

 

3.2 Αντιδράσεις τροποποίησης 

 

Για αντιδράσεις  σύνδεσης (ligation) χρησιμοποιήθηκε λιγάση της εταιρίας 

PROMEGA και για αντιδράσεις αποφωσφορυλίωσης (dephosphorylation) 

χρησιμοποιήθηκε αλκαλική φωσφατάση της εταιρίας Roche σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή.  

 

3.3 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) 

 

Η μέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού τμημάτων DNA in vitro,  

μέσω διαδοχικών σταδίων επώασης σε διαφορετικές θερμοκρασίες και με τη χρήση  

θερμοανθεκτικής πολυμεράσης. Η αντίδραση περιλαμβάνει 3 βασικά βήματα. Στο 

πρώτο, γίνεται η αποδιάταξη της διπλής έλικας DNA που χρησιμοποιείται ως 

υπόστρωμα. Στο δεύτερο, οι εκκινητές υβριδοποιούνται στο μονόκλωνο υπόστρωμα και 

τέλος στο τρίτο, η DNA πολυμεράση συνθέτει τη συμπληρωματική αλληλουχία του 

υποστρώματος.  

Για την απομόνωση τμημάτων μεγαλύτερων από 5kb από γενωμικό η πλασμιδιακό 

υπόστρωμα, χρησιμοποιήθηκε η Long Template Polymerase της Roche. Για τμήματα 

μικρότερα των 5kb όπου απαιτούνταν δραστικότητα επιδιόρθωσης του ένζυμου 

(proofreading activity) χρησιμοποιήθηκε η Expand polymerase της Roche. Για την 

απομόνωση μικρών τμημάτων χωρίς την απαίτηση διορθωτικής δραστικότητας 

χρησιμοποιήθηκε η Τaq polymerase της Minotech, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή.  

Υλικά: 

 υπόστρωμα DNA (συνήθως 1 ng πλασμιδιακού DNA ή 100 ng γενωμικού) 

 Taq DNA polymerase ( συνήθως 5 U/ αντίδραση)  

 10x ρυθμιστικού διαλύματος συγκεκριμένης περιεκτικότητας σε MgCl2 

 εκκινητές (primers) (~ 5ng/μl τελική συγκέντρωση) 
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 dNTPs (125 μΜ τελική συγκέντρωση) 

 H2O 

 

Μέθοδος: 

1. 92-95°C για 3-5 min (αρχική θερμοκρασία αποδιάταξης) 

2. 92-95°C για 30 sec  (θερμοκρασία αποδιάταξης) 

3. 55-65°C για 45 sec  (η θερμοκρασία υβριδοποίησης  εκκινητών εξαρτάται από τη 

λεγόμενη θερμοκρασία τήξης (TM) τους) 

4. 68-72°C  ~1min/1kb (εξαρτάται από την ταχύτητα πολυμερισμού της εκάστοτε 

πολυμεράσης) 

5. Eπανάληψη των βημάτων 2-4 για 30 επιπλέον φορές 

6. 68-72°C για 10 min (για την σύνθεση των ημιτελών τμημάτων της αντίδρασης) 

 

3.4 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA 

 

H απομόνωση πλασμιδιακού DNA μικρής κλίμακας (minipreps) πραγματοποιήθηκε 

με τη μέθοδο της αλκαλικής λύσης (Sambrook and Russell, 2001). Για την απομόνωση 

μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιήθηκαν στήλες ιοντοανταλλαγής των εταιριών 

MACHERY-NAGEL ή QIAGEN. Τέλος η απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης 

πραγματοποιήθηκε με στήλη της εταιρίας MACHERY-NAGEL. 

 

3.5 Δημιουργία και μετασχηματισμός ήλεκτρο-δεκτικών (electrocompetent) 

κυττάρων 

 

Διαλύματα: 

 LB (1lt) 

 5gr yeast extract  

 10gr bactotryptone 

 10gr NaCl 

 ρύθμιση του pH στο 7.0   
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 LB * (1lt) 

 5gr yeast extract 

 10gr bactotryptone 

 2gr NaCl, 

 ρύθμιση του pH στο 7.0 

 

Μέθοδος: 

Καλλιέργεια όγκου 3ml επιμολύνεται με αποικία κυττάρων E.coli  στελέχους 

DH10B (Invitrogen) και αναπτύσσεται για ~16h στους 370 C σε θρεπτικό μέσο LB. Στη 

συνέχεια επιμολύνονται 200ml θρεπτικού LB * με 2ml καλλιέργειας DH10B κυττάρων 

και επωάζονται στους 370C  μέχρι η οπτική πυκνότητα των κυττάρων να φθάσει 0,6, στα 

500nm. Ακολουθεί: 

1. Επώαση των κυττάρων στον πάγο για 15 min. 

2. Φυγοκέντρηση στις 4000rpm στους 40 C για 15min. 

3. Επαναδιάλυση πελέτας σε 200ml κρύο nanopure H2O. 

4. Φυγοκέντρηση στις 4000rpm στους 40 C για 15min. 

5. Επαναδιάλυση πελέτας σε 100ml κρύο nanopure H2O. 

6. Φυγοκέντρηση στις 3500rpm στους 40 C για 13 min. 

7. Επαναδιάλυση πελέτας σε 50ml κρύο nanopure H2O. 

8. Φυγοκέντρηση στις 3000rpm στους 40 C για 10 min. 

9. Επαναδιάλυση πελέτας σε 15ml κρύο nanopure H2O. 

10. Φυγοκέντρηση στις 2500rpm στους 40 C για 10 min. 

11. Επαναδιάλυση σε ~1ml κρύα 10% γλυκερόλη. 

Τα κύτταρα χρησιμοποιούνται αμέσως ή φυλάσσονται σε aliquots των 80μl στους -

800 C.   

Για το μετασχηματισμό, προστίθενται 1-2μl της αντίδρασης ligation στα κύτταρα τα 

οποία στη συνέχεια τοποθετούνται σε ειδική κρύα κυψελίδα για να γίνει το 

electroporation (1800V για 4ms).  

Στα κύτταρα προστίθενται ~800μl θρεπτικό μέσο LB αφήνοντας τα να επωαστούν 

για 1h στους 370 C. Στη συνέχεια απλώνονται σε τρυβλίο με θρεπτικό LB που φέρει το 

κατάλληλο αντιβιοτικό. 



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 52

 

3.6 Απομόνωση γενωμικού DNA από νηματώδεις 

 

Γενωμικό DNA χρησιμοποιήθηκε είτε για απομόνωση και κλωνοποίηση μιας 

αλληλουχίας είτε για τη διάγνωση κάποιας μεταλλαγής σε νηματώδεις μέσω αντίδρασης 

PCR. Στην πρώτη περίπτωση η απομόνωση DNA πραγματοποιήθηκε με στήλη 

ιοντοανταλλαγής Nucleospin® Tissue της εταιρίας MACHERY-NAGEL. Στη δεύτερη 

περίπτωση η απομόνωση πραγματοποιείται από ένα μόνο νηματώδη (single worm). Το 

DNA είναι χαμηλότερης καθαρότητας και προκύπτει με την παρακάτω διαδικασία: 

 

Υλικά: 

 Διάλυμα Λύσεως: 

 50 mM KCl  

 10 mM Tris pH 8.5  

 2.5 mM MgCl2  

 0.45% NP-40 (IGEPAL)  

 0.45% Tween-20 

 πρωτεϊνάση K σε τελική συγκέντρωση 200μg/ml (προστίθεται ακριβώς πριν τη 

χρήση) 

 

Κατά τη διαδικασία αυτή: 

1. Κάθε ζώο τοποθετείται σε σωληνάριο 0.2ml σε 2.5μl διαλύματος λύσεως. 

2. Ακολουθεί επώαση για τουλάχιστον 30min στους  -80°C. 

3. Οι νηματώδεις μεταφέρονται άμεσα στους 65°C. Στη θερμοκρασία αυτή δρα η 

πρωτεϊνάση K. Παράλληλα η απότομη εναλλαγή θερμοκρασίας διευκολύνει τη 

διάρρηξη του επιδερμιδίου των ζώων. 

4. Στη συνέχεια γίνεται θερμική απενεργοποίηση της πρωτεϊνάσης K στους 95°C 

για 15min. 

5. Στο ίδιο σωληνάριο πραγματοποιείται αμέσως η αντίδραση PCR. 

 

3.7 Απομόνωση  ολικού mRNA από νηματώδεις και Real Time-PCR 
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Με τη μέθοδο Real Time-PCR μπορούμε να ανιχνεύσουμε με ακρίβεια και σε 

σύγκριση με άλλα γονίδια αναφοράς τα επίπεδα mRNA ενός γονιδίου. Μετά την 

απομόνωση ολικού mRNA από το νηματώδη, ακολουθεί σύνθεση ολικού cDNA με τη 

βοήθεια της αντίστροφης μεταγραφάσης, το οποίο χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για 

την αντίδραση Real Time -PCR. Κατά την αντίδραση αυτή ανιχνεύεται ο φθορισμός που 

εκπέμπει η ουσία SYBR Green όταν προσδένεται σε δίκλωνο DNA. Όσο αυξάνεται η 

συγκέντρωση του DNA κατά τη διάρκεια της αντίδρασης τόσο αυξάνεται συνεπώς και ο 

φθορισμός. Η μέθοδος πραγματοποιήθηκε για την ανίχνευση των επιπέδων mRNA του 

rig-6  σε στελέχη αγρίου τύπου και στο μεταλλαγμένο στέλεχος rig-6(ok1589). Οι 

εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω: 

5’ ATGCCAGTCCACTTCCTCAG 3’ και 

5’ GTCAAATTAAGAGCGCCACC 3’,  

5’ GCGTGCTCATCACTGTATGG 3’ και 

5’ GATACTAGAGATCATTCGCCAA 3’. 

Ως γονίδιο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το ama-1 το οποίο κωδικοποιεί τη μεγάλη 

υπομονάδα της RNA πολυμεράσης ΙΙ. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

5’ CCTACCTACACTCCAAGTCCATCG 3’ 

5’ GGTGAAGCTGGCGAATACGTTG 3’. 

 

Υλικά: 

 Μ9 ρυθμιστικό διάλυμα 

 Trizol ( 4ºC) 

 χλωροφόρμιο 

 ισοπροπανόλη 

 70% EtOH 

 RNase-free H2O 

 iScript cDNA Synthesis Kit 

 BioRad iQ SYBR Green Supermix 

 

Απομόνωση mRNA 
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Η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στον πάγο 

ώστε να αποφευχθεί η αποικοδόμηση του RNA. Επιβάλλεται η χρήση γαντιών. 

1. Νεαρά ενήλικα άτομα (~40) συλλέγονται από πιάτο καλλιέργειας με περίσσεια 

τροφής, χρησιμοποιώντας 1.5ml M9.  

2. Ακολουθούν διαδοχικές πλύσεις ώστε να απομακρυνθούν τα βακτήρια. 

3. Απομακρύνεται το υπερκείμενο και στην πελλέτα προστίθενται 250μl Gibco BRL 

Trizol (χαοτροπικό διάλυμα) ώστε να λάβει χώρα η αποδιάταξη των ιστών του 

οργανισμού. 

4. Ακολουθεί έντονη ανάδευση (με το χέρι) για 30sec και στη συνέχεια vortex για 

20min στους 4οC. 

5. Στο μείγμα προστίθενται 50μl χλωροφορμίου (CHCl3). 

6. Ακολουθεί ανάδευση με vortex για 30 sec και επώαση σε θερμοκρασία δωματίου 

για 3 min. 

7. Το μείγμα φυγοκεντρείται στις 12.000rpm για 15 min στους 4°C. 

8. Η υπερκείμενη υδατική φάση μεταφέρεται σε νέο σωλήνα, χωρίς την ανάδευση 

της ενδιάμεσης φάσης. 

9. Τα βήματα  5-8  επαναλαμβάνονται. 

10. Προστίθενται 125μl ισοπροπανόλης, ακολουθεί ήπια ανάδευση και επώαση σε 

θερμοκρασία δωματίου για 10 min ώστε να κατακρημνιστεί του RNA. 

11. Το μείγμα στη συνέχεια φυγοκεντρείται στις 12.000rpm για 10min στους 4°C. 

12. Η πελλέτα RNA ξεπλένεται με 0,5 ml 75 % EtOH και φυγοκεντρείται σε 

14000rpm για 5 min στους 4°C. 

13. Η πελλέτα στεγνώνεται και επαναδιαλύεται σε 10 μl διπλά αποστειρωμένο 

ddH2O.  

14. Υπολογίζεται η συγκέντρωση του RNA με τη μέθοδο της φωτομέτρησης σε 

συσκευή φασματοφωτόμετρου (Νanodrop ND-100).  

 

Για τον υπολογισμό επιμόλυνσης του RNA με DNA η μετρείται η οπτική πυκνότητα 

του δείγματος σε δυο μήκη κύματος: 

OD260/OD280: 1.8 για καθαρό DNA, 2.0 για καθαρό RNA 
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Σύνθεση cDNA από mRNA  με χρήση της αντίστροφης μεταγραφάσης 

Σε μια αντίδραση των 20μl προστίθενται: 

 4μl 5x iScript Mix (Biorad) 

 1μl Reverse Transcriptase  

 10μl RNA 

 5μl RNase-free H2O 

 

Μέθοδος: 

1. 25ºC για 5min 

2. 42ºC για 30min 

3. 85ºC για 5min 

4. 4ºC ∞ 

 

Αντίδραση Real Time –PCR 

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε στο μηχάνημα Real-Time PCR, Biorad CFX96. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρυβλία 96 θέσεων, και κάθε δείγμα πραγματοποιήθηκε εις διπλούν.  

 

Σε μια αντίδραση των 20μl προστίθενται: 

 cDNA, 1μl 

 BioRad iQ SYBR Green Supermix 10μl 

 εκκινητές, τελική συγκέντρωση 250nM 

 

Μέθοδος: 

1. 98oC για 30sec 

2. 98oC για 2sec 

3. 60oC για 15sec 

4. Eπανάληψη βημάτων 2 και 3, 39 ακόμη φορές. 

5. Kαμπύλη τήξης (melt curve) 65oC → 95oC αυξάνοντας 0.5oC /sec. 

 

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ 
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4.1 Καλλιέργεια νηματωδών 

 

Οι νηματώδεις καλλιεργούνται πάνω σε τρυβλία τα οποία περιέχουν το στερεό 

θρεπτικό μέσο NGM (Nematode Growth Media) 

Υλικά: 

 Για ένα lt θρεπτικού χρησιμοποιούνται: 

 3g NaCl 

 2.5g bactopeptone 

 0.2g streptomycin 

 17g agar 

 1 ml CaCl2 1M 

 1 ml MgSO4 1M 

 1 ml cholesterol (5mg/ml σε 100% αιθανόλη) 

 1 ml nystatin (100mg/ml σε 70% αιθανόλη) 

 25 ml K·PO4* 1M, pH 6 

Τα διαλύματα CaCl2, MgSO4, K·PO4, cholesterol και nystatin προστίθενται μετά την 

αποστείρωση. 

Η θερμοκρασία ανάπτυξης των ζώων ήταν κατά κανόνα 20oC με εξαίρεση το ψυχρο-

ευαίσθητο στέλεχος rig-6(ok1589) που καλλιεργήθηκε στους 15οC.  Τροφή των 

νηματωδών αποτελεί το βακτηριακό στέλεχος OP50 (Ewbank’s lab) το οποίο είναι 

αυξοτροφικό σε ουρακίλη (Brenner, 1974). Υγρή καλλιέργεια του στελέχους αυτού (με 

οπτική πυκνότητα OD ~0.7 στα 500nm) απλώνεται σε τρυβλία NGM όπου απορροφάται 

και αναπτύσσεται για 16 περίπου ώρες. Οι νηματώδεις αναπτύσσονται επάνω στη 

βακτηριακή χλόη. 

 

4.2 Ψύξη νηματωδών 

 

Ο C. elegans μπορεί να διατηρηθεί μακροχρόνια στους -80oC. Από τη διαδικασία 

ψύξης- απόψυξης επιβιώνουν αποκλειστικά νηματώδεις του αναπτυξιακού σταδίου L1.  

Υλικά: 

 Ρυθμιστικό διάλυμα Μ9 (1lt): 
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 3gr KH2PO4 

 6gr Na2HPO4 

 5g NaCl 

 1 ml MgSO4 1M (προστίθεται μετά την αποστείρωση) 

 

 Διάλυμα ψύξης νηματωδών (1lt): 

 5,85g NaCl 

 50 ml K·PO4* 1M, pH 6 

 200ml glycerol 

 3 ml MgSO4 1M (προστίθεται μετά την αποστείρωση) 

* Το διάλυμα του K·PO4 περιέχει 204.4gr KH2PO4 και 114.12gr K2HPO4 σε τελικό όγκο 

νερού 2 λίτρων. 

 

Μέθοδος: 

Σε πέντε τρυβλία τοποθετούνται 5-10 νηματώδεις (εξαρτάται από το ρυθμό 

ανάπτυξης του κάθε στελέχους). Η κατάσταση των νηματωδών είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ποιότητα του παγώματος: πρέπει στο τρυβλίο να υπάρχουν άφθονες L1 

προνύμφες και η τροφή να έχει μόλις εξαντληθεί. Στη συνέχεια: 

 οι νηματώδεις  ξεπλένονται από τα τρυβλία με κρύο διάλυμα Μ9 και 

τοποθετούνται σε σωληνάριο τύπου falcon 15ml στον πάγο. 

 προστίθεται ίσος όγκος κρύου διαλύματος ψύξης. 

 ακολουθεί ανάμιξη των διαλυμάτων και τοποθέτηση σε σωληνάρια 1.5 ή 2ml  

κατάλληλα για ψύξη στους -80oC ή σε υγρό άζωτο. 

Τα ζώα μόλις αποψυχθούν τοποθετούνται άμεσα σε τρυβλία με τροφή μετά από σύντομη 

φυγοκέντρηση για 2min στις 3000rpm και αφαίρεση της πλειοψηφίας του υπερκείμενου.   

 

4.3 Συγχρονισμός ζώων 

 
Στη συγκεκριμένη μέθοδο χρησιμοποιείται μίγμα NaOH και χλωρίνης το οποίο 

διαλύει το σώμα του ζώου αλλά δεν εισχωρεί στα αυγά τα οποία επιβιώνουν. Έτσι είναι 

δυνατό ξεκινώντας από μια ασυγχρόνιστη καλλιέργεια να προκύψει ένας 
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συγχρονισμένος πληθυσμός. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση 

βακτηριακών και μυκητιακών μολύνσεων μιας καλλιέργειας.  

Υλικά: 

 Διάλυμα λύσης: 

 1ml NaOH 5N 

 2ml NaOCl 5% (κοινή χλωρίνη) 

 7ml ddH2O 

 

 Διάλυμα Μ9 

 

Μέθοδος: 

1. Το τρυβλίο ξεπλένεται με διάλυμα Μ9 ώστε να συγκεντρωθούν οι νηματώδεις σε 

σωληνάριο τύπου eppendorf 1.5ml. 

2. Τα ζώα φυγοκεντρούνται για 1min στις 2000rpm. 

3. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και προστίθεται νέο M9. 

4. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 φορές. 

5. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και προστίθεται νέο Μ9 και φρέσκο διάλυμα 

λύσης με αναλογία 1: 2,5. 

6. Μόλις λιώσουν τα σώματα των ζώων και απελευθερωθούν τα αυγά ακολουθεί 

φυγοκέντρηση για 1min στις 10000 rpm. 

7. Τα αυγά ξεπλένονται άλλες δυο φορές με τον ίδιο τρόπο και μεταφέρονται σε 

φρέσκα NGM τρυβλία με OP50. 

 

 

4.4 Μέθοδος RNAi (RNA interference) 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την καταστολή της έκφρασης ενός γονιδίου. Οι 

νηματώδεις τρέφονται με βακτήρια τα οποία εκφράζουν δίκλωνο RNA για ένα 

συγκεκριμένο γονίδιο. Το δίκλωνο RNA το οποίο εισέρχεται στα κύτταρα του ζώου 

ενεργοποιεί έναν ενδογενή μηχανισμό που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του 

mRNA του γονιδίου-στόχου (Kamath et al., 2001). Στο C. elegans η διαδικασία αυτή 
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γίνεται με συστεμικό τρόπο, μπορεί δηλαδή να μεταδοθεί από ιστό σε ιστό στο σώμα του 

ζώου. Ταυτόχρονα η επίδραση του φαινομένου περνά στα κύτταρα της γαμετικής σειράς 

και διατηρείται στους απογόνους.  

Προϋπόθεση για τη διαδικασία του RNAi είναι να κλωνοποιηθεί τμήμα της 

γενωμικής αλληλουχίας του γονιδίου-στόχου στο φορέα pL4440. Ο φορέας αυτός φέρει 

εκατέρωθεν της θέσης κλωνοποίησης, υποκινητές για την Τ7 RNA πολυμεράση 

οδηγώντας στην παρασκευή του δίκλωνου RNA. Το τμήμα του γονιδίου που εντίθεται 

στο φορέα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 3’ περιοχή και να είναι 

πλούσιο σε εξόνια. Συνήθως επιλέγεται αλληλουχία που να περιλαμβάνει 1000 περίπου 

βάσεις κωδικοποιούσας περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πλασμίδιο εισάγεται στο βακτηριακό στέλεχος HT115 (DE3) το οποίο 

χρησιμοποιείται ως τροφή των νηματωδών. Ο γονότυπος τους είναι: F-, mcrA, mcrB, 

IN(rrnD-rrnE), lαmbdα-,rnc14::Tn10(DE3 lysogen: lαcUV5 promoter-T7 polymerase) 

(Timmons and Fire, 1998). Η απουσία RNase- E από το συγκεκριμένο στέλεχος, καθιστά 

δυνατή την παραγωγή σταθερών δίκλωνων μορίων RNA. 

 

Υλικά: 

Το πείραμα πραγματοποιείται σε τρυβλία που φέρουν τροποποιημένο NGM 

θρεπτικό μέσο. Συγκεκριμένα, αντί στρεπτομυκίνης χρησιμοποιείται αμπικιλλίνη σε 

τελική συγκέντρωση 50μg/ml. 

 Θρεπτικό LB με αμπικιλλίνη τελικής συγκέντρωσης 100μg/ml 

 Τετρακυκλίνη σε τελική συγκέντρωση 125μg/ml 

Χάρτης του φορέα pL4440 
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 IPTG 2mM 

 

Μέθοδος: 

1. Υγρή καλλιέργεια LB + αμπικιλλίνη + τετρακυκλίνη εμβολιάζεται με μονή 

αποικία από στερεή καλλιέργεια και επωάζεται για 16 περίπου ώρες. 

2. Η καλλιέργεια αυτή χρησιμοποιείται για την επιμόλυνση θρεπτικού LB που 

περιέχει μόνο αμπικιλλίνη (αραίωση 1:33). 

3. Η νέα καλλιέργεια επωάζεται για περίπου 4 ώρες. 

4. 90μl αυτής αναμιγνύονται με 10μl IPTG 2mM και το μίγμα απλώνεται σε 

τρυβλία με θρεπτικό. 

5. Τα τρυβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη μέρα. 

Το πείραμα ξεκινά με ενήλικα ζώα τα οποία τοποθετούνται σε άδεια τρυβλία ώστε 

να καθαριστούν από υπολείμματα του στελέχους OP50. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε  

φρέσκα RNAi τρυβλία για 3 ώρες ώστε να αφήσουν απογόνους. Ανά δυο ημέρες οι 

νηματώδεις μεταφέρονται σε φρέσκα τρυβλία. Το κάθε πείραμα τελειώνει μόλις 

ενηλικιωθούν τα ζώα της F3 γενιάς. 

Σε κάθε διαδικασία χρησιμοποιείται ο άδειος φορέας pL4440 ως πείραμα ελέγχου. 

Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται RNAi κατά του rig-6 σε διαγονιδιακή σειρά που εκφράζει 

το rig-6 σε σύντηξη με τη GFP. Έτσι καταστολή της έκφρασης του πρώτου οδηγεί σε 

μείωση της έκφρασης GFP που γίνεται ορατή σε μικροσκόπιο φθορισμού. 

 

4.5 Δημιουργία αρσενικών ατόμων και γενετικές διασταυρώσεις 

 

Παρά το γεγονός ότι ο C. elegans είναι ερμαφρόδιτος οργανισμός μπορεί να 

διασταυρωθεί με αρσενικά άτομα.  Τα άτομα αυτά στη φύση προκύπτουν τυχαία, από μη 

φυσιολογικό διαχωρισμό των χρωματίδων και με συχνότητα 1:1000. Η συχνότητα αυτή 

αυξάνεται σε καταστάσεις στρες. Στο εργαστήριο η δημιουργία αρσενικών ατόμων 

γίνεται με θερμικό σοκ. 

Συγκεκριμένα, 5 άτομα σταδίου L4 τοποθετούνται σε NGM τρυβλία με τροφή και 

επωάζονται 5-6 ώρες στους 32oC. Τα αρσενικά άτομα που προκύπτουν διασταυρώνονται 
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αρχικά με άτομα του ιδίου γενετικού υπόβαθρου τόσο για να αυξηθούν σε αριθμό όσο 

και για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας παρενέργειας λόγω του θερμικού σοκ.  

Οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται σε τρυβλία διαμέτρου 32mm και με τροφή που να 

σχηματίζει κυκλική επιφάνεια διαμέτρου μόλις 0.5cm ώστε να ευνοηθεί ο συνωστισμός 

των ατόμων. Εκεί τοποθετούνται ερμαφρόδιτα και αρσενικά άτομα σταδίου L4 με 

αναλογία 1:6 αντίστοιχα. Η εμφάνιση αρσενικών  απογόνων σε ποσοστό περίπου 50% 

δείχνει ότι η διασταύρωση είναι επιτυχής.  

Στις διασταυρώσεις που έχουν ως στόχο τη δημιουργία διπλά μεταλλαγμένων 

στελεχών, επιλέγονται οι F1 ερμαφρόδιτοι απόγονοι (συνήθως 4-5) και τοποθετούνται σε 

ξεχωριστά τρυβλία. Οι F1 απόγονοι μπορεί να επιλεχθούν βάση φαινοτύπου όταν αυτός 

είναι ορατός. Στη συνέχεια επιλέγονται οι F2 απόγονοι οι οποίοι επίσης τοποθετούνται 

σε ξεχωριστά τρυβλία. Η επιλογή γίνεται μέσω των φαινοτύπων που μπορεί να 

προκαλούν οι μεταλλαγές. Αν ο στόχος της διασταύρωσης είναι η μεταβίβαση κάποιου 

διαγονιδίου τότε και στους  F1 αλλά και στους F2 απογόνους επιλέγονται άτομα που να 

φέρουν το διαγονίδιο. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι φαινότυποι δεν είναι ορατοί 

τότε η ανίχνευση της μεταλλαγής (όταν πρόκειται για έλλειψη) γίνεται με PCR στα 

άτομα της F2 γενιάς αφού προηγουμένως έχουν αφήσει απογόνους. 

 

4.6 Δημιουργία διαγονιδιακών ζώων 

 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα  του νηματώδους ως μοντέλο  σύστημα 

είναι η εύκολη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων με μικροένεση του επιθυμητού DNA στη 

γονάδα. Η εισαγωγή του πλασμιδίου έκφρασης έχει ως αποτέλεσμα την κατάτμηση του 

DNA και τη δημιουργία μιας εξτρα- χρωμοσωμικής συστοιχίας (extra-chromosomal 

array) (Ian, 1999). Η συχνότητα κληροδότησης της αλληλουχίας στους απογόνους 

διαφέρει (5-95%) και για αυτό απαιτείται η επιλογή των διαγονιδιακών ζώων για τη 

διατήρηση της σειράς. Η διαδικασία της επιλογής διευκολύνεται με την ταυτόχρονη 

μικροένεση του επιθυμητού πλασμίδιου και κάποιου άλλου πλασμίδιου αναφοράς με 

ευκρινές φαινότυπο. Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως πλασμίδιο 

αναφοράς το pRF4, το οποίο φέρει το επικρατές αλληλόμορφο rol-6(su1006). Η έκφραση 

αυτού του αλληλίου επηρεάζει την δομή του κολλαγόνου, με αποτέλεσμα η κίνηση των 
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ζώων να είναι περιστροφική. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο p
myo-2

GFP το 

οποίο οδηγεί την έκφραση της GFP στους μύες του φάρυγγα υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή του γονιδίου myo-2.  

Για τη διαδικασία απαιτούνται: 

 καλυπτρίδες διάστασης 25mm x 50mm με λεπτή επίστρωση αγαρόζης 2% σε dd 

H2O 

 Halocarbon oil 

 τριχοειδή υλικού Borosil διαστάσεων 1 mm (OD) x 0,5 mm (ID) και needle puller 

(μηχάνημα για την αυτόματη δημιουργία της μικρο-βελόνας) 

 διάλυμα Μ9 

 

Μέθοδος: 

1. Το προς ένεση μίγμα DNA φυγοκεντρείται για 20-30min και στη συνέχεια 

μεταφέρεται μέσω τριχοειδούς στη μικρο-βελόνα. 

2. Η άκρη της μικρο-βελόνας διανοίγεται πάνω σε οπή του φιλμ αγαρόζης. 

3. Επιλέγονται τα κατάλληλα ζώα (τα οποία πρέπει να είναι νεαρά ενήλικα και να 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση) και τοποθετούνται σε  Halocarbon oil ώστε να 

απομακρυνθεί η υγρασία από την επιφάνεια τους. 

4. Το κάθε ζώο τοποθετείται επάνω στο φιλμ αγαρόζης όπου κολλά και 

ακινητοποιείται ενώ είναι επικαλυμμένο με Halocarbon oil. 

5. Χρησιμοποιώντας ανάστροφο μικροσκόπιο (Zeiss Axiovert 200) και οπτικά 

Nomarski γίνεται ορατή η γονάδα του ζώου  όπου και ενύεται το μίγμα DNA 

6. Tο ζώο ενυδατώνεται με την προσθήκη διαλύματος M9 και μεταφέρεται σε 

τρυβλίο με τροφή και στους 20oC όπου ανακάμπτει. 

7. Μετά την πάροδο 3 ημερών τα τρυβλία με τα ζώα εξετάζονται για την ανεύρεση 

F1 διαγονιδιακών απογόνων οι οποίοι στη συνέχεια τοποθετούνται ένα προς ένα 

σε διαφορετικό τρυβλίο. 

8. Στη συνέχεια εξετάζονται οι F2 απόγονοι για την εύρεση διαγονιδιακών σειρών. 

 

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
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5.1 Δοκιμή εναπόθεσης αυγών 

 

Για το έλεγχο της εναπόθεσης αυγών πραγματοποιήθηκαν δυο διαφορετικές δοκιμές. 

Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν απόλυτα συγχρονισμένοι πληθυσμοί. Στη 

πρώτη δοκιμή εξετάστηκε ο ρυθμός με τον οποίο οι νηματώδεις εναποθέτουν αυγά στη 

διάρκεια μιας ώρας. 30 νεαρά ζώα τοποθετήθηκαν ανά 10 σε φρέσκα NGM τρυβλία με 

OP50 για μια ώρα και στη συνέχεια καταμετρηθήκαν οι απόγονοί τους. Η διαδικασία 

επαναλήφθηκε  με τα ίδια άτομα για 5 ακόμη φορές και ανά 16 ώρες. Στη δεύτερη 

δοκιμή, 30 ζώα σταδίου L4 τοποθετούνταν σε φρέσκα τρυβλία ανά 8 ώρες και για 4 

ημέρες έως να αφήσουν όλους τους απογόνους τους. Με αυτόν τον τρόπο εκτός από το 

ρυθμό εναπόθεσης αυγών εξετάστηκε και η γονιμότητα των ζώων εφόσον 

καταμετρήθηκε ο συνολικό αριθμός των απογόνων τους. Τα πειράματα επαναλήφθηκαν 

3 φορές. 

 

5.2 Δοκιμή μέτρησης ρυθμού απέκκρισης (defecation) 

 

Η εκκένωση είναι μια από τις απλούστερες συμπεριφορές του νηματώδους καθώς 

ελέγχεται από λίγους μύες και δυο νευρώνες. Η διαδικασία είναι περιοδική και 

περιλαμβάνει τρεις μυϊκές συσπάσεις: στην πρώτη συσπώνται οι οπίσθιοι σωματικοί 

μύες, στη δεύτερη οι πρόσθιοι σωματικοί μύες και στην τελευταία συσπώνται οι μύες της 

έδρας από όπου αποβάλλονται τα υπολείμματα της τροφής και βακτήρια.  Η τελευταία 

σύσπαση γίνεται εύκολα ορατή στο στερεοσκόπιο και η συχνότητα της  είναι αυτή που 

καταγράφεται στη συγκεκριμένη δοκιμή.  Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να επηρεαστεί 

από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, ο συνωστισμός των ζώων, 

η παρουσία τροφής και η διατάραξη του τρυβλίου. Για τα σκουλήκια αγρίου τύπου τα 

οποία μεγαλώνουν στους 20oC και εξετάζονται στους 25οC ο χρόνος μεταξύ δυο 

συσπάσεων είναι ~42sec (Branicky and Hekimi, 2006). 

 

Μέθοδος: 

20 νεαρά ενήλικα άτομα (συγχρονισμένα) τοποθετούνται σε τρυβλίο με άφθονη 

τροφή και επωάζονται για 2 περίπου ώρες στους 20oC. Στη συνέχεια κάθε άτομο 
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παρακολουθείται στο στερεοσκόπιο και καταμετρούνται τα χρονικά διαστήματα που 

μεσολαβούν ανάμεσα σε δυο συσπάσεις των μυών της έδρας. Για κάθε άτομο 

καταγράφονται 3 μη διαδοχικά διαστήματα. 

 

5.3 Έλεγχος της κίνησης 

 

Η κίνηση του νηματώδους είναι ημιτονοειδής και πραγματοποιείται με τη 

συντονισμένη δράση σωματικών μυών και νευρώνων της κοιλιακής νευρικής χορδής 

(Von Stetina et al., 2006). Η περιοδική σύσπαση και χαλάρωση των μυών συντελεί στη 

δημιουργία  αυτού του προτύπου (Tavernarakis and Driscoll, 1997; Tavernarakis et al., 

1997).  

Για την καταγραφή των χαρακτηριστικών της κίνησης ενός στελέχους, 10 

συγχρονισμένα νεαρά ενήλικα άτομα μεταφέρονται σε τρυβλίο NGM με φρέσκια 

βακτηριακή χλόη του στελέχους OP50. Στη συνέχεια τοποθετούνται στους 20oC για 20 

min σε συνθήκες απόλυτης ηρεμίας. Με τη βοήθεια κάμερας  που προσαρμόζεται στο 

στερεοσκόπιο (Moticam 2000 και πρόγραμμα Motic images 2.0), φωτογραφίζονται τα 

ίχνη που έχουν αφήσει τα άτομα στην επιφάνεια του βακτηριακού στρώματος. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται 3 φορές.   

 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ 

 

6.1 Προετοιμασία δειγμάτων για παρατήρηση στο μικροσκόπιο 

 
Υλικά: 

 Διάλυμα Μ9 

 Διάλυμα ΝaN3 20mM 

 Αντικειμενοφόρος, καλυπτρίδες 18 x 18mm , βερνίκι νυχιών, 

 Αντικειμενοφόρος με επίστρωση 2% αγαρόζης 

 

Μέθοδος: 
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Η προετοιμασία των δειγμάτων για παρατήρηση σε οπτικό η συνεστιακό μικροσκόπιο 

πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο. 

1. Με χρήση διαλύματος Μ9 ξεπλένονται τα τρυβλία όπου καλλιεργούνται οι 

νηματώδεις. 

2. Τα ζώα φυγοκεντρούνται για 1min στις 2000rpm. 

3. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και προστίθεται νέο M9. 

4. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 φορές ώστε να καθαριστεί το δείγμα από 

βακτηριακά υπολείμματα που προκαλούν αυτοφθορισμό. 

5. Σε επόμενο στην πελλέτα των ζώων προστίθεται ίσος όγκος διαλύματος Μ9 και  

20mM ΝaN3 (το ΝaN3 παρεμποδίζει την αναπνευστική αλυσίδα των 

μιτοχονδρίων και χρησιμοποιείται  ως αναισθητικό). 

6. Τα ζώα φυγοκεντρούνται για 1min στις 2000rpm. 

7. Οι νηματώδεις ανασηκώνονται σε όγκο 15μl υγρού, τοποθετούνται σε 

αντικειμενοφόρο και καλύπτονται καλυπτρίδες. 

8. Στην καλυπτρίδα τοποθετείται περιφερειακά βερνίκι ώστε να αποφευχθεί η 

εξάτμιση του υγρού. 

9. Η παρατήρηση του δείγματος γίνεται άμεσα καθώς η προσθήκη του ΝaN3 

προκαλεί τη θανάτωση των ζώων. 

Εναλλακτικός τρόπος προετοιμασίας του δείγματος είναι η τοποθέτηση των ζώων σε 

αντικειμενοφόρο με επίστρωση αγαρόζης 2% σε ddH20. Το ή τα ζώα τοποθετούνται σε 

μια σταγόνα μίγματος M9- ΝaN3  και καλύπτονται με καλυπτρίδα. Σε αυτήν την 

περίπτωση δεν απαιτείται η χρήση βερνικιού περιφερειακά.  

Για την ακινητοποίηση των ζώων μπορούν να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ως 

αναισθητικό το levamisole.  

Η παρατήρηση των ζώων έγινε σε μικροσκόπιο Zeiss Axionscop και η 

φωτογράφησή τους χρησιμοποιώντας την κάμερα Axiocam ή την κεφαλή Bio-Rad 

Radiance 2100 scanhead, (Bio-Rad, Hercules, USA) και το πρόγραμμα Bio-Rad 

LaserSharp 2000. 

 

6.2 Χρώση με τη λιπόφιλη χρωστική DiI  
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H λιπόφιλη χρωστική DiI έχει την ιδιότητα να εισχωρεί στα λιπίδια των μεμβρανών 

και να διαχέεται ελεύθερα. Η απόσταση της διάχυσης μπορεί να είναι αξιοσημείωτα 

μεγάλη και να γίνει τόσο από τα σώματα προς τους άξονες όσο και αντίστροφα στα 

νευρικά κύτταρα.  Με τη μέθοδο αυτή στο νηματώδη γίνεται χρώση των νευρώνων 

amphid και phasmid οι οποίοι προεκβάλουν τις δενδριτικές τους απολήξεις στο 

εξωτερικό περιβάλλον από όπου γίνεται η πρόσληψη της χρωστικής. Επιπλέον  

παρατηρείται χρώση στους μύες του φάρυγγα και στο έντερο, καθώς οι ιστοί αυτοί 

εκτίθενται στο εξωτερικό περιβάλλον. Η χρωστική DiI έχει μέγιστο απορρόφησης στα 

549 nm και μέγιστο εκπομπής στα 565 nm.  

Υλικά: 

 Διάλυμα Μ9 

 Κορεσμένο διάλυμα χρωστικής DiI (Molecular probes, D-384, D-3911) σε 

διάλυμα M9 

 

Μέθοδος: 

1. Με χρήση διαλύματος Μ9 ξεπλένονται τα τρυβλία όπου καλλιεργούνται οι 

νηματώδεις. 

2. Τα ζώα φυγοκεντρούνται για 1min στις 2000rpm. 

3. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και προστίθεται νέο M9. 

4. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 φορές.  

5. Τα ζώα επωάζονται στη συνέχεια με 1 ml διαλύματος Μ9 και 5 μl από το 

κορεσμένο διάλυμα της χρωστικής για 1h στους 20oC με κίνηση. 

6. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε τρυβλία με τροφή και επωάζονται για τουλάχιστον 

16h στους 20oC ώστε να γίνει αποχρωματισμός του φάρυγγα και του εντέρου. 

7. Το δείγμα προετοιμάζεται για παρατήρηση στο μικροσκόπιο φθορισμού. 

 

6.3 Χρώση με Rhodamine-Dextran  

 

Το αντιδραστήριο αυτό αποτελείται από υψηλού μοριακού βάρους σφαιρίδια υλικού 

Dextran (ΜΒ: 10.000) τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη φθορίζουσα ουσία rhodamine. 

Η ουσία χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της συνοχής του επιθηλίου στο νηματώδη. Σε 
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φυσιολογικά ζώα και λόγω του μεγάλου μοριακού της βάρους η χρωστική δε μπορεί να 

διαπεράσει ανάμεσα από τα κύτταρα του επιθηλίου της φαρυγγικής περιοχής του 

νηματώδους. Αντίθετα σε ζώα που δεν υπάρχει συνοχή του επιθηλίου, η χρωστική 

εισέρχεται στην κοιλότητα του σώματος. 

 

Υλικά: 

Διάλυμα Μ9 

Rhodamine dextran (ΜΒ: 10.000, Molecular probes) 

 

Μέθοδος (τροποποίηση από (Asano et al., 2003)): 

1. Με χρήση διαλύματος Μ9 ξεπλένονται τα τρυβλία όπου καλλιεργούνται οι 

νηματώδεις. 

2. Τα ζώα φυγοκεντρούνται για 1min στις 2000rpm. 

3. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και προστίθεται νέο M9. 

4. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 φορές.  

5. Τα ζώα επωάζονται στη συνέχεια με 0.01% rhodamine dextran σε διαλύματος Μ9 

για 30min στους 20oC με κίνηση. 

6. Οι νηματώδεις συλλέγονται με απλή καθίζηση και παρατηρούνται σε 

μικροσκόπιο φθορισμού μετά από αναισθητοποίηση με  5mM NaN3 

 

7. ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 

7.1 Αύξηση των αξόνων των μηχανοαισθητήριων νευρώνων 

 

Στα άτομα αγρίου τύπου οι μηχανοαισθητήριοι νευρώνες ALM (L/R) βρίσκονται 

στη μέση του σώματος του ζώου και εκτείνουν ένα νευράξονα νωτιαία και πλευρικά ο 

οποίος τερματίζει μετά την περιοχή του νευρικού δακτυλίου, κοντά στην άκρη της 

κεφαλής. Στην περιοχή του νευρικού δακτυλίου σχηματίζει σύναψη (Chalfie et al., 

1985). Στα άτομα τα οποία ο νευράξονας τερματίζει στο νευρικό δακτύλιο ή πριν από 

αυτόν θεωρείται ότι υπάρχει μη φυσιολογική αύξηση. 
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Οι μηχανοαισθητήριοι νευρώνες PLM (L/R) είναι φυσιολογικά τοποθετημένοι στην 

ουρά του ζώου και εκτείνουν ένα νευράξονα κοιλιακά και πλευρικά. Ο νευράξονας 

τερματίζει μεταξύ της vulva και του κυτταρικού σώματος των ALM νευρώνων (Chalfie 

et al., 1985). Οι PLM νευράξονες θεωρούνται μεσαίου μήκους όταν τερματίζουν πριν τη 

vulva και μετά το κυτταρικό σώμα του PVM νευρώνα. Τέλος, θεωρούνται μικρού 

μήκους όταν τερματίζουν πριν το PVM σώμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Καθοδήγηση αξόνων στην Κοιλιακή Νευρική Χορδή (Ventral Nerve Cord, 

VNC) 

 

Η VNC αποτελείται από δυο δεσμίδες αξόνων, τη δεξιά και την αριστερή (White et 

al., 1976). Η πλειοψηφεία των αξόνων διέρχεται από το δεξί μονοπάτι ενώ μόλις 

τέσσερις άξονες συνιστούν το αριστερό. Τα κυτταρικά σώματα των κινητικών νευρώνων 

είναι τοποθετημένα μεταξύ των δύο δεσμίδων χαρακτηρίζοντας τη μέση γραμμή. Οι 

συνδεσμικοί άξονες αναπτύσσονται κάθετα στη VNC και ενώνονται με τη Νωτιαία 

Νευρική Χορδή (Dorsal Nerve Cord). Οι φαινότυποι που καταγράφονται σε σχέση με 

την καθοδήγηση αξόνων στην VNC είναι οι παρακάτω: 

• Άξονες από το δεξί μονοπάτι διαπερνούν μη φυσιολογικά τη μέση γραμμή και 

ενσωματώνονται στο αριστερό. 

• Συνδεσμικοί άξονες αναπτύσσονται προς λάθος κατεύθυνση ή τερματίζουν 

πρόωρα.  

• Τρεις ή περισσότεροι συνδεσμικοί άξονες ενώνονται μεταξύ του σχηματίζοντας 

βρόγχο. 

Εικ. 2. Καθορισμός μήκους των αξόνων των μηχανοαισθητηρίων νευρώνων. Ανάλογα με την 
περιοχή τερματισμού υποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του μήκους.  

ALM PLM 

AVM PVM

Μικρού μήκους 
ALM Αγρίου τύπου 

PLM 
Μικρού μήκους 

PLM 

Μεσαίου μήκους 
PLM Αγρίου τύπου 

ΑLM 



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 69

 

7.3 Αύξηση απεκκριτικού καναλιού (excretory canal) 

 

Για την παρατήρηση του απεκκριτικού καναλιού χρησιμοποιήθηκε διαγονίδιο το 

οποίο οδηγεί την έκφραση της GFP υπό τον υποκινητή του γονιδίου pgp-12 στο 

απεκκριτικό κύτταρο. Το μήκος των καναλιών διαχωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες: 

• Αγρίου τύπου, όπου τα κανάλια καλύπτουν κατά μήκος ολόκληρο το ζώο 

• Μεσαίου μήκους, όπου τα οπίσθια κανάλια τερματίζουν μεταξύ του τέλους της 

γονάδας και της vulva 

• Μικρού μήκους, όπου τα οπίσθια κανάλια τερματίζουν έως και την περιοχή της 

vulva 

 

7.4 Στατιστική επεξεργασία 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τα 

υπολογιστικά προγράμματα Microsoft Office 2003 Excel software package (Microsoft 

Corporation, Redmond, USA) και Prism software package (GraphPad Software Inc., San 

Diego, USA). Η ανάλυση έγινε με τη χρήση των μεθόδων Student’s t-test ή two way- 

Annova. Η πρώτη μέθοδος αφορά τη σύγκριση δυο ομάδων που διαφέρουν κατά μια 

παράμετρο, ενώ η δεύτερη αφορά τη σύγκριση περισσότερων των δυο ομάδων. 

 

7.5 Βάσεις δεδομένων 

 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω βάσεις 

δεδομένων: 

• Wormbase (http://www.wormbase.org): Διαθέτει πληροφορίες για όλα τα γονίδια 

του νηματώδους, συμπεριλαμβανομένων γονιδιακών και πρωτεϊνικών 

αλληλουχιών. 

• NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/): για εφαρμογές BLAST 

• ExPASy (http://au.expasy.org): Διαθέτει διάφορα εργαλεία για ανάλυση πρωτεϊνών 
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• http://www.ebi.ac.uk/Tools/InterProScan/): Χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη των 

πρωτεϊνικών περιοχών του rig-6.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ rig-6 

 

1.1 Γενωμική οργάνωση και πρωτεϊνικές περιοχές του rig-6 

 

Συγκριτική ανάλυση BLAST των γονιδιωμάτων του C. elegans, της D. melanogaster 

και του μυός έδειξε ότι το γονίδιο rig-6 αποτελεί το μοναδικό μέλος της υποοικογένειας 

contactin στο νηματώδη. Επιπλέον, το rig-6 παρουσιάζει μεγαλύτερη ομολογία με την 

contactin της Drosophila και το BIG-2 του μυός, διαθέτοντας σε ποσοστό 25% 

ταυτόσημες πρωτεϊνικές αλληλουχίες.  

Το rig-6 προβλέπεται ότι έχει 5 εναλλακτικά μετάγραφα, τα a, b, c, d1 και d2 

(Εικ.1Α).  Όλες οι ισομορφές διαθέτουν τις ίδιες 4 περιοχές φιμπρονεκτίνης τύπου ΙΙΙ 

(FNIII) στην καρβοξυτελική τους περιοχή και διαφέρουν στο αμινοτελικό τους κομμάτι, 

όπου υπάρχουν οι περιοχές ανοσοσφαιρίνης (Εικ. 1Β). Οι μεγαλύτερες ισομορφές b και d 

έχουν 6 περιοχές ανοσοσφαιρίνης και μία περιοχή C-lectin (περιοχή πρόσδεσης 

υδατανθράκων που περιέχει κυστεΐνες και απαιτεί ιόντα ασβεστίου για πρόσδεση). Τα 

RIG-6a και RIG-6c περιλαμβάνουν στο αμινοτελικό τους κομμάτι 4 και 3 περιοχές 

ανοσοσφαιρίνης αντίστοιχα. 

Όλα τα μέλη της υπο-οικογένειας των contactin έχουν ισομορφές οι οποίες 

προσδένονται στη μεμβράνη μέσω του λιπιδίου γλυκοσυλ-φωσφατιδυλ-ινοσιτόλη 

(glycosyl-phosphatidyl-inositol, GPI). Πρόκειται για μια μετα-μεταφραστική 

τροποποίηση  η οποία λαμβάνει χώρα στο ενδοπλασματικό δίκτυο (endoplasmic 

reticulum, ER). Χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών που υπόκεινται σε αυτή την 

τροποποίηση είναι ένα υδρόφοβο πεπτίδιο στο αμινοτελικό τους τμήμα που καθοδηγεί 

την πρωτεΐνη στο ER και το οποίο αποκόπτεται.  Στο καρβοξυτελικό τους τμήμα 

διαθέτουν ένα υδρόφιλο και ένα υδρόφοβο τμήμα καθώς και  τη λεγόμενη «ω» θέση η 

οποία αποκόπτεται (μαζί με την υδρόφιλη και υδρόφοβη περιοχή) ώστε να προστεθεί το 

GPI (Mayor and Riezman, 2004). Η χρήση του μοντέλου πρόβλεψης http://gpi.unibe.ch/ 

για την ανίχνευση GPI- πρωτεϊνών έδειξε ότι μόνο οι ισομορφές RIG-6d1 και d2 

πιθανότατα μπορούν να υποστούν αυτήν την τροποποίηση.  Παρά το γεγονός ότι όλες οι 

ισομορφές του rig-6 διαθέτουν τη θέση «ω» (εφόσον μοιράζονται το ίδιο καρβοξυτελικό 
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άκρο), μόνο οι ισομορφές RIG-6d1 και d2 διαθέτουν το αμινοτελικό σηματοδοτικό 

πεπτίδιο για την καθοδήγηση στο ER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Το μεταλλαγμένο στέλεχος rig-6(ok1589) 

 

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά διαθέσιμα μεταλλαγμένα στελέχη για το rig-6. Από 

αυτά, τα μόνα που επηρεάζουν την έκφραση κάποιας ή κάποιων ισομορφών του γονιδίου 

είναι τα στελέχη rig-6(gk376) και rig-6(ok1589). Η έλλειψη στο στέλεχος rig-6(gk376) 

αναιρεί το πρώτο εξόνιο της ισομορφής RIG-6a η οποία συνεπώς δεν εκφράζεται 

καθόλου (Εικ.1Α). Ωστόσο αυτή η έλλειψη στις υπόλοιπες ισομορφές αντιστοιχεί σε 

περιοχή ιντρονίου,  με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει την έκφρασή τους.  

Εικ. 1. Γενωμική οργάνωση και πρωτεϊνικές περιοχές του rig-6. (Α) Οι διαφορετικές ισομορφές του 
rig-6 και οι ελλείψεις στα μεταλλαγμένα στελέχη rig-6(ok1589) και rig-6(gk376). (Β) Οι πρωτεϊνικές 
περιοχές που αντιστοιχούν στις διαφορετικές ισομορφές του γονιδίου σε αγρίου τύπου ζώα και στο 
μεταλλαγμένο στέλεχος rig-6(ok1589). (Γ) Τοπολογία της ισομορφής RIG-6d στην κυτταρική 
μεμβράνη. Ig: περιοχή ανοσοσφαιρίνης, FNIII: περιοχή φιμπρονεκτίνης τύπου ΙΙΙ, GPI: γλυκοσυλ-
φωσφατιδυλ-ινοσιτόλη 

Ig- like 

FNIII 

GPI 

C- lectin type 

C33F10.5a 

C33F10.5b 

C33F10.5c 

C33F10.5d.1 

964 aa 

1227 aa 

774 aa 

1196 aa 

αγρίου τύπου ok1589 

έλλειψη 
ok1589 
 

C33F10.5a 

C33F10.5b 

C33F10.5c 

C33F10.5d.1 

έλλειψη 
gk376  

 

1kb 

A 

B Γ 

Κυτταρική μεμβράνη 

περιοχή –στόχος 
(rig-6)RNAi 
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C33F10.5b 

C33F10.5c 

C33F10.5d.1 

1kb 

C33F10.5a 

έλλειψη ok1589 

έλλειψη gk376  

Β 

Α 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε το μεταλλαγμένο στέλεχος  rig-6(ok1589) 

στο οποίο υπάρχει μια έλλειψη μήκους 1554 βάσεων. Η έλλειψη αντιστοιχεί στο ίδιο 

εξόνιο για τις ισομορφές a, b, d1 και d2 (Εικ.1Α) και οδηγεί στην αλλαγή του ανοικτού 

πλαισίου ανάγνωσης (open reading frame, ORF) μέσω της δημιουργίας ενός πρώιμου 

κωδικόνιου λήξης στο επόμενο εξόνιο. Τα πρωτεϊνικά προϊόντα που προκύπτουν έχουν 

μήκος αντίστοιχα 100, 322 και 299 αμινοξέα αντίστοιχα τα οποία είναι ικανά για το 

σχηματισμό μιας περιοχής ανοσοσφαιρίνης (Εικ.1Β). Στο στέλεχος rig-6(ok1589) δε 

φαίνεται να επηρεάζεται η ισομορφή RIG-6c καθώς μεταξύ της έλλειψης και του 

κωδικονίου έναρξης της μεταγραφής της μεσολαβούν 524 βάσεις. Μια τέτοια περιοχή 

στο νηματώδη είναι αρκετή για την υποκίνηση της έκφρασης ενός γονιδίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο έλεγχος των επιπέδων mRNA των διαφορετικών ισομορφών του rig-6 σε ζώα 

αγρίου τύπου σε σύγκριση με το μεταλλαγμένο στέλεχος rig-6(ok1589) 

πραγματοποιήθηκε με αντίδραση Real-Time PCR. Για την αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν 

Εικ. 2. Ανίχνευση των επιπέδων mRNA του rig-6 με αντίδραση Real-Time PCR (Α) Σχηματική 
απεικόνιση των ισομορφών του rig-6 όπου επισημαίνονται τα ζεύγη εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν. 
(Β) Τα επίπεδα mRNA του rig-6 είναι όμοια στα ζώα αγρίου τύπου σε σύγκριση με το στέλεχος  rig-
6(ok1589).  
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2 ζεύγη εκκινητών: το πρώτο ανιχνεύει τις ισομορφές a, b, d1 και d2, ενώ το δεύτερο 

ανιχνεύει όλες τις ισομορφές ταυτόχρονα (Εικ. 2Α, βέλη). Και στις δυο περιπτώσεις τα 

επίπεδα mRNA του rig-6 ήταν πανομοιότυπα μεταξύ ατόμων αγρίου τύπου και του 

μεταλλαγμένου στελέχους rig-6(ok1589). Ως γονίδιο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το 

ama-1 το οποίο κωδικοποιεί τη μεγάλη υπομονάδα της RNA πολυμεράσης ΙΙ. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

Ο χαρακτηρισμός του προτύπου έκφρασης ενός γονιδίου στο νηματώδη γίνεται 

συνήθως με τη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων, τα οποία εκφράζουν τον υποκινητή του 

σε σύντηξη με την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (Green Fluorescence Protein, GFP). 

Για την ανάλυση του προτύπου έκφρασης του rig-6, κλωνοποιήθηκε ολόκληρη η 

γενωμική του αλληλουχία μήκους 16Kb (και επιπλέον 2Kb από την περιοχή του 

υποκινητή) ανοδικά της GFP. Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης ήταν η ταυτόχρονη 

έκφραση όλων των εναλλακτικών μεταγράφων του γονιδίου με τους ενδογενείς 

υποκινητές τους σε σύντηξη με την GFP. Η προσάρτηση της τελευταίας έγινε στο 

καρβοξυτελικό άκρο, το οποίο παραμένει ίδιο σε όλα τα μετάγραφα (Εικ. 3Α). Κατά 

συνέπεια, η κλωνοποίηση της μεγαλύτερης ισομορφής d σε σύντηξη με τη GFP 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη έκφραση και των 5 χιμαιρικών ισομορφών. Η έκφραση της 

πλήρους πρωτεϊνικής αλληλουχίας σε σύντηξη με την GFP επιτρέπει επίσης την 

παρατήρηση του υποκυτταρικού εντοπισμού του μορίου.  

Λόγω μωσαϊσμού, το πρότυπο έκφρασης του rig-6 εξετάσθηκε σε 9 διαφορετικές 

διαγονιδιακές σειρές που δημιουργήθηκαν με μικροένεση του πλασμιδίου prig-6RIG-

6::GFP και του φορέα αναφοράς pRF4 (βλ. Υλικά και Μέθοδοι) σε αγρίου τύπου ζώα. 

 

Η έκφραση του rig-6 ξεκινά από το εμβρυϊκό στάδιο (Εικ. 3Β) και συνεχίζεται έως 

το ενήλικο άτομο (Εικ. 3Γ-Θ), γεγονός που υποδηλώνει ότι η παρουσία του απαιτείται σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του οργανισμού. Το πρότυπο έκφρασης του rig-6 είναι ευρύ 

και περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους ιστών. Πιο συγκεκριμένα, εκφράζεται στην 

υποδερμίδα, στους σωματικούς μύες, στο απεκκριτικό κανάλι και στη σπερματοθήκη 

(Εικ. 3Η-Θ).  
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Το rig-6 παρουσιάζει έντονη έκφραση στο νευρικό σύστημα και σε διαφορετικούς 

τύπους νευρώνων. Στην κεφαλή του ζώου εντοπίζεται σε πλήθος νευρώνων όπως οι 

φαρυγγικοί διανευρώνες Ι1-Ι3, οι διανευρώνες URX και οι φαρυγγικοί κινητικοί 

νευρώνες NSM (Εικ. 3Ε) καθώς και σε άλλους μη ταυτοποιημένους νευρώνες. Η 

λειτουργία των πρώτων σχετίζεται με την περισταλτική σύσφιξη του φάρυγγα, των 

δεύτερων με την κοινωνική συμπεριφορά (Coates and de Bono, 2002) και οι τρίτοι με 

την ανίχνευση τροφής. 

 

 
 

 
 

 

 

 
Έκφραση του rig-6 παρατηρείται επιπλέον στους κινητικούς νευρώνες της κοιλιακής 

νευρικής χορδής (ventral nerve cord), τόσο στα κυτταρικά σώματα όσο και στους 

Α 

2.1kb 

Β 

Ε 

C 

Δ Γ 

Η 

Ζ 
Θ 

C33F10.5b 

C33F10.5c 

C33F10.5d.1 

1Kb 

C33F10.5a 

C33F10.5d.1 + GFP 
GFP

C 

Εικ. 3.  Το πρότυπο έκφρασης του rig-6. (A) Όλες οι διαφορετικές ισομορφές του rig-6 εκφράστηκαν 
ταυτόχρονα σε σύντηξη με τη GFP. (Β) Η έκφραση ξεκινά από το εμβρυϊκό στάδιο. (Γ) Το rig-6 
εκφράζεται σε διάφορους νευρώνες της κεφαλής όπως φαρυγγικοί διανευρώνες, νευρώνες NSM και 
URX (βέλη) καθώς και (Ε) σε κινητικούς νευρώνες της κοιλιακής νευρικής χορδής, (Δ) στους 
νευρώνες HSN  και (Η) στους CAN.  Το rig-6 εκφράζεται επίσης σε σωματικούς μύες (Ε και Η), στην 
υποδερμίδα (Η, βέλη) και στη σπερματοθήκη. Scale bars: Β: 100 μm, Γ: 40 μm, Ε: 30 μm, Δ, Ζ: 
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συνδεσμικούς άξονες (Εικ. 5Ε). Οι νευρώνες αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κίνηση του 

ζώου. Τέλος, το νευρωνικό πρότυπο έκφρασης του rig-6 περιλαμβάνει τους νευρώνες 

HSN, CAN, (Εικ. 5Δ και  Η) και τους μηχανο-αισθητήριους νευρώνες ALM και PLM 

(βλ. παρακάτω, Εικ. 12). Οι πρώτοι νευρώνουν τη vulva, ελέγχοντας την εναπόθεση 

αυγών (Schafer, 2006), οι δεύτεροι ελέγχουν την απεκκριτικό κύτταρο στο νηματώδη, 

όντας οι μόνοι απαραίτητοι νευρώνες για την επιβίωση του οργανισμού και οι τρίτοι 

αντιλαμβάνονται την ελαφρά επαφή.   

 
3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ RIG-6  

 

Καταστέλλοντας την έκφραση του rig-6 εξετάσαμε την επίδραση της έλλειψής του 

κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος τόσο κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο όσο και 

κατά τον νώτο-κοιλιακό άξονα σε νευρώνες στους οποίους εκφράζεται. Για το σκοπό 

αυτό, παρατηρήσαμε τους 6 μηχανο-αισθητήριους νευρώνες οι οποίοι μεταναστεύουν σε 

εμβρυϊκό στάδιο κατά την πρόσθια-οπίσθια κατεύθυνση. Επιπλέον παρατηρήσαμε τους 

κινητικούς νευρώνες της μέσης γραμμής των οποίων οι συνδεσμικοί άξονες  ακολουθούν 

πορεία κατά τον νώτο-κοιλιακό άξονα.  

Παράλληλα εξετάσαμε την επίδραση της μείωσης του RIG-6 στη μετανάστευση μη 

νευρικών κυττάρων, όπως τα Distal Tip Cells της γονάδας δεδομένου ότι καθοδηγούνται 

από παρόμοιους με τα νευρικά κύτταρα μηχανισμούς. Τέλος ελέγξαμε τη συνοχή του 

επιθηλίου εφόσον το rig-6 ως μόριο κυτταρικής συνάφειας θα μπορούσε να παίζει ρόλο 

στην σύνδεση των επιθηλιακών κυττάρων.  
 

 

3.1 Η μείωση της έκφρασης RIG-6 αποτρέπει την αύξηση αξόνων των μηχανο-

αισθητήριων νευρώνων. 
 

 

Με στόχο τη διερεύνηση του ρόλου του rig-6 στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήματος κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα εξετάσθηκε η μορφή των μηχανο-

αισθητήριων νευρώνων ALML/R, PLML/R, AVM και PVM, στo μεταλλαγμένo 

στέλεχος rig-6(ok1589). Οι νευρώνες αυτοί εκφράζουν το rig-6. Η παρατήρησή τους 
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έγινε σε ζώα που φέρουν το εντεθειμένο στο γονιδίωμα διαγονίδιο zdIs5[pmec-4GFP]. Ο 

υποκινητής του γονιδίου mec-4 οδηγεί την έκφραση της GFP αποκλειστικά στους 6 

μηχανο-αισθητήριους νευρώνες.  

Οι νευρώνες ALM είναι τοποθετημένοι περίπου στο μέσο του σώματος και οι 

άξονες τους εκτείνονται ραχιαία και πλευρικά τερματίζοντας κοντά στην άκρη της 

κεφαλής (Εικ. 4Α). Στο σημείο του νευρικού δακτυλίου οι άξονες αυτοί σχηματίζουν 

συνάψεις. (Εικ. 4Γ) (Chalfie et al., 1985). 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Η καταστολή της έκφρασης του rig-6 παρεμπόδισε την αύξηση των αξόνων των 

νευρώνων ALM. Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες αυτοί δε ξεπερνούσαν την περιοχή του 

νευρικού δακτυλίου στα rig-6(ok1589) ζώα (Εικ. 4Β, κίτρινο βέλος) σε αντίθεση με τα 

E

Ζ

rig-6(RNAi) 

control 

A B

Γ 

rig-6(ok1589) N2 

Δ

ALM 

AVM 

PLM 

PVM 
PVM 

ALM 

rig-6(ok1589) N2 

Εικ. 4. Η έλλειψη RIG-6 αποτρέπει την αύξηση νευραξόνων και προκαλεί τον έκτοπο σχηματισμό 
δενδριτών. Η παρατήρηση των μηχανοαισθητηρίων νευρώνων έγινε σε διαγονιδιακά pmec-4GFP ζώα. 
(Α) Στα αγρίου τύπου Ν2 ζώα οι ALM άξονες ξεπερνούν το νευρικό δακτύλιο (γκρι βέλος) και 
σταματούν κοντά στην άκρη της κεφαλής. (Β) Στα  rig-6(ok1589) ζώα οι άξονες σταματούν στην 
περιοχή του νευρικού δακτυλίου. (Γ) Φυσιολογικά, οι PLM άξονες τερματίζουν αμέσως μόλις 
ξεπεράσουν την vulva (γκρι βέλος). (Δ) Στα άτομα rig-6(ok1589)  οι PLM δενδρίτες σταματούν πολύ 
πριν την vulva, και σύντομα μετά την εκκίνησή τους. Τα λευκά βέλη δείχνουν τα σημεία τερματισμού 
των αξόνων. (Ε) μεγαλύτερη μεγέθυνση ενός φυσιολογικού ALM άξονα. (Ζ) Η καταστολή της 
έκφρασης του rig-6 με τη μέθοδο RNAi προκαλεί τον έκτοπο σχηματισμό βρόγχων. Scale bars: Α-Δ: 
110 μm, E-Ζ: 50 μm 

Μηχανο-αισθητήριοι νευρώνες 
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άτομα αγρίου τύπου (στέλεχος Ν2) όπου έφθαναν στην άκρη της κεφαλής (Εικ. 4Α). Ο 

φαινότυπος αυτός εμφανίστηκε σε ποσοστό 45% στο στέλεχος rig-6(ok1589) και μόλις 

στο 0.5% στα Ν2 (P<0.001, unpaired t-test) (Εικ. 5).  

 

Η καταμέτρηση του μήκους των PLM νευραξόνων πραγματοποιήθηκε βάσει του 

διαχωρισμού τους σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το σημείο τερματισμού των 

απολήξεών τους. Φυσιολογικά, το σημείο τερματισμού των αξόνων βρίσκεται μεταξύ 

του κυτταρικού σώματος ALΜ και της vulva. Οι δενδρίτες PLM ορίστηκαν ως «μεσαίου 

μήκους» όταν έληγαν μεταξύ του κυτταρικού σώματος PVM και της vulva, και «μικρού 

μήκους» όταν τερμάτιζαν πριν το κυτταρικό σώμα PVM (Εικ. 5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικ. 5. Σχηματική αναπαράσταση των αξόνων των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων και επίδραση 
της έλλειψης RIG-6 στην αύξησή  τους. Οι διακεκομμένες γραμμές οριοθετούν τις κατηγορίες 
μήκους των ALM και PLM αξόνων. Τόσο τα rig-6(ok1589) όσο και τα  rig-6(RNAi) ζώα παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικότερη συχνότητα εμφάνισης μικρού μήκους ALM και PLM αξόνων σε σχέση με 
τα φυσιολογικά N2 ζώα. Οι γραμμές σφάλματος δείχνουν SEM. 
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Στο στέλεχος rig-6(ok1589) οι PLM άξονες τερμάτιζαν πρόωρα στο 26% των 

μεταλλαγμένων ζώων. Η συχνότητα εμφάνισης αυτού του φαινοτύπου στα αγρίου τύπου 

Ν2 ζώα ήταν 7% (P<0.05, unpaired t-test). Αποκλειστικά στα rig-6(ok1589) άτομα 

εμφανίστηκαν PLM άξονες μικρού μήκους οι οποίοι σταματούσαν αμέσως μετά την 

εκκίνησή τους (Εικ. 4Δ). Η συχνότητα εμφάνισης του δραματικού αυτού φαινοτύπου 

ήταν 3% στα rig-6(ok1589) και 0% στα Ν2 αντίστοιχα (P<0.05, unpaired t-test) (Εικ. 5). 

Συνεπώς η έλλειψη του RIG-6 αναστέλλει την αύξηση νευραξόνων των μηχανο-

αισθητηρίων νευρώνων κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα.  

Η αύξηση των νευραξόνων AVM και PVM δεν επηρεάστηκε από την καταστολή 

της έκφρασης του RIG-6. Περιστασιακά παρατηρήθηκε η αναστροφή του τελικού 

τμήματος του νευράξονα AVM προς τα πίσω.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με καταστολή της έκφρασης του rig-6 

με τη μέθοδο RNAi. Αυτό δείχνει ότι οι φαινότυποι που αναφέρθηκαν παραπάνω 

οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη του rig-6 και όχι σε κάποια άλλη επιπρόσθετη 

μεταλλαγή που πιθανώς να έφερε το στέλεχος rig-6(ok1589). Η συχνότητα εμφάνισης 

μικρού μήκους ALM αξόνων ήταν 5,3% στα rig-6(RNAi) άτομα έναντι 0.5% στα control 

(P<0.05, unpaired t-test). Μικρότερου μήκους PLM αξόνων καταμετρήθηκαν στο 45% 

του πληθυσμού σε σύγκριση με 7% για τα control (P<0.05, unpaired t-test) (Εικ.5). Η 

καταστολή της έκφρασης του rig-6 πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της βρώσης 

(feeding RNAi) κατά την οποία οι νηματώδεις τρέφονται με βακτήρια που παράγουν 

δίκλωνο RNA για το γονίδιο-στόχο. Η μέθοδος στόχευσε την καρβοξυτελική περιοχή 

που είναι κοινή σε όλες τις ισομορφές του rig-6 (Εικ. 1Α, βλ. Μεθόδους). 

 

Η καταστολή της έκφρασης του rig-6 μέσω RNAi προκάλεσε επίσης την εμφάνιση 

έκτοπων βρόγχων στους PLM άξονες (Εικ. 4Ζ). 5% των rig-6(RNAi) ζώων έφεραν το 

συγκεκριμένο φαινότυπο ο οποίος δεν παρατηρήθηκε σε άτομα αγρίου τύπου (P<0.001, 

unpaired t-test). Το γεγονός ότι ο φαινότυπος αυτός εμφανίστηκε μόνο στα  rig-6(RNAi) 

και όχι στα rig-6(ok1589) ζώα πιθανώς να οφείλεται στην ταυτόχρονη καταστολή όλων 

των ισομορφών στην πρώτη περίπτωση σε αντίθεση με τη δεύτερη όπου επηρεάζεται η 

έκφραση τεσσάρων από τις πέντε ισομορφές. Συνεπώς το RIG-6 είναι απαραίτητο για 
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την αύξηση των αξόνων των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων αλλά και για τη διατήρηση 

του σωστού αριθμού συνδέσεων των  ALM νευρώνων. 

 
 
3.2 Η έλλειψη RIG-6 προκαλεί εσφαλμένη καθοδήγηση αξόνων στην κοιλιακή 

νευρική χορδή. 

 
 

Επειδή το RIG-6 εντοπίζεται στους κινητικούς νευρώνες της κοιλιακής νευρικής 

χορδής εξετάσαμε την επίδραση της έλλειψής του τόσο στην ανάπτυξη τους, όσο και στη 

γενικότερη μορφολογία της κοιλιακής νευρικής χορδής. Η παρατήρησή της έγινε μέσω 

του διαγονιδίου hdIs17[pglr-1YFP punc-47YFP punc-129YFP pRF4]I; hdIs10[punc-129CFP pglr-

1YFP punc-47DsRed phsp-16 pRF4]V (Schmitz et al., 2007) το οποίο καθοδηγεί την έκφραση 

φθοριζόντων πρωτεϊνών υπό τους υποκινητές των γονιδίων glr-1, unc-47 και unc-129 σε 

ενδιάμεσους νευρώνες, κινητικούς νευρώνες τύπου-D και τύπου DD αντίστοιχα (το 

διαγονίδιο θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής hdIs17I;hdIs10V).  

 

Στα φυσιολογικά ζώα, η κοιλιακή νευρική χορδή αποτελείται από δυο διακριτές 

αξονικές δεσμίδες, την δεξιά και την αριστερή. Τα κυτταρικά σώματα των κινητικών 

νευρώνων είναι τοποθετημένα μεταξύ των δυο δεσμίδων οριοθετώντας τη μέση γραμμή 

(Hobert and Bulow, 2003; White et al., 1976).  Οι συνδεσμικοί άξονες των κινητικών 

νευρώνων ακολουθούν πορεία κοιλιακά προς ραχιαία και ενώνονται με την ραχιαία 

νευρική χορδή (Dorsal Nerve Cord). 

Η καταστολή της έκφρασης του rig-6 προκαλεί την εσφαλμένη καθοδήγηση των 

συνδεσμικών αξόνων των κινητικών νευρώνων. Στα μεταλλαγμένα ζώα rig-6(ok1589) οι 

συνδεσμικοί άξονες δεν ακολουθούν την αναμενόμενη περιφερειακή (circumferential) 

διαδρομή (Εικ. 6Α) αλλά αναπτύσσονται παράλληλα (τουλάχιστον αρχικά) με την 

κοιλιακή νευρική χορδή (Εικ. 6Β). Ο φαινότυπος εμφανίζεται στο 17% του πληθυσμού 

των μεταλλαγμένων και στο 1% των φυσιολογικών Ν2 ζώων (P<0.01, unpaired t-test). 

Συνεπώς το RIG-6 είναι απαραίτητο για την καθοδήγηση των συνδεσμικών αξόνων κατά 

τον νώτο-κοιλιακό άξονα. 

 



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 82

rig-6(RNAi) N2 rig-6(ok1589) 

Α Β Γ

Κοιλιακή Νευρική Χορδή Συνδεσμικοί άξονες 

Επιπλέον παρατηρήσαμε ότι στα rig-6(ok1589) μεταλλαγμένα ζώα, άξονες της 

δεξιάς δεσμίδας της κοιλιακής νευρικής χορδής διαπερνούν μη φυσιολογικά τη μέση 

γραμμή και ενσωματώνονται στο αριστερό μονοπάτι (Εικ. 6Γ). Ο φαινότυπος αυτός 

παρουσιάζεται σε ποσοστό 6,4% του πληθυσμού εμφανίζοντας στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τα Ν2 ζώα (P<0.05, unpaired t-test).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι παραπάνω φαινότυποι επιβεβαιώθηκαν και με RNAi για το rig-6, στο 

ευαίσθητο για τη μέθοδο αυτή, στέλεχος VH715. Το συγκεκριμένο μεταλλαγμένο 

στέλεχος φέρει επίσης το διαγονίδιο hdIs17I;hdIs10V με το οποίο γίνεται η παρατήρηση 

της κοιλιακής νευρικής χορδής. 6% των rig-6(RNAi) ζώων παρουσιάζουν εσφαλμένη 

καθοδήγηση συνδεσμικών αξόνων και 5.2% εμφανίζουν μεταπήδηση αξόνων από το δεξί 

στο αριστερό μονοπάτι. Οι συχνότητες εμφάνισης των δυο φαινοτύπων στα αγρίου τύπου 

ζώα είναι στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες, 0.67 και 0.33% αντίστοιχα (P<0.05, για 

τον πρώτο φαινότυπο και P<0.01 για το δεύτερο, unpaired t-test). Κατά συνέπεια, το 

RIG-6 διαθέτει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοιλιακής νευρικής χορδής ως 

καθοδηγητικό μόριο των αξόνων που την διατρέχουν αλλά και των συνδεσμικών αξόνων 

των κινητικών νευρώνων. 

 

 

Κινητικοί νευρώνες 

Εικ. 6. Η έλλειψη RIG-6 προκαλεί εσφαλμένη καθοδήγηση αξόνων στην κοιλιακή νευρική χορδή. 
(Α) Η δομή της κοιλιακής νευρικής χορδής σε φυσιολογικά Ν2 ζώα παρατηρείται μέσω του διαγονιδίου 
hdIs17I;hdIs10V. Στην εικόνα φαίνονται οι δυο αξονικές δεσμίδες της κοιλιακής νευρικής χορδής, τα 
κυτταρικά σώματα των κινητικών νευρώνων και η περιφερειακή/κάθετη πορεία των συνδεσμικών τους 
νευρώνων. (Β) Οι συνδεσμικοί άξονες στα rig-6(ok1589) άτομα ακολουθούν πλευρική πορεία. (Γ) Τόσο 
τα rig-6(ok1589) όσο και τα rig-6(RNAi) ζώα διασχίζουν μη φυσιολογικά τη μέση γραμμή αλλάζοντας 
αξονική δεσμίδα (εδώ φαίνεται μόνο για τα rig-6(RNAi) ζώα). Scale bar: 50 μm 
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A B 

control rig-6(RNAi) 

3.3 Η μείωση της έκφρασης RIG-6 δεν επηρεάζει την ανάπτυξη των χημειο-

αισθητήριων νευρώνων (amphid and phasmid neurons) 

 

Δεδομένου του ρόλου του RIG-6 στην καθοδήγηση αξόνων, εξετάσαμε την 

επίδρασή της καταστολής του και σε άλλα είδη νευρώνων, όπως οι χημειο-αισθητήριοι 

νευρώνες. Ο νηματώδης διαθέτει 11 ζεύγη χημειο-αισθητηρίων νευρώνων (amphid 

neurons) που εντοπίζονται στην κεφαλή. Από αυτά, τα 8 ζεύγη νευρώνων ASI, ASJ, 

ASK, ADF, ADL, ASE, ASG και ASH διαθέτουν δενδριτικές απολήξεις οι οποίες 

επικοινωνούν άμεσα με το περιβάλλον ανιχνεύοντας υδατοδιαλυτές ελκτικές ουσίες. 

Αντίθετα οι απολήξεις των νευρώνων AWA, AWB, AWC δεν έρχονται σε άμεση επαφή 

με το περιβάλλον και ανιχνεύουν πτητικές ουσίες. Επιπλέον ο C. elegans διαθέτει 2 

ζεύγη χημειο-αισθητηρίων νευρώνων στην ουρά, τους PHAL/R, PHBL/R οι οποίοι 

επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον (Bargmann, 2006). Λόγω αυτής τους της 

ιδιαιτερότητας, οι χημειο-αισθητήριοι νευρώνες προσροφούν την λιπόφιλη χρωστική DiI 

καθιστώντας δυνατή την παρατήρηση τους σε οπτικό μικροσκόπιο φθορισμού. 

Εξετάσαμε λοιπόν αν η καταστολή της έκφρασής του rig-6 με τη μέθοδο RNAi 

επηρεάζει τη θέση ή την καθοδήγηση αξόνων των χημειο-αισθητηρίων νευρώνων της 

κεφαλής όπου εντοπίστηκε έκφραση του γονιδίου σε πληθώρα νευρώνων. Η παρατήρηση 

ζώων rig-6(RNAi) καθώς και rig-6(gk376) στα οποία είχε προηγηθεί χρώση με DiI έδειξε 

ότι η καταστολή της έκφρασης rig-6 δεν έχει επίπτωση στην ανάπτυξη των νευρώνων 

αυτών (Εικ. 7).  
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rig-6(ok1589) 

B

αγρίου τύπου γονάδα 

Γ

DTCs 

DTC 

 

 

 

 

3.4 Η καταστολή του RIG-6 επηρεάζει το σχηματισμό της γονάδας 

 

Η ανάπτυξη της γονάδας στο C. elegans περιλαμβάνει τη μετανάστευση δυο 

κυττάρων, των Distal Tip Cells (DTCs). Με αφετηρία τη vulva τα δυο κύτταρα 

μεταναστεύουν αρχικά κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα, στη συνέχεια κατά τον 

κοιλιακό-ραχιαίο και πάλι  κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα σχηματίζοντας τελικά δυο 

βραχίονες σχήματος U. Η τελική θέση των DTC είναι ραχιαία και απέναντι από τη vulva 

(Εικ. 11Α). Οι μηχανισμοί που ελέγχουν τη μετανάστευση των DTCs είναι κοινοί με τα 

σηματοδοτικά μονοπάτια που κατευθύνουν τη μετανάστευση νευρώνων (Hubbard and 

Greenstein, 2005; Sternberg, 2005). Επειδή το rig-6 εμπλέκεται στη μετανάστευση τόσο 

κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο όσο και κατά τον ραχιαίο-κοιλιακό άξονα ελέγξαμε την 

επίδραση της καταστολής του στο σχηματισμό της γονάδας.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικ. 7. Οι χημειο-αισθητήριοι νευρώνες δεν επηρεάζονται από την καταστολή του RIG-6. Οι 
συγκεκριμένοι νευρώνες παρατηρούνται με χρώση DiI. Πλευρική όψη του νηματώδους. (Α) 
Φυσιολογικό ζώο, στο οποίο τα κυτταρικά σώματα των χημειο-αισθητηρίων νευρώνων βρίσκονται 
στην περιοχή του νευρικού δακτυλίου ενώ οι δενδρίτες τους καταλήγουν στην μύτη της κεφαλής του 
ζώου (βέλη). (Β) Η μείωση του RIG-6 δεν επηρεάζει ούτε την καθοδήγηση αλλά ούτε και το μήκος 
των αξόνων. 
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Πράγματι, η μείωση της έκφρασης του RIG-6 προκάλεσε την εσφαλμένη 

καθοδήγηση των DTC σε ποσοστό 5.4% των rig-6(ok1589) μεταλλαγμένων ζώων. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο βραχίονας της γονάδας καθοδηγούνταν κοιλιακά προς τη 

vulva και όχι νωτιαία (Εικ. 8Β) παρουσιάζοντας κάποιες φορές ιδιαίτερα περιπτυγμένη 

μορφή.  Η αντίστοιχη συχνότητα εμφάνισης για τα ζώα αγρίου τύπου είναι 1,1% (P<0.05 

unpaired t-test). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα εμπλέκουν το RIG-6 στη μετανάστευση 

μη νευρικών κυττάρων υπογραμμίζοντας το γενικότερο ρόλο του στην ανάπτυξη του 

νηματώδους. Ο φαινότυπος αυτός πιθανώς να συνδέεται με τη μειωμένο αριθμό 

απογόνων που εναποθέτει το μεταλλαγμένο στέλεχος σε σχέση με το φυσιολογικό (180 

έναντι 260, P<0.05, unpaired t-test). 

 

3.5 Η ελάττωση του RIG-6 δεν επιδρά στη συνοχή του επιθηλίου στο νηματώδη 

  

Το ομόλογο μόριο του RIG-6 Dcont, είναι απαραίτητο για τη συνοχή του επιθηλίου 

στη Drosophila, παίζοντας πρωταρχικό ρόλο στην οργάνωση των φραγματοσυνδέσμων 

(septate junctions)(Faivre-Sarrailh et al., 2004). Λόγω της συσχέτισης των contactins με 

τη συνοχή επιθηλίου αλλά και της έκφρασης του rig-6 στην υποδερμίδα εξετάσαμε τη 

συνεκτικότητα της τελευταίας στο νηματώδη.  

 

Η υποδερμίδα αποτελείται από μια στιβάδα επιθηλιακών κυττάρων που περιβάλει το 

ζώο και συμβάλει στη διατήρηση του σχήματος του. Για την ανάπτυξή της απαιτείται 

αλληλεπίδραση με το νευρικό σύστημα καθώς και τους μύες του σώματος. Η 

διαφοροποίηση των πρώτων επιθηλιακών κυττάρων γίνεται στη ραχιαία πλευρά του 

εμβρύου. Τα κύτταρα αυτά αλλάζουν διαμόρφωση και επιμηκύνονται (dorsal 

intercalation) και στη συνέχεια ενώνονται κοιλιακά (ventral enclosure) περικλείοντας το 

σώμα του ζώου. Πολλά από αυτά συνενώνονται σχηματίζοντας πολυπύρηνα κύτταρα. 

Εικ. 8. Η καταστολή του RIG-6 έχει επίδραση στο σχηματισμό της γονάδας. (Α) Η ανάπτυξη της 
γονάδας στο νηματώδη προϋποθέτει τη μετανάστευση των Distal Tip Cells (DTC). Σχηματική 
αναπαράσταση της διαδρομής των DTC στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια του C. elegans (Wormbook). 
(B) Σχέδιο των βραχιόνων της γονάδας ενός ζώου αγρίου τύπου. Με τετράγωνο επιδεικνύεται η 
περιοχή της γονάδας που παρουσιάζεται στην εικόνα (Γ). (Γ) Εικόνα μικροσκοπίου διαφορικής 
συμβολής ενός rig-6(ok1589) ζώου με εσφαλμένη ανάπτυξη της γονάδας. Το DTC καθοδηγείται 
κοιλιακά προς τη vulva και όχι ραχιαία όπως συμβαίνει φυσιολογικά.  
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Δ E 

rig-6(ok1589) N2 

Α Β Γ 

Τέλος για την πλήρη ανάπτυξη της υποδερμίδας απαιτείται επιμήκυνση των κυττάρων. 

Τα επιθηλιακά κύτταρα συνενώνονται με Apical Junctions μέσω πρωτεϊνών των 

συμπλόκων Cadherin-Catenin, DLG-1/AJM-1 (Labouesse, 2006) καθώς και από τις 

claudins (Asano et al., 2003).  

  

Στα ζώα αγρίου τύπου ο συνεκτικός επιθηλιακός ιστός αποτρέπει τη διάχυση μορίων 

υψηλού μοριακού βάρους όπως το πολυμερές Dextran. Αντίθετα, μεταλλαγές γονιδίων 

που επηρεάζουν τη συνοχή της επιδερμίδας επιτρέπουν τη διάχυση της ουσίας αυτής από 

το φάρυγγα στην κοιλότητα του σώματος (Εικ. 9.)(Asano et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καταστολή της έκφρασης του rig-6 δεν επηρέασε τη συνοχή της επιδερμίδας. 

Παρατηρήσαμε ότι η ουσία dextran δε διαπέρασε το φάρυγγα των rig-6(ok1589) 

μεταλλαγμένων ζώων ομοίως με τα φυσιολογικά ζώα (Εικ. 9Ε). Τα ίδια αποτελέσματα 

Εικ. 9. Το RIG-6 δεν εμπλέκεται στη συνοχή της υποδερμίδας. (Α-Γ) Διάχυση του πολυμερούς 
dextran  μέσα από την υποδερμίδα μετά από καταστολή της έκφρασης της claudin clc-1 στο 
νηματώδη (Asano et al., 2003): Στο φυσιολογικό ζώο το πολυμερές dextran  δε διαπερνά τα 
επιθηλιακά κύτταρα. Το dextran είναι συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα ουσία TRITC. (Β, Γ) Η 
χρωστική διαπερνά το επιθήλιο και εισέρχεται στην κοιλότητα του σώματος στο μεταλλαγμένο 
στέλεχος clc-1(RNAi). (Ε) Η καταστολή της έκφρασης του rig-6 δεν επηρεάζει τη διαπερατότητα της 
υποδερμίδας και η χρωστική rhodamine dextran δε διαχέεται στην κοιλότητα του σώματος, όπως 
ακριβώς και στα άτομα αγρίου τύπου Ν2 (Δ). 
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παρατηρήθηκαν και μετά από καταστολή του rig-6 με RNAi. Συνεπώς στο νηματώδη 

(και σε αντίθεση με τη Drosophila) η λειτουργία της contactin δεν αποτελεί προϋπόθεση 

για τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων και κατ’ επέκταση για 

τη συνοχή της επιδερμίδας. 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

RIG-6  ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

Η στοιχειομετρία των μορίων κυτταρικής συνάφειας είναι κρίσιμη για τις διεργασίες 

τις οποίες διευθύνουν κατά την ανάπτυξη ενός οργανισμού. Έτσι, παράλληλα με τη 

μελέτη της επίδρασης της καταστολής του RIG-6 παρατηρήσαμε την επίπτωση της 

υπερέκφρασής του στη διαμόρφωση του νευρικού συστήματος και τη φυσιολογία του 

νηματώδους.  

Η δημιουργία διαγονιδιακών ζώων με τη μέθοδο της μικροένεσης, εξασφαλίζει την 

υπερέκφραση του ενυόμενου πλασμιδίου λόγω της δημιουργίας έξτρα-χρωμοσωμικής 

συστοιχίας (extrachromosomal array) που περιλαμβάνει πολλές επαναλήψεις της προς 

έκφραση αλληλουχίας (www.wormbook.org).  Για την υπερέκφραση του rig-6 

δημιουργήθηκε πλασμίδιο που φέρει ολόκληρη την γενωμική αλληλουχία της 

μεγαλύτερης d ισομορφής καθώς και 2.1kb από την αλληλουχία του υποκινητή (βλ. Εικ. 

1Α). Κατά αυτόν τον τρόπο έγινε υπερέκφραση και των 5 ισομορφών του γονιδίου 

ταυτόχρονα, υπό τον δικό τους υποκινητή.  

Η αύξηση του rig-6 επέφερε δραματικά αποτελέσματα τόσο στην επιμήκυνση των 

μηχανοαισθητηρίων νευρώνων όσο και στη διαμόρφωση της κοιλιακής νευρικής χορδής. 

Παράλληλα επηρέασε την μορφογένεση του απεκκριτικού καναλιού και μια πληθώρα 

καθορισμένων συμπεριφορών του νηματώδους. 

 

4.1 Η αύξηση της συγκέντρωσης του RIG-6 εμποδίζει την αύξηση αξόνων των 

μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων με κυτταρικά αυτόνομο τρόπο 
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Παρόμοια με την καταστολή της έκφρασής του, η υπερέκφραση του rig-6 ανέστειλε 

την αύξηση των νευραξόνων των μηχανοαισθητηρίων νευρώνων ALM και PLM οι 

οποίοι παρατηρήθηκαν με το διαγονίδιο zdIs5[pmec-4GFP]. Συγκεκριμένα, οι άξονες ALM 

τερμάτιζαν πρόωρα (στην περιοχή του νευρικού δακτυλίου) στο 60% του πληθυσμού 

των prig-6RIG-6 ατόμων (Εικ 10Β). Επιπλέον, οι PLM δενδρίτες εμφάνιζαν ελαττωμένο 

μήκος στο 40% του ίδιου πληθυσμού. Από αυτά, στο 3.6% των ζώων παρατηρήθηκαν 

ιδιαίτερα βραχείς PLM άξονες που τερμάτιζαν αμέσως μετά την εκκίνηση τους (Εικ. 10Δ 

και 12). Τα ποσοστά εμφάνισης μειωμένου μήκους ALM και PLM αξόνων στα αγρίου 

τύπου ζώα (Εικ. 10Α και Β, και Εικ. 12) ήταν 0.5 και 7% αντίστοιχα (P<0.001 unpaired 

t-test).  Οποιαδήποτε αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης του RIG-6 (τόσο καταστολή  όσο 

και αύξηση) προκαλεί πρόωρο τερματισμό των νευραξόνων ALM και PLM. Συνεπώς η 

ρύθμιση των επιπέδων έκφρασής του είναι κρίσιμη για τη σωστή ανάπτυξή τους.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

N2 prig-6RIG-6 

PVM 

PLM 

PLM 

PVM 

A B 

Γ Δ PVM 

PLM 

pmec-17RIG-6 

Ε 

Εικ. 10. Η αυξημένη συγκέντρωση του RIG-6 παρεμποδίζει την επιμήκυνση των αξόνων των 
μηχανοαισθητήριων νευρώνων ALM και PLM. Η παρατήρηση των μηχανοαισθητηρίων νευρώνων 
έγινε σε διαγονιδιακά pmec-4GFP ζώα. (A) Στα αγρίου τύπου ζώα οι νευράξονες ALM προσπερνούν το 
νευρικό δακτύλιο (γκρι βέλος) και τερματίζουν κοντά στη μύτη της κεφαλής. (Β) Στα ζώα που 
υπερεκφράζουν το rig-6 τερματίζουν στο νευρικό δακτύλιο. (Γ) Φυσιολογικού μήκους PLM 
νευράξονας. (Δ) Μικρού μήκους PLM δενδρίτης που σταματά πριν το PVM κυτταρικό σώμα. (Ε) Η 
στοχευμένη έκφραση του rig-6 αποκλειστικά στους μηχανοαισθητήριους νευρώνες προκαλεί 
δραματικές επιπτώσεις στην άυξηση των PLM αξόνων. Τα λευκά βέλη δείχνουν τα σημεία 
τερματισμού των αξόνων Scale bars: 110 μm 
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Το επόμενο ερώτημα που προέκυψε για τη δράση του RIG-6 ήταν αν ενεργεί με 

κυτταρικά αυτόνομο ή μη αυτόνομο τρόπο στην αύξηση των νευραξόνων. Δεδομένου ότι 

εκφράζεται τόσο σε νευρώνες όσο και στο υπόστρωμά τους, την υποδερμίδα και τους 

μύες, θα μπορούσε να δρα και με τους δυο παραπάνω τρόπους.  

Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος αρχικά επαληθεύσαμε την έκφραση του 

rig-6 στους μηχανοαισθητηρίους νευρώνες ALM και PLM. Οι χιμαιρικές πρωτεΐνες prig-

6RIG-6::GFP και pmec-17dsRed::SNB-1 συν-εκφράστηκαν σε ζώα αγρίου τύπου. Η 

έκφραση της πρώτης καθοδηγείται από τους ενδογενείς υποκινητές του rig-6 ενώ της 

synaptobrevin (SNB-1) υπό τον υποκινητή του γονιδίου mec-17 το οποίο εκφράζεται 

αποκλειστικά στους μηχανοαισθητήριους νευρώνες. Το πείραμα έδειξε ότι το RIG-

6::GFP και η dsRed::SNB-1 συν-εντοπίζονται στους ALM και PLM νευρώνες (Εικ. 11Γ 

και Ζ). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη συνέχεια εξετάσαμε κατά πόσο η στοχευμένη έκφραση του rig-6 στους μηχανο-

αισθητήριους νευρώνες ήταν ικανή να αποτρέψει την αύξηση των αξόνων τους, ομοίως 

με την υπερέκφραση του rig-6 από τους ενδογενείς υποκινητές του. Για την ιστοειδική 

έκφραση στους μηχανο-αισθητήριους νευρώνες χρησιμοποιήθηκε ο υποκινητής mec-17. 

Εικ. 11. Το rig-6 εκφράζεται στους μηχανο-αισθητήριους νευρώνες. Φωτογραφία από συνεστιακό 
μικροσκόπιο. Παρατηρείται συνεντοπισμός  prig-6RIG-6::GFP με pmec-17dsRed::SNB-1 τόσο στους ALM 
(Γ) όσο και στους PLM (Δ) νευρώνες. 
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Η αύξηση της έκφρασης του rig-6 επέφερε δραματική επίπτωση στην επιμήκυνση 

των αξόνων ALM και PLM. Στους ALM νευρώνες δε παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση 

του μήκους των αξόνων αλλά μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του φαινοτύπου 

(73%)(Eικ. 12). Ωστόσο, η υπερέκφραση του rig-6 στους PLM νευρώνες είχε τεράστια 

επίδραση στην αύξηση των αξόνων τους (Εικ. 10Ε και 12). Σε κανένα διαγονιδιακό ζώο 

δε παρατηρήθηκε φυσιολογικού μήκους νευράξονας. Αντίθετα περίπου 70% των ατόμων 

διέθεταν μικρού μήκους άξονες που τερμάτιζαν πριν το κυτταρικό σώμα PVM (Εικ. 

10Ε). Ο αντίστοιχος φαινότυπος δεν παρατηρήθηκε σε αγρίου τύπου ζώα (P<0.001 

unpaired t-test) (Εικ. 12). Συνεπώς το rig-6 επιδρά με κυτταρικά αυτόνομο τρόπο στην 

ανάπτυξη των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων ALM και PLM. Η εμφάνιση του 

ενισχυμένου φαινοτύπου στους PLM άξονες μπορεί να οφείλεται στην υψηλότερη 

συγκέντρωση του rig-6 που εκφράζεται από τον ισχυρό mec-17 υποκινητή. Το δεδομένο 

αυτό επαληθεύει την παρατήρηση ότι η συγκέντρωση του RIG-6 είναι πρωταρχικής 

σημασίας για τη σωστή λειτουργία του. 
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4.2 Η περίσσεια RIG-6 προκαλεί εσφαλμένη καθοδήγηση και έκτοπο σχηματισμό 

δενδριτών στους συνδεσμικούς άξονες της κοιλιακής νευρικής χορδής 

 

Η υπερέκφραση του rig-6 επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην καθοδήγηση των 

συνδεσμικών αξόνων των κινητικών νευρώνων κατά τον ραχιαίο-κοιλιακό άξονα. Οι 

συγκεκριμένοι άξονες ακολουθούν φυσιολογικά περιφερειακή (circumferential) πορεία 

που ξεκινά από την κοιλιακή νευρική χορδή και καταλήγει στη ραχιαία νευρική χορδή. 

Στα αγρίου τύπου ζώα οι συνδεσμικοί άξονες είναι παράλληλοι μεταξύ τους (Εικ. 13Α 

και Δ) Η αυξημένη συγκέντρωση RIG-6 προκάλεσε την εσφαλμένη καθοδήγηση των 

συνδεσμικών αξόνων, οι οποίοι ακολουθούσαν πλευρική διαδρομή (κατά τον πρόσθιο-

οπίσθιο άξονα) σε ποσοστό 28% του πληθυσμού. Επιπλέον, οι άξονες ανέπτυσσαν 

έκτοπους δενδρίτες που σχημάτιζαν μεταξύ τους βρόγχους στο 26% των ζώων που 

υπερέκφραζαν το rig-6 (Εικ. 13Β και Δ). Οι παραπάνω φαινότυποι παρατηρήθηκαν σε 

ποσοστό < 1% στα φυσιολογικά N2 ζώα (P<0.01 unpaired t-test). Συνεπώς, τόσο η 

καταστολή όσο και η αύξηση RIG-6 προκαλούν εσφαλμένη καθοδήγηση αξόνων κατά τη 

ραχιαία-κοιλιακή κατεύθυνση. Επιπλέον το RIG-6 εμπλέκεται στην αποφυγή των 

συνδεσμικών αξόνων μεταξύ τους, μια διαδικασία που γενικότερα εξασφαλίζει την 

μέγιστη κάλυψη επιφάνειας από τον ελάχιστο αριθμό αξόνων στο νευρικό σύστημα. 

Επιπρόσθετα, η αύξηση του RIG-6 προκαλεί την ανώμαλη διέλευση αξόνων από τη 

μέση γραμμή (Εικ. 13Γ). Ενώ φυσιολογικά οι άξονες της κοιλιακής νευρικής χορδής 

διατρέχουν είτε από την αριστερή είτε από το δεξιά δεσμίδα, στα ζώα που 

υπερεκφράζεται το rig-6 παρατηρούνται άξονες που διασχίζουν τη μέση γραμμή και 

εναλλάσσουν δεσμίδες. Το ποσοστό εμφάνισης του φαινοτύπου είναι 26% στα ζώα που 

υπερεκφράζουν το rig-6 και <0.5% για τα Ν2 (P<0.01 unpaired t-test) (Εικ. 13Δ). Κατά 

συνέπεια, το rig-6 εμπλέκεται στη διαμόρφωση του νευρικού συστήματος τόσο κατά τον 

Εικ. 12. Η υπερέκφραση του rig-6 αναστέλλει κατά κυτταρικά αυτόνομο τρόπο την αύξηση των 
αξόνων ALM και PLM. Το σχήμα αναπαριστά τους μηχανο-αισθητήριους νευρώνες στο αγρίου τύπου 
ζώο. Οι διακεκομμένες γραμμές οριοθετούν τις κατηγορίες μήκους των αξόνων βάσει του σημείου 
τερματισμού τους. Με ανοιχτό γκρι υποδεικνύεται η επίδραση της υπερέκφρασης του rig-6 υπό τους 
ενδογενείς υποκινητές του και με σκούρο γκρι υπό τον υποκινητή mec-17. Στην τελευταία περίπτωση 
παρατηρείται δραματική επίδραση στο μήκος των αξόνων στο 100% των ζώων αποδεικνύοντας την 
κυτταρικά αυτόνομη δράση του. Οι γραμμές σφάλματος δείχνουν SEM. 
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κοιλιακό-ραχιαίο όσο και κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα. Η ακριβής συγκέντρωση του 

έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών που καθορίζει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 13. Η αύξηση του RIG-6 προκαλεί ανωμαλίες στη διαμόρφωση της κοιλιακής νευρικής 
χορδής. Η κοιλιακή νευρική χορδή παρατηρείται με το διαγονίδιο hdΙs17I;hdIs10V (Schmitz et al., 
2007) το οποίο καθοδηγεί την έκφραση φθοριζόντων πρωτεϊνών σε κινητικούς νευρώνες τύπου D, DA 
και DB και σε ενδιάμεσους νευρώνες  glr-1. (Α) Οι συνδεσμικοί άξονες κατευθύνονται προς κοιλιακή-
ραχιαία κατεύθυνση στο φυσιολογικό N2 ζώο. (Β) Τα ζώα που υπερεκφράζουν rig-6 εμφανίζουν 
συνδεσμικούς άξονες με εσφαλμένη, πλευρική κατεύθυνση που σχηματίζουν μεταξύ τους βρόγχους 
(βέλη). Επίσης εκτείνουν έκτοπους δενδρίτες. (Γ) Η αύξηση του RIG-6 προκαλεί την διέλευση αξόνων 
από το αριστερό προς το δεξί μονοπάτι της κοιλιακής νευρικής χορδής. (Δ) Ραβδόγραμμα που 
παρουσιάζει τις συχνότητες των προαναφερθέντων φαινοτύπων. Οι γραμμές σφάλματος δείχνουν 
SEM. Scale bars: A, B: 100μm και Γ: 50μm 



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 93

4.3 Η αύξηση RIG-6 παρεμποδίζει την επιμήκυνση του απεκκριτικού καναλιού 

(excretory cell) 

 

Το απεκκριτικό σύστημα στο νηματώδη αποτελείται από ένα επιθηλιακό κύτταρο 

σχήματος «Η» το οποίο ρυθμίζει την ώσμωση. Η διάφανη όψη των ζώων που 

υπερεκφράζουν το rig-6 προδίδει τη μη φυσιολογική λειτουργία του απεκκριτικού 

καναλιού. Λόγω της μεγάλης επίδρασης του RIG-6 στην καθοδήγηση αξόνων, 

εξετάσαμε τoν πιθανό του ρόλο στη δημιουργία του απεκκριτικού καναλιού το οποίο και 

εκφράζει RIG-6.  

Για την παρατήρηση του απεκκριτικού καναλιού δημιουργήθηκαν σειρές που συν-

έκφραζαν τα διαγονίδια ppgp-12GFP και prig-6RIG-6 σε γενετικό υπόβαθρο αγρίου τύπου. 

Ο υποκινητής του γονιδίου pgp-12 καθοδηγεί την έκφραση της GFP αποκλειστικά στο 

απεκκριτικό κύτταρο, ενώ το rig-6 εκφράζεται υπό τον ενδογενή υποκινητή του.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ 
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Η αύξηση της συγκέντρωσης του RIG-6 προκάλεσε τον πρόωρο τερματισμό των 

οπίσθιων απεκκριτικών καναλιών. Όπως υποδεικνύεται στην Εικ. 14, ορίστηκαν τρεις 

κατηγορίες καναλιών, αγρίου τύπου, μεσαίου και μικρού μήκους βάσει του σημείου 

τερματισμού τους. (Εικ 14Γ).  Παρατηρήσαμε ότι το 40%  των ζώων που υπερεκφράζουν 

το rig-6 είχαν κοντύτερους απεκκριτικούς σωλήνες (Εικ. 14Γ). Το αντίστοιχο ποσοστό 

για τα φυσιολογικά άτομα είναι 18% (P<0.01 unpaired t-test) (Εικ. 14Α). Επιπλέον, το 

5% των prig-6RIG-6 ζώων εμφάνισαν πολύ μικρού μήκους κανάλια φαινότυπος που δε 

παρατηρείται στα φυσιολογικά ζώα (P<0.05  unpaired t-test). Συνεπώς το rig-6 παίζει 

σημαντικό ρόλο στην μετανάστευση τόσο νευρικών όσο και μη νευρικών κυττάρων, 

όπως το απεκκριτικό κύτταρο.  

Παράλληλα με την επίδραση της υπερέκφρασης του rig-6 στην επιμήκυνση των 

καναλιών, παρατηρήσαμε επίπτωση στη μορφολογία τους. Ενώ τα φυσιολογικά ζώα 

διαθέτουν ομοιόμορφου πάχους απεκκριτικούς σωλήνες, τα prig-6RIG-6 άτομα 

εμφανίζουν κύστες στα τοιχώματα των καναλιών τους (Εικ. 14Β). Η επίδραση του RIG-6 

τόσο στη φυσιολογία όσο και στην επιμήκυνση των απεκκριτικών καναλιών δείχνει ότι 

το μόριο αυτό εκτός από την καθοδήγηση και μετανάστευση νευρώνων παίζει σημαντικό 

ρόλο στην κυτταρική μορφογένεση.  

 

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ RIG-6 

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

Εικ. 14. Η αυξημένη ποσότητα RIG-6 επιδρά στην ανάπτυξη και τη φυσιολογία του απεκκριτικού 
καναλιού. Το απεκκριτικό κανάλι εκφράζει GFP με την καθοδήγηση του υποκινητή pgp-12. (A) 
Εικόνα μικροσκοπίου διαφορικής συμβολής  (DIC)  σε αλληλοεπικάλυψη με εικόνα φθορισμού. Στο 
φυσιολογικό N2 ζώο τα δυο κανάλια διατρέχουν ολόκληρο το μήκος του σώματος και είναι ισοπαχή. 
(Β) Η υπερέκφραση  του  rig-6 αναστέλλει την ανάπτυξη των οπίσθιων καναλιών που τερματίζουν 
στην περιοχή της vulva (λευκά βέλη). Επιπρόσθετα παρατηρείται η δημιουργία κυστών (κίτρινο 
βέλος). (Γ) Σχηματική απεικόνιση του σώματος του C. elegans και του φυσιολογικού μήκους 
απεκκριτικού κυττάρου. Με διακεκομμένες γραμμές ορίζονται οι τρεις κατηγορίες μηκών καναλιών 
βάση του σημείου τερματισμού τους. Τα ζώα που υπερεκφράζουν το rig-6 εμφανίζουν πολύ 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μικρότερου μήκους καναλιών σε σχέση με τα αγρίου τύπου Ν2. Τα 
τελευταία δεν εμφανίζουν καθόλου μικρού μήκους κανάλια. Οι γραμμές σφάλματος δείχνουν SEM. 
Scale bars: 110μm 
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Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα αποτελέσματα, η υπερέκφραση του rig-6 

επηρεάζει δραματικά την αύξηση και καθοδήγηση αρκετών διαφορετικών νευρώνων. Το 

γεγονός αυτό πιθανώς να σχετίζεται με τρεις μη φυσιολογικές συμπεριφορές που 

παρατηρήθηκαν στα ζώα με αυξημένα επίπεδα RIG-6, την εναπόθεση αυγών, την 

εντερική εκκένωση και την κίνηση.  

 

5.1 Η υπερέκφραση του rig-6 μειώνει τη γονιμότητα και την εναπόθεση απογόνων  

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ζώων με αυξημένα επίπεδα RIG-6 πεθαίνει έχοντας 

παγιδευμένα στη γονάδα αγέννητα έμβρυα. Με βάση αυτήν την παρατήρηση 

πραγματοποιήσαμε έλεγχο της γονιμότητας και της εναπόθεσης αυγών στα prig-6RIG-6 

άτομα σε σχέση με ζώα αγρίου τύπου.  

Μια από τις καλύτερα μελετημένες συμπεριφορές του νηματώδους αποτελεί η 

εναπόθεση των αυγών. Το κύκλωμα που ελέγχει αυτή τη διαδικασία αποτελείται βασικά 

από τους μύες της vulva, τους κινητικούς νευρώνες VC και τους νευρώνες HSN που 

νευρώνουν τη vulva (Εικ. 15Α) και οι οποίοι εκφράζουν το rig-6. Σε ευνοϊκές συνθήκες 

αυτή η διαδικασία συμβαίνει με κάποιο χρονικό πρότυπο: κατά μέσο όρο σε διάστημα 1-

2min γεννώνται αυγά (burst) και ακολουθεί μια περίοδος ύφεσης περίπου 20min όπου 

σταματά η εναπόθεση (Schafer, 2006). 

Καταμέτρηση του συνολικού αριθμού απογόνων έδειξε ότι τα ζώα που 

υπερεκφράζουν το rig-6 έχουν μειωμένη γονιμότητα σε σχέση με τα φυσιολογικά ζώα. 

Τα πρώτα γεννούν κατά μέσο όρο 180±1.22  απογόνους ενώ ο φυσιολογικός αριθμός 

είναι 260±15 αυγά (P<0.05, unpaired t-test). Επιπλέον, τα prig-6RIG-6 άτομα συνεχίζουν 

να εναποθέτουν απογόνους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τα αγρίου 

τύπου ζώα (Εικ. 15Β) και τελικά το ~50% αυτών πεθαίνει κατακρατώντας αγέννητα 

έμβρυα που εκκολάπτονται μέσα στο σώμα (ο λεγόμενος φαινότυπος “bag of worms”) 

(Εικ. 15Δ). 

Πως ωστόσο θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτή η συμπεριφορά; Μια περίπτωση θα 

ήταν να οφείλεται σε ελαττωματική ανάπτυξη των νευρώνων HSN οι οποίοι εκφράζουν 

το rig-6. Για τη διερεύνηση αυτού του ερωτήματος άτομα prig-6RIG-6 διασταυρώθηκαν 

με το διαγονιδιακό στέλεχος kp1287 το οποίο εκφράζει το γονίδιο cat-1 σε σύντηξη με τη 
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GFP. To CAT-1 είναι μεταφορέας, απαραίτητος για την παρουσία ντοπαμίνης και 

σεροτονίνης στις συνάψεις και εκφράζεται μεταξύ άλλων στους νευρώνες VC 4, 5 και 

HSN. Στα ζώα που υπερεκφράζουν RIG-6, οι νευρώνες HSN και VC 4,5 παρουσιάζουν 

ενίοτε (συχνότητα περίπου 2%)  μη φυσιολογική καθοδήγηση αξόνων ή έκτοπο 

σχηματισμό βρόγχων (Εικ. 15Ζ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ.15.  Η αυξημένη συγκέντρωση RIG-6 ελαττώνει το ρυθμό εναπόθεσης αυγών και τη 
γονιμότητα. (Α) Σχηματική απεικόνιση των μυών της vulva και των νευρώνων HSN, VC4,5 που 
ελέγχουν την εναπόθεση αυγών στο νηματώδη. (Β) Γράφημα που παρουσιάζει τον αριθμό απογόνων 
που αφήνουν τα σκουλήκια σε κάθε χρονική στιγμή. Τη χρονική στιγμή 0 βρίσκονται στο στάδιο L4. 
Τα άτομα που υπερεκφράζουν το rig-6 εναποθέτουν λιγότερα αυγά και για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Οι γραμμές σφάλματος δείχνουν SEM. (Γ) Εικόνα μικροσκοπίου διαφορικής συμβολής 
(DIC) όπου φαίνεται η vulva και τα αυγά που είναι έτοιμα να γεννηθούν σε φυσιολογικό ζώο. (Δ) 
Έμβρυο έτοιμο να εκκολαφθεί μέσα στο σώμα ενός prig-6RIG-6 ζώου. (Ε) Εικόνα από συνεστιακό 
μικροσκόπιο που δείχνει τους HSN και VC νευρώνες σε στέλεχος που φέρει το διαγονίδιο pcat-1CAT-
1::GFP. Σε άτομα που υπερεκφράζουν το rig-6 παρατηρείται έκτοπος σχηματισμός δενδριτών (κίτρινο 
βέλος) . Scale bar: 55μm 
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Το γεγονός αυτό ωστόσο δε μπορεί να εξηγήσει το υψηλό ποσοστό ελαττωματικής 

εναπόθεσης απογόνων που παρατηρείται σε αυτά τα ζώα. Συνεπώς, υπάρχουν 

επιπρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζονται από την αυξημένη συγκέντρωση RIG-6 

όπως για παράδειγμα κάποια μη αυτόνομη λειτουργία. 

 
5.2 Η υπερέκφραση του rig-6 αυξάνει το ρυθμό απέκκρισης 

 

Μια από τις απλούστερες και καλά μελετημένες συμπεριφορές στο C. elegans 

αποτελεί η απέκκριση (defecation). Με αυτή τη ρυθμική διαδικασία το ζώο αποβάλλει 

υπολείμματα της πέψης των βακτηρίων με τα οποία τρέφεται. Το ιδιαιτέρα απλό 

σύστημα που ελέγχει αυτή τη συμπεριφορά αποτελείται από λίγους μύες και δυο 

νευρώνες. Συγκεκριμένα την εκκένωση ελέγχουν οι σωματικοί μύες, οι εντερικοί μύες, ο 

σφιγκτήρας μυς, και ο καθελκτήρας μυς (anal depressor muscle) καθώς και οι νευρώνες 

AVL και DVB (Εικ. 16Α). Η εκκένωση πραγματοποιείται σε τρία βήματα: πρώτα 

συσπώνται οι οπίσθιοι σωματικοί μύες, στη συνέχεια οι πρόσθιοι σωματικοί μύες και 

τέλος οι εντερικοί μύες που οδηγούν στην έξοδο του εντερικού περιεχομένου (Branicky 

and Hekimi, 2006).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικ. 16. Η αύξηση RIG-6 επηρεάζει τη ρυθμική συμπεριφορά εκκένωσης στο νηματώδη. (Α) Το 
σύστημα που ελέγχει την απέκκριση στο C. elegans. BWM: οι σωματικοί μύες, AD: καθελκτήρας μυς 
της έδρας, S: σφιγκτήρας μυς, ΙΜ: εντερικοί μύες, AVL, DVB: νευρώνες που ελέγχουν τη 
συμπεριφορά. Το κυτταρικό σώμα του AVL βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του ζώου (Branicky and 
Hekimi, 2006). (Β) Διάγραμμα που απεικονίζει το ρυθμό εκκένωσης σε φυσιολογικά Ν2 ζώα και ζώα 
που υπερεκφράζουν το rig-6. Στη δεύτερη περίπτωση ο ρυθμός αυξάνεται κατά 30sec.  Οι γραμμές 
σφάλματος δείχνουν SEM. 
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Οι μυϊκές συσπάσεις μπορούν να παρατηρηθούν σε στερεοσκόπιο. Στα αγρίου τύπου 

ζώα τα οποία καλλιεργούνται στους 20oC και παρατηρούνται στους 25 oC το χρονικό 

διάστημα το οποίο μεσολαβεί μεταξύ δυο εντερικών συσπάσεων είναι 45 sec. Η 

υπερέκφραση του rig-6 αυξάνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 30 περίπου 

δευτερόλεπτα (P<0.001 unpaired t-test) (Εικ. 16Β). Συνεπώς το RIG-6 εμπλέκεται στη 

ρύθμιση περιοδικά εκτελεσμένων συμπεριφορών του νηματώδους όπως η εκκένωση και 

η εναπόθεση αυγών. 

 

5.3 Η κίνηση στο νηματώδη επηρεάζεται από την αύξηση επιπέδων του RIG-6   

 

Το βασικό κύκλωμα που ελέγχει την κίνηση στο νηματώδη αποτελείται από τους 

κινητικούς νευρώνες και τους σωματικούς μύες. Στο νηματώδη η πλειοψηφία των 

κινητικών νευρώνων εντοπίζονται στην Κοιλιακή Νευρική Χορδή. Κάποιοι από αυτούς 

διαθέτουν συνδεσμικούς άξονες οι οποίοι σχηματίζουν τη Ραχιαία Νευρική Χορδή. Όλοι 

μαζί ρυθμίζουν την κάμψη του σώματος κατά τον νώτο-κοιλιακό άξονα. Οι “command 

interneurons” μέσω συνάψεων ρυθμίζουν τη δράση των κινητικών νευρώνων που με τη 

σειρά τους ελέγχουν τα μυϊκά κύτταρα με τα οποία συνδέονται. Τέλος, τα μυϊκά αυτά 

κύτταρα, τα οποία είναι προσκολλημένα στον εξωσκελετό του ζώου, καθορίζουν την 

κίνηση του σώματος. Το αποτέλεσμα αυτής της συντονισμένης δράσης είναι η 

σιγμοειδής κίνηση του νηματώδους που φυσιολογικά διατηρεί σταθερό πλάτος και μήκος 

κύματος (Von Stetina et al., 2006) (Εικ.17Α).  

Η αύξηση των επιπέδων του RIG-6 αλλοιώνει το χαρακτηριστικό πρότυπο της 

κίνησης. Συγκεκριμένα, προκαλεί τη μείωση του μήκους και του πλάτους της κίνησης 

κατά 20 και 40% αντίστοιχα σε σχέση με την κίνηση του αγρίου τύπου ζώου (Εικ. 17Β). 

Τόσο το μήκος όσο και το πλάτος της κίνησης είναι μεταβλητά κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής του ζώου. Αυτό πιθανότατα είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επιπτώσεων 

της υπερέκφρασης του rig-6 στη μορφολογία της κοιλιακής νευρικής χορδής και των 

συνδεσμικών αξόνων των κινητικών νευρώνων οι οποίοι το εκφράζουν και ενδογενώς. 
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6. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ RIG-6: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ UNC-53 
 
 

Οι περισσότερες ισομορφές των contactins είναι προσδεμένες στη μεμβράνη μέσω 

του λιπιδίου GPI. Επομένως η αλληλεπίδρασή τους με διαμεμβρανικές πρωτεΐνες  

αποτελεί προϋπόθεση για τη μετάδοση οποιασδήποτε σηματοδοτικής πληροφορίας που 

προέρχεται από τον εξωκυττάριο χώρο, το ίδιο ή γειτονικό κύτταρο. Ενώ έχουν 

ταυτοποιηθεί αρκετές διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τις contactins, οι 

ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί δράσης τους δεν είναι κατανοητοί (Shimoda and Watanabe, 

2009). Στόχος της παρούσας διατριβής αποτελεί η αναγνώριση μορίων του 

ενδοκυττάριου μηχανισμού δράσης του RIG-6 που πιθανώς να είναι συντηρημένοι και 

στις υπόλοιπες contactins. 

 

Η επιλογή των υποψηφίων μορίων αλληλεπίδρασης έγινε βάσει του προτύπου 

έκφρασής τους και των φαινοτύπων που προκαλούν μετά από την καταστολή τους, ώστε 

να προσομοιάζουν με τους φαινοτύπους που προξενεί η αλλαγή στην έκφραση του RIG-

6. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, επιλέχθηκε το UNC-53, μια μεγάλη ενδοκυτταρική 

πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά με τον κυτταροσκελετό. 

 

Εικ. 17. Η κίνηση στο νηματώδη επηρεάζεται από την υπερέκφραση του rig-6. (A) Ίχνη από 
φυσιολογικό Ν2 άτομο επάνω σε φρέσκο βακτηριακό στρώμα. Ο νηματώδης παρουσιάζει σιγμοειδή 
κίνηση με σταθερό μήκος και πλάτος κύματος. (Β) Η αύξηση του RIG-6 μειώνει το πλάτος της 
κυματοειδούς καμπύλης κατά 40% και το μήκος κατά 20% σε σχέση με το Ν2. Scale bar: 1mm 
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e2432 n152 100aa 

Το UNC-53 επηρεάζει την κυτταρική μετανάστευση και την καθοδήγηση αξόνων 

κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο και το νώτο-κοιλιακό άξονα (Stringham et al., 2002; 

Stringham and Schmidt, 2009). Η επίδραση της αλλαγής των επιπέδων έκφρασης του 

RIG-6 παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τους φαινοτύπους που προκαλεί η μείωση της 

έκφρασης του unc-53. Συγκεκριμένα, μεταλλαγές στο γονίδιο unc-53 προκαλούν πρόωρο 

τερματισμό και των έξι μηχανοαισθητηρίων νευρώνων, ALMR/L, PLML/R, AVM και 

PVM (Hekimi and Kershaw, 1993). Επιπλέον παρατηρείται εσφαλμένη καθοδήγηση των 

συνδεσμικών αξόνων της κοιλιακής νευρικής χορδής και τάση να συνδέονται μεταξύ 

τους, σχηματίζοντας βρόγχους (Hekimi and Kershaw, 1993). Το απεκκριτικό κανάλι 

τερματίζει πρόωρα στα μεταλλαγμένα για το unc-53 στελέχη τα οποία παρουσιάζουν 

πρόβλημα στην κίνησή τους και στην εναπόθεση αυγών (φαινότυπος “bag of 

worms”)(Stringham et al., 2002). Εκτός από τις παρόμοιες επιπτώσεις που επιφέρει η 

διαταραχή των επιπέδων έκφρασης των δυο γονιδίων, το unc-53 και το rig-6 έχουν 

αλληλεπικαλυπτόμενο πρότυπο έκφρασης. Και τα δύο εντοπίζονται στους 

μηχανοαισθητήριους νευρώνες, σε κινητικούς νευρώνες της κοιλιακής νευρικής χορδής, 

στους μύες, την επιδερμίδα και το απεκκριτικό κανάλι (Schwarz et al., 2009; Stringham 

et al., 2002). Τέλος, το UNC-53, όπως και το RIG-6 δρα κυτταρικά αυτόνομα (Stringham 

et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το UNC-53 διαθέτει τις πρωτεϊνικές περιοχές Calponin Homology και LKK για την 

πρόσδεσή του στον κυτταροσκελετό, το πλούσιο σε προλίνη SH3 μοτίβο,  περιοχές 

Coiled Coil (συμμετέχουν σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις) και μια περιοχή ΑΑΑ 

ATPase (Stringham and Schmidt, 2009)(Εικ. 18). Δεδομένου ότι το RIG-6 αποτελείται 

Εικ. 18. Δομικές περιοχές της πρωτεΐνης UNC-53. Στο σχήμα υποδεικνύονται με βέλη οι δυο 
σημειακές μεταλλαγές e2432 και n152 που δημιουργούν πρόωρα κωδικόνια τερματισμού της 
μετάφρασης. CH: Calponin homology, CC: Coiled Coil, AAA: AAA ATPase. 
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μόνο από περιοχές ανοσοσφαιρίνης και φιμπρονεκτίνης και ότι εντοπίζεται στη 

μεμβράνη (Εικ. 1Γ), η βιοχημική αλληλεπίδραση μεταξύ τους δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί.  Επιθυμώντας να διερευνήσουμε αν το RIG-6 δρα στο ίδιο μοριακό 

μονοπάτι με το UNC-53 εξετάσαμε την γενετική αλληλεπίδραση των δυο μορίων. Έτσι, 

δημιουργήσαμε διπλά μεταλλαγμένα στελέχη για τα δυο γονίδια και ελέγξαμε την 

επίδραση της υπερέκφρασης του rig-6 σε μεταλλαγμένο για το unc-53 γενετικό 

υπόβαθρο. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν τη συνεργατική δράση των δυο 

μορίων στην καθοδήγηση αξόνων τόσο κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο όσο και κατά τον 

νώτο-κοιλιακό άξονα. 

 

6.1 Η ταυτόχρονη καταστολή του RIG-6 και του UNC-53 επηρεάζει την 

καθοδήγηση αλλά όχι την αύξηση αξόνων 

 
Στη παρούσα διατριβή, χρησιμοποιήθηκε το υπομορφικό μεταλλαγμένο στέλεχος 

unc-53(n152) στο οποίο μια σημειακή μεταλλαγή προκαλεί το σχηματισμό πρόωρου 

κωδικόνιου λήξης της μετάφρασης (Brenner, 1974; Stringham et al., 2002; Trent et al., 

1983) (Εικ. 18). Σε αυτό το στέλεχος, οι ALM άξονες συνήθως τερματίζουν στην 

περιοχή του νευρικού δακτυλίου προσομοιάζοντας το μεταλλαγμένο για το rig-6 

φαινότυπο. Οι PLM άξονες τερματίζουν σύντομα μετά την εκκίνηση τους. Οι παραπάνω 

φαινότυποι εμφανίζονται στο 100% του unc-53(n152) πληθυσμού. 

Η παρατήρηση των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων στα διπλά μεταλλαγμένα 

στελέχη rig-6(ok1589)unc-53(n152)ΙΙ έγινε μέσω του διαγονίδιου pmec-4GFP. Στα 

στελέχη αυτά δεν παρουσιάστηκε μείωση του μήκους των μηχανο-αισθητηρίων αξόνων 

ούτε αλλαγή στη μορφολογία τους, σε σύγκριση με τα μεταλλαγμένα άτομα unc-

53(n152)ΙΙ και rig-6(ok1589). Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και μετά από καταστολή 

της έκφρασης του rig-6 με τη μέθοδο RNAi στο μεταλλαγμένο στέλεχος unc-53(n152).  

 

Ωστόσο, η εξάλειψη της έκφρασης των δυο γονιδίων ταυτόχρονα, προκάλεσε 

επιπρόσθετο σφάλμα στην καθοδήγηση των συνδεσμικών αξόνων των κινητικών 

νευρώνων. Για την παρατήρηση αυτών, καθώς και της κοιλιακής νευρικής χορδής, 

χρησιμοποιήθηκε το προαναφερθέν διαγονίδιο hdIs17I;hdIs10V. Τα unc-53(n152) και τα 
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rig-6(ok1589) άτομα παρουσιάζουν εσφαλμένη καθοδήγηση συνδεσμικών αξόνων σε 

ποσοστό 16 και 17% του πληθυσμού αντίστοιχα. Η συχνότητα εμφάνισης του παραπάνω 

φαινοτύπου αυξάνεται σημαντικά στα διπλά μεταλλαγμένα rig-6(ok1589)unc-53(n152)ΙΙ 

ζώα, φθάνοντας σε ποσοστό 47% (P<0.05 σε σχέση με τα unc-53(n152) και  P<0.01 σε 

σχέση με τα rig-6(ok1589) άτομα, unpaired t-test)(Εικ. 19Ε).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 19.  Το RIG-6 και τοUNC-53 δρουν συνεργατικά στην καθοδήγηση αξόνων κατά τον νώτο-
κοιλιακό άξονα. (Α) Εικόνα των φυσιολογικών κινητικών νευρώνων της κοιλιακής νευρικής χορδής 
και των συνδεσμικών τους αξόνων που αναπτύσσονται κάθετα σε αυτήν και παράλληλα μεταξύ τους. 
Η παρατήρησή τους γίνεται μέσω του διαγονιδίου hdIs17I; hdIs10V το οποίο καθοδηγεί την έκφραση 
φθοριζόντων πρωτεϊνών υπό τον έλεγχο των υποκινητών glr-1, unc-47 και unc-129. Τόσο η 
καταστολή (Β, Γ) όσο και η αύξηση του RIG-6 ενισχύουν τη συχνότητα εσφαλμένης καθοδήγησης 
και σχηματισμού βρόγχων στους συνδεσμικούς άξονες των unc-53(n152) μεταλλαγμένων ζώων.  
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Επιπρόσθετα αυξάνεται η συχνότητα σχηματισμού βρόγχων μεταξύ τον 

συνδεσμικών αξόνων. Ενώ τα unc-53(n152) άτομα εμφανίζουν το φαινότυπο σε ποσοστό 

12%, τα διπλά μεταλλαγμένα ζώα εμφανίζουν βρόγχους σε ποσοστό 29% (P<0.01 

unpaired t-test)(Εικ. 19Β και Ε). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύθηκαν με την καταστολή της έκφρασης του 

rig-6 μέσω RNAi. Η συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων καθοδήγησης και σύνδεσης των 

συνδεσμικών αξόνων  αυξήθηκε κατά 10% στα rig-6(RNAi)unc-53(n152)ΙΙ άτομα σε 

σχέση με τα unc-53(n152) ζώα (P<0.001  unpaired t-test) (Εικ. 19Γ και Ε).  

 

Τόσο στα rig-6(ok1589)unc-53(n152)ΙΙ όσο και στα rig-6(RNAi)unc-53(n152)ΙΙ  δεν 

παρατηρήσαμε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης αξόνων που μεταπηδούν μη 

φυσιολογικά από το δεξί στο αριστερό μονοπάτι της κοιλιακής νευρικής χορδής. Ο 

φαινότυπος αυτός παρατηρήθηκε στο 6% του διπλά μεταλλαγμένου πληθυσμού, σε 

παρόμοια δηλαδή επίπεδα με τα rig-6(ok1589) και unc-53(n152) άτομα (Εικ. 19Ε). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η ταυτόχρονη καταστολή του RIG-6 και 

του UNC-53 επηρεάζει συγκεκριμένες διαδικασίες κατά την ανάπτυξη του νευρικού 

συστήματος. Ειδικότερα, επηρεάστηκε η καθοδήγηση των αξόνων κατά τον νώτο-

κοιλιακό και όχι η αύξηση κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα.  

 

6.2 Το RIG-6  και το UNC-53 δρουν συνεργατικά στην καθοδήγηση αξόνων 

 

Παράλληλα με τη δημιουργία των παραπάνω διπλά μεταλλαγμένων στελεχών, 

εξετάσαμε την επίπτωση της υπερέκφρασης του rig-6 σε μεταλλαγμένο γενετικό 

υπόβαθρο για το unc-53. Αντίθετα με την καταστολή, η υπερέκφραση του rig-6 στο 

στέλεχος unc-53(n152) προκάλεσε σοβαρό σφάλμα στην καθοδήγηση και την ανάπτυξη 

των μηχανο-αισθητηρίων ALM αξόνων. Συγκεκριμένα, στο 20% των unc-

53(n152);Ex[prig-6RIG-6] ατόμων παρατηρήθηκε η περιστροφή του ALM γύρω από τον 

AVM άξονα γεγονός που υποδηλώνει δραματική επίπτωση στην καθοδήγηση των δυο 

αξόνων (Εικ 20Δ). Επιπλέον οι ALM άξονες εμφάνισαν το σχηματισμό έκτοπων 

τεταρτοταγών δενδριτικών απολήξεων που συνδέονταν μεταξύ τους (Εικ, 20Ε). Η 
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συχνότητα εμφάνισης του τελευταίου φαινοτύπου ήταν 9%. Κανένας από τους 

παραπάνω φαινοτύπους δεν παρατηρήθηκε σε άτομα αγρίου τύπου αλλά ούτε και στο 

unc-53(n152) στέλεχος και τα ζώα που υπερεκφράζουν το rig-6. Κατά συνέπεια, η 

συγκέντρωση RIG-6 και UNC-53 είναι κρίσιμη για τον έλεγχο της καθοδήγησης των 

αξόνων και του σχηματισμού δενδριτών στους μηχανο-αισθητήριους νευρώνες. 

Αντίστοιχα, η υπερέκφραση του rig-6 επηρέασε δραματικά την μορφολογία της 

κοιλιακής νευρικής χορδής στο μεταλλαγμένο στέλεχος unc-53(n152). Οι συνδεσμικοί 

άξονες ακολούθησαν εσφαλμένη διαδρομή στο 65% των unc-53(n152);Ex[prig-6RIG-6] 

ατόμων και τάση να συνδέονται μεταξύ τους στο 63% αυτών. Ταυτόχρονα, στο 45% των 

ζώων οι άξονες της κοιλιακής νευρικής χορδής διαπερνούσαν μη φυσιολογικά τη μέση 

γραμμή (Εικ. 19Ε). Η διαφορά των παραπάνω ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική σε 

σχέση με τα prig-6RIG-6 και unc-53(n152) άτομα (P<0.05). 

Συνολικά, τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι το RIG-6 με το UNC-53 δρουν 

συνεργατικά στην καθοδήγηση και στη ανάπτυξη των αξόνων μεσολαβώντας στη 

μορφοποίηση του νευρικού συστήματος κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο και νώτο-κοιλιακό 

άξονα. 
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Εικ. 20. Το RIG-6 και το UNC-53 δρουν συνεργατικά στην καθοδήγηση των μηχανο-
αισθητηρίων αξόνων.  Εικόνα συνεστιακού μικροσκοπίου και σχηματική αναπαράσταση των μηχανο-
αισθητηρίων αξόνων ALM και AVM. Με διακεκομμένες γραμμές αναπαρίστανται οι νευρώνες που 
είναι εκτός του εστιακού πεδίου. (Α) Εικόνα των νευρώνων ALM και AVM στο αγρίου τύπου ζώο. (Β) 
Η μεταλλαγή unc-53(n152) προκαλεί τον πρόωρο τερματισμό των ALM και AVM αξόνων. (Γ) Η 
επιμήκυνση των ALM αξόνων λήγει πρώιμα με την υπερέκφρραση του rig-6. (Δ) Η αύξηση του RIG-6 
σε συνδυασμό με την καταστολή του UNC-53 προκαλούν το σχηματισμό σύνθετων και τεταρτοταγών 
δενδριτών στους ALM άξονες στο 20% του πληθυσμού. (Ε) Ταυτόχρονα στο 9% των ζώων ο ALM 
άξονας περιστρέφεται γύρω από τον AVM άξονα. Το πορτοκαλί βέλος σημειώνει το σημείο 
περίπτυξης του ALM και AVM άξονα. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν την περιοχή του νευρικού δακτυλίου 
και τα λευκά βέλη το σημείο τερματισμού των αξόνων. Scale bar: 70μm 
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1. ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκε ο μοριακός 

χαρακτηρισμός και η λειτουργική ανάλυση του γονιδίου rig-6, της μοναδικής contactin 

του C. elegans. Η έκφραση του γονιδίου εντοπίζεται αρχικά στα εμβρυϊκά στάδια του 

οργανισμού και διατηρείται στο ενήλικο σε διαφορετικούς τύπους ιστών όπως ο 

επιθηλιακός, ο μυϊκός και ο νευρικός. Τα επίπεδα έκφρασης του RIG-6 είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμα για την σωστή λειτουργία του. Δείξαμε ότι τόσο η καταστολή όσο και η αύξηση 

των επιπέδων του RIG-6 παρεμποδίζουν την επιμήκυνση των αξόνων των μηχανο-

αισθητηρίων νευρώνων κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα με κυτταρικά αυτόνομο τρόπο. 

Ταυτόχρονα, η αλλαγή στα επίπεδα έκφρασής του προκάλεσε την εσφαλμένη 

καθοδήγηση των συνδεσμικών αξόνων των κινητικών νευρώνων και των αξόνων της 

κοιλιακής νευρικής χορδής. Παρατηρήσαμε επιπλέον ότι οι συνδεσμικοί άξονες 

σχηματίζουν βρόγχους μεταξύ τους και αναπτύσσουν έκτοπους δενδρίτες.  

Το RIG-6 εμπλέκεται επίσης στη μετανάστευση μη νευρικών κυττάρων, όπως τα 

Distal Tip Cells της γονάδας και στη μορφογένεση του απεκκριτικού κυττάρου. Επιπλέον 

η αύξηση του RIG-6 επηρεάζει καθορισμένες και ρυθμικές συμπεριφορές του 

νηματώδους όπως η εναπόθεση αυγών, η κίνηση και η απελευθέρωση του εντερικού 

περιεχομένου. Τέλος, τα αποτελέσματα της διατριβής υποστηρίζουν τη συνεργατική 

δράση του RIG-6 με την κυτταροπλασματική πρωτεΐνη UNC-53 στην ανάπτυξη αξόνων 

και στη δενδριτική μορφογένεση στον πρόσθιο-οπίσθιο και νώτο-κοιλιακό άξονα. 

 

 

2. ΤΟ RIG-6 ΔΡΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

Οι contactins εμπλέκονται στη διαφοροποίηση και μετανάστευση νευρώνων, την 

καθοδήγηση αξόνων και τη μυελίνωση (Falk et al., 2002; Katidou et al., 2008; Shimoda 

and Watanabe, 2009). Η φυσιολογική τους σημασία αντικατοπτρίζεται από την 

συσχέτισή τους με νευρολογικές διαταραχές. Η F3/contactin είναι συνδεδεμένη με 
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θανατηφόρα μυοπάθεια (Compton et al., 2008), η TAG-1 αποτελεί αυτο-αντιγόνο για την 

Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Derfuss et al., 2009), και το BIG-2 σχετίζεται με το σύνδρομο 

3p το οποίο χαρακτηρίζεται από πνευματική καθυστέρηση και μη φυσιολογική ανάπτυξη 

(Fernandez et al., 2008). Επιπλέον, μεταλλαγή της F3/contactin προκαλεί το θάνατο στα 

ποντίκια, επιφέροντας δραματική μείωση στην ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας. Στη 

Δροσόφιλα η καταστολή της contactin προκαλεί το θάνατο (Faivre-Sarrailh et al., 2004). 

Οι contactins λοιπόν επιτελούν αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη τόσο ασπόνδυλων 

όσο και σπονδυλωτών. 

Ο νηματώδης διαθέτει μια μόνο contactin, το RIG-6. Σε μια πρόσφατη μελέτη 

παρουσιάστηκε ότι διάφορα IgCAMs, εκ των οποίων και το RIG-6, δρουν συνεργατικά 

στην καθοδήγηση αξόνων στην κοιλιακή νευρική χορδή (Schwarz et al., 2009). Στη 

μελέτη αυτή δημιουργήθηκαν πολλαπλά μεταλλαγμένα στελέχη στα οποία εξετάστηκε η 

δομή της κοιλιακής νευρικής χορδής. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που 

χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του rig-6 δεν ήταν το ισχυρότερο ok1589, το οποίο 

χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα μελέτη, αλλά το αδύναμο αλλήλιο gk376 (βλ. 

αποτελέσματα, Εικ.1)(Schwarz et al., 2009).  

 

Στην παρούσα μελέτη, παρατηρήσαμε ότι η  καταστολή της έκφρασης του rig-6 

προκαλεί τον πρόωρο τερματισμό των αξόνων των μηχανοαισθητηρίων νευρώνων και 

τον έκτοπο σχηματισμό αξονικών προεκτάσεων. Παράλληλα, η μείωση του rig-6 επιδρά 

στην καθοδήγηση των συνδεσμικών αξόνων και των αξόνων της κοιλιακής νευρικής 

χορδής. Τα αποτελέσματά μας συσχετίζουν το RIG-6 με τη μετανάστευση των Distal Tip 

κυττάρων της γονάδας υπογραμμίζοντας το ρόλο του μορίου στη μη-νευρωνική 

μετανάστευση. Στο μεταλλαγμένο αλλήλιο ok1589 η συχνότητα εμφάνισης των 

διαφορετικών φαινοτύπων δεν ανέρχεται στο 100%. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

οφείλεται είτε στην ελλιπή καταστολή των διαφορετικών ισομορφών RIG-6 στο 

στέλεχος που χρησιμοποιήθηκε ή στην περιορισμένη αποσιώπηση του γονιδίου μέσω της 

μεθόδου RNAi. Εναλλακτικά το φαινόμενο αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της 

αλληλοεπικάλυψης λειτουργίας με άλλα καθοδηγητικά μόρια.  
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2.1 Η δόση του RIG-6 είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος  

 

Η αυξημένη συγκέντρωση του RIG-6 επηρέασε δραματικά τη μορφολογία του 

νευρικού συστήματος. Εκτός από την ελαττωματική επιμήκυνση των αξόνων των 

μηχανοαισθητηρίων νευρώνων παρατηρήθηκε υψηλή συχνότητα ανωμαλιών στην 

ανάπτυξη των κινητικών νευρώνων της κοιλιακής νευρικής χορδής. 

Τόσο η καταστολή όσο και η αύξηση της έκφρασης του rig-6 οδήγησαν στην 

εμφάνιση των ίδιων φαινοτύπων. Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση της συγκέντρωσης του 

RIG-6 είναι κρίσιμη για την εκπόνηση της λειτουργίας του. Η αύξηση των επιπέδων του 

σε σύγκριση με τη μείωσή τους, επέφερε πιο δραματικές ανωμαλίες στην ανάπτυξη του 

νευρικού συστήματος αλλά και στη συμπεριφορά του νηματώδους. Αντίστοιχο 

φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και για άλλα μόρια κυτταρικής συνάφειας. Η αποσιώπηση 

και εντονότερα η υπερέκφραση του kal-1 (ορθόλογο της Anosmin) προκαλούν τον 

έκτοπο σχηματισμό δενδριτών σε νευρώνες που φυσιολογικά εκτείνουν ένα μόνο άξονα 

στο C. elegans (Bulow et al., 2002; Rugarli et al., 2002). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν 

περιγραφεί για το κολλαγόνο τύπου XVIII (Ackley et al., 2001) και τη Semaphorin 2a, 

mab-20 (Roy et al., 2000). 

 

2.2 Το RIG-6 έχει κυτταρικά αυτόνομη δράση  

 

Η δράση του RIG-6 στην επιμήκυνση των αξόνων των μηχανοαισθητηρίων 

νευρώνων ALM και PLM είναι κυτταρικά αυτόνομη. Η υπερέκφραση των ισομορφών b 

και d υπό τον έλεγχο του ισχυρού υποκινητή mec-17 επιδρά εντονότερα στην αύξηση 

των PLM αξόνων σε σχέση με την υπερέκφραση υπό τον ενδογενή rig-6 υποκινητή. 

Αυτή η παρατήρηση υποστηρίζει τη σημασία της συγκέντρωσης του μορίου στην 

αύξηση και καθοδήγηση νευραξόνων.  Επιπλέον αποτελεί την πρώτη αναφορά για 

κυτταρικά αυτόνομη δράση κάποιας  contactin in vivo. 

 

 

 

 



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 110

2.3 Ο ρόλος του RIG-6 στη διακλάδωση αξόνων 

 

Η αύξηση των επιπέδων του RIG-6 προκάλεσε τον αποπροσανατολισμό και την 

διακλάδωση των συνδεσμικών αξόνων των κινητικών νευρώνων που συνενώνονταν μη 

φυσιολογικά ενώ θα έπρεπε να ήταν απομονωμένοι και παράλληλοι μεταξύ τους. Αυτή η 

παρατήρηση συνδέει το RIG-6 με τη διακλάδωση των δενδριτών (dendritic branching), 

μια διαδικασία που είναι ελάχιστα κατανοητή μέχρι στιγμής. Οι δενδρίτες των νευρώνων 

του ιδίου τύπου εξαπλώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται μεταξύ τους και 

να καλύπτουν τη μέγιστη δυνατή επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως 

dendritic tiling και μπορεί να συμβαίνει είτε από εξ’ επαφής απώθηση των δενδριτών είτε 

από ενδογενή έλεγχο της αύξησής τους (Gao, 2007).  

Στο νηματώδη και στη Δροσόφιλα έχει αναγνωριστεί ο ρόλος του μονοπατιού της 

κινάσης σερίνης-θρεονίνης Sax-1/ Sax-2 και Trc /Fry αντίστοιχα (Emoto et al., 2004; 

Gallegos and Bargmann, 2004). Στην πρώτη περίπτωση η καταστολή του μονοπατιού 

στο C. elegans προκαλεί την αλληλοεπικάλυψη του δενδρίτη PLM με το κυτταρικό 

σώμα του νευρώνα ALM χωρίς ωστόσο να έρχονται σε επαφή. O άξονας PLM 

τερματίζει φυσιολογικά πριν από τον νευρώνα ALM. Η δράση του μονοπατιού Sax-1/ 

Sax-2 είναι κυτταρικά αυτόνομη και στην περίπτωση του νηματώδους δεν απαιτεί 

δενδριτική επαφή (Gallegos and Bargmann, 2004). Η αποσιώπηση του ομόλογου 

μονοπατιού Trc /Fry στη Δροσόφιλα προκαλεί τόσο έκτοπο σχηματισμό δενδριτικών 

διακλαδώσεων όσο και το σχηματισμό βρόγχων μεταξύ τους. Συνεπώς συμμετέχει και σε 

μια επιπρόσθετη διαδικασία, την αποφυγή δενδριτών  που ανήκουν στον ίδιο νευρώνα 

(Emoto et al., 2004). Την τελευταία λειτουργία διεκπεραιώνουν επίσης τα μόρια DsCAM 

και Turtle της Δροσόφιλας τα οποία ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών 

(Ferguson et al., 2009; Long et al., 2009; Millard and Zipursky, 2008; Schmucker and 

Chen, 2009). Η έκφραση διαφορετικών ισομορφών του DsCAM είναι απαραίτητη για 

την αποφυγή των δενδριτών σε ένα DA νευρώνα στη μύγα (Millard and Zipursky, 2008; 

Schmucker and Chen, 2009). Στο νηματώδη δεν έχει ταυτοποιηθεί ομόλογο του DsCAM, 

συνεπώς η ανάπτυξη των δενδριτών μπορεί να ελέγχεται από άλλα IgCAMs όπως το 

RIG-6. 
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Προηγούμενη μελέτη στο zebrafish έδειξε ότι η contactin TAG-1 είναι 

απαραίτητη για την καθοδήγηση αξόνων της medial longitudinal fascicle, των πρώτων 

αξόνων που εκτείνονται στο ενδιάμεσο εγκέφαλο του οργανισμού. Η απουσία της TAG-

1 δεν επιδρούσε στο σχηματισμό έκτοπων δενδριτικών διακλαδώσεων όπως προκαλούσε 

η καταστολή της Laminin-a (Wolman et al., 2008). Συνεπώς, στην παρούσα μελέτη 

παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δράση κάποιας contactin και συγκεκριμένα του RIG-6 

στη δημιουργία διακλαδώσεων των νευρώνων in vivo.  

 

2.4 Ο ρόλος του RIG-6 στην κυτταρική μορφογένεση  

 

Η αύξηση των επιπέδων RIG-6 περιορίζει την μορφογένεση του απεκκριτικού 

καναλιού, του κυττάρου που ελέγχει την ώσμωση στο νηματώδη. Η δημιουργία δομών 

με σωληνοειδές σχήμα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και λειτουργία ιστών και 

οργάνων σε όλα τα μετάζωα. Δομές όπως το απεκκριτικό κύτταρο του νηματώδους, η 

τραχεία της Δροσόφιλας αλλά και η σύνθετη αγγειογένεση των σπονδυλωτών, 

χρησιμοποιούν για την ανάπτυξή του κοινούς μηχανισμούς που προσομοιάζουν με 

αυτούς που ελέγχουν την καθοδήγηση και αύξηση των νευρικών αξόνων. Σηματοδοτικά 

μόρια όπως οι Ephrins, Semaphorins και Netrin μεσολαβούν τόσο στην αγγειογένεση 

όσο και στην διαμόρφωση του νευρικού συστήματος (Buechner, 2002; Weinstein, 2005).  

Παρά το γεγονός ότι το απεκκριτικό κανάλι του C. elegans είναι μονοκύτταρη δομή 

που δεν διακλαδώνεται, αποτελεί λόγω της απλότητάς του ένα χρήσιμο σύστημα για την 

κατανόηση μηχανισμών δημιουργίας αγωγών. Όπως το RIG-6 παίζει ρόλο στην αύξηση 

των απεκκριτικών καναλιών έτσι θα μπορούσαν και άλλες contactins να δρούν ως μόρια 

συνάφειας σε παρόμοιες διαδικασίες όπως η αγγειογένεση. Άλλωστε η contactin της 

Δροσόφιλα παίζει ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία της τραχείας μέσω του ρόλου της 

στη συνοχή των επιθηλιακών κυττάρων (Faivre-Sarrailh et al., 2004). Δεν εμπλέκεται 

ωστόσο σε διαδικασία κυτταρικής μορφογένεσης. Αντίθετα, ενώ το RIG-6 επιδρά στη 

μορφογένεση, δε μεσολαβεί στη συνοχή των επιθηλιακών κυττάρων. Στην παρούσα 

μελέτη γίνεται πρώτη φορά συσχέτιση των contactins με την κυτταρική μορφογένεση και 

τη μη-νευρωνική μετανάστευση. 
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3. RIG-6 ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

Η υπερέκφραση του rig-6 επηρέασε τρεις ρυθμικές και καθορισμένες 

συμπεριφορές του  νηματώδους: την κίνηση, την εναπόθεση αυγών και την εκκένωση 

του εντερικού περιεχομένου.  

 

3.1 Κίνηση  

 

Η σιγμοειδής κίνηση του νηματώδους παράγεται από τη συντονισμένη δράση των 

κινητικών νευρώνων και των σωματικών μυών με τους οποίους συνάπτονται. Η επιρροή 

της υπερέκφρασης του RIG-6 στην κίνηση του νηματώδους συμφωνεί απόλυτα με την 

επίδρασή της στην ανάπτυξη των κινητικών νευρώνων της κοιλιακής νευρικής χορδής. 

Από τους διάφορους τύπους κινητικών νευρώνων παρακολουθήσαμε την ανάπτυξη των 

νευρώνων τύπου DD, DA και DB οι οποίοι λειτουργούν στην σιγμοειδή, την οπίσθια και 

την πρόσθια κίνηση αντίστοιχα (Driscoll, 1997). Η δράση των DD νευρώνων έχει 

συνδεθεί με το πλάτος και το μήκος των ιχνών του νηματώδους (McIntire et al., 1993). 

Συνεπώς ο φαινότυπος της κίνησης συμπίπτει με τη μη φυσιολογική ανάπτυξη των 

αξόνων των παραπάνω κινητικών νευρώνων. Δε θα μπορούσαμε ωστόσο να 

αποκλείσουμε τη συμβολή κάποιας επιπρόσθετης μυϊκής δυσλειτουργίας. 

 

3.2 Έναπόθεση αυγών 

 

Ο μηχανισμός εναπόθεσης αυγών ρυθμίζεται από τους νευρώνες HSN, τους 

κινητικούς νευρώνες VC, τους μύες της vulva και τους σωματικούς μύες. Υπάρχει 

πληθώρα μορίων που έχει συσχετιστεί με αυτή τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, γονίδια 

τα οποία δρουν στο μονοπάτι Wnt και FGF επηρεάζουν την ανάπτυξη των μυών της 

vulva ενώ Κανάλια K+, Ca+ και νικοτινικοί υποδοχείς επηρεάζουν τη λειτουργία τους 

(Schafer, 2006). Μη φυσιολογική εναπόθεση απογόνων παρουσιάζουν άτομα 

μεταλλαγμένα για γονίδια που σχετίζονται με την ανάπτυξη των HSN και VC νευρώνων. 

Αξίζει να αναφερθούν τα γονίδια της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών sig-1 και 

sig-2 τα οποία ελέγχουν τη θέση των συνάψεων των HSN νευρώνων (Shen and 
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Bargmann, 2003; Shen et al., 2004) καθώς και το neurexin-like μόριο BAM-2 (Colavita 

and Tessier-Lavigne, 2003) το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη των δενδριτών των VC 

νευρώνων. Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος παίζει και το μονοπάτι TGF-

β (Schafer, 2006).  

Παρατηρήσαμε ότι η επίδραση της υπερέκφρασης RIG-6 σε αυτή τη 

συμπεριφορά δεν οφείλεται στην ελαττωματική ανάπτυξη των νευρώνων HSN ή τη 

συνδεσιμότητα τους με τους VC νευρώνες. Συνεπώς η ελαττωματική εναπόθεση αυγών 

μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποια μυϊκή δυσλειτουργία ή δυσμορφία είτε σε μη 

φυσιολογική λειτουργία των νευρομυϊκών συνάψεων.  

 

3.3 Απέκκριση 

 

 

Η απέκκριση ρυθμίζεται από ένα πολύ απλό σύστημα που περιλαμβάνει τους 

νευρώνες DVB και AVL, λίγους μύες και το έντερο ενώ ελέγχεται αποκλειστικά από το 

νευροδιαβιβαστή GABA.  Τη συμπεριφορά αυτή επηρεάζουν γονίδια που σχετίζονται με 

τη λειτουργία των εντερικών μυών, τη σηματοδότηση GABA και ιόντων ασβεστίου, τη 

σύνθεση πολυακόρεστων λιπιδίων (LC-PUFA) και το μεταβολισμό (Branicky and 

Hekimi, 2006). Το μόνο γνωστό καθοδηγητικό μόριο που έχει ρόλο στη συμπεριφορά 

αυτή είναι η Semaphorin 1a smp-1 (Ginzburg et al., 2002).  

Στην παρούσα μελέτη δεν εντοπίσαμε έκφραση του RIG-6 στους νευρώνες AVL 

και DVB. Πιθανώς λοιπόν η καθυστέρηση στη συμπεριφορά αυτή να έγκειται  σε μυϊκή 

ανωμαλία. Επιπρόσθετα πειράματα απαιτούνται για τη διερεύνηση αυτού του 

φαινοτύπου.  

 

4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ RIG-6 

 

4.1 Το RIG-6 και το UNC-53 ελέγχουν συνεργατικά την καθοδήγηση και αύξηση 

αξόνων 

 



Διδακτορική Διατριβή – Μαρκέλλα Κατίδου 

 114

Η υπερέκφραση του rig-6 και η καταστολή του unc-53 προξενούν πληθώρα όμοιων 

φαινοτύπων στο νηματώδη, όπως πρόωρο τερματισμό των μηχανοαισθητηρίων 

νευρώνων και των απεκκριτικών καναλιών, εσφαλμένη καθοδήγηση αξόνων στην 

κοιλιακή νευρική χορδή, καθώς και δυσκολία στην κίνηση και εναπόθεση απογόνων 

(Brenner, 1974; Hekimi and Kershaw, 1993; Stringham et al., 2002). Επίσης και τα δυο 

μόρια έχουν αλληλεπικαλυπτόμενα πρότυπα έκφρασης και κυτταρικά αυτόνομη δράση 

(Schwarz et al., 2009; Stringham et al., 2002). Συνεπώς αυτά τα δυο μόρια θα μπορούσαν 

να δρουν στο ίδιο μοριακό μονοπάτι. Για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης εξετάσαμε 

τη γενετική αλληλεπίδραση των δυο μορίων η οποία υποστηρίζει τη συνεργατική τους 

δράση στην καθοδήγηση και αύξηση αξόνων. 

Η ταυτόχρονη καταστολή των δυο μορίων προκάλεσε την αυξημένη συχνότητα 

εμφάνισης συνδεσμικών αξόνων με εσφαλμένη πορεία, οι οποίοι είχαν την τάση να 

συνενώνονται δημιουργώντας βρόγχους. Επίσης η αύξηση των επιπέδων του RIG-6 σε 

συνδυασμό με την καταστολή του UNC-53 οδήγησαν σε δραματικά αυξημένα σφάλματα 

καθοδήγησης και σχηματισμού έκτοπων δενδριτικών βρόγχων τόσο στον πρόσθιο-

οπίσθιο όσο και στο νώτο-κοιλιακό άξονα. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε τεταρτοταγείς 

δενδριτικές διαμορφώσεις στους ALM άξονες οι οποίοι συχνά περιστρέφονταν γύρω από 

τους AVM άξονες. Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση ο AVM άξονας αναπτυσσόταν 

αποκλειστικά κατά την πρόσθια – οπίσθια κατεύθυνση χάνοντας την αρχική του νώτο-

κοιλιακή πορεία. Αντίστοιχα και στην κοιλιακή νευρική χορδή παρατηρήθηκε δραματική 

αύξηση αξόνων με εσφαλμένη πορεία που σχημάτιζαν μεταξύ τους διακλαδώσεις. 

 

Συνεπώς τα μόρια αυτά δρουν συνεργατικά στην καθοδήγηση του αυξητικού κώνου 

των αξόνων που εξετάσαμε. Πως όμως θα μπορούσε να συντονιστεί η δράση τους; Η μια 

περίπτωση θα ήταν το UNC-53 να προάγει την ενδοκύττωση του RIG-6 από την 

κυτταρική μεμβράνη του αναπτυσσόμενου άξονα, ρυθμίζοντας αρνητικά τη δράση του. 

Η ενδοκύττωση αποτελεί γνωστό τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας πρωτεϊνών που 

συνδέονται στη μεμβράνη μέσω GPI. Το UNC-53 έχει συνδεθεί με την ενδοκύττωση σε 

δυο διαφορετικά συστήματα του νηματώδους, τα κοιλωματικά κύτταρα (ceolomocytes) 

και τα ωοκύτταρα. Τα κοιλωματικά κύτταρα ενδοκυτταρώνουν αδιάκοπα και μη ειδικά 

υγρό από το ψευδοκοίλωμα (την κοιλότητα του σώματος). Η καταστολή της έκφρασης 
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του unc-53 παρεμποδίζει την πρόσληψη υγρού από τα κύτταρα αυτά (Fares and 

Greenwald, 2001). Παρομοίως η καταστολή του unc-53 αποτρέπει την ενδοκύττωση της 

λεκίθου από τα ωοκύτταρα (Balklava et al., 2007). Βάσει λοιπόν των παραπάνω 

αποτελεσμάτων έχει προταθεί ότι το UNC-53 μπορεί να παίζει ρόλο και στην 

ενδοκύττωση καθοδηγητικών μορίων εξηγώντας ταυτόχρονα το ρόλο του στην 

κυτταρική μετανάστευση και καθοδήγηση αξόνων (Stringham and Schmidt, 2009). Η 

δράση του UNC-53 στην ενδοκύττωση πιθανότατα πραγματοποιείται μέσω της 

αλληλεπίδρασής του με τον κυτταροσκελετό. Το UNC-53 προσδένεται βιοχημικά με το 

ABI-1 (Abelson kinase Interacting protein) και με το σύμπλοκο APR2/3 που ελέγχει τον 

πολυμερισμό της ακτίνης (Schmidt et al., 2009). H αποσιώπηση του abi-1 προκαλεί τον 

πρόωρο τερματισμό των μηχανο-αισθητηρίων νευρώνων και των απεκκριτικών 

καναλιών καθώς και την εσφαλμένη καθοδήγηση αξόνων στην κοιλιακή νευρική χορδή. 

Υπάρχει συνεπώς μεγάλη ομοιότητα με τους φαινοτύπους που προκαλεί η έλλειψη ή η 

αύξηση του RIG-6.  

Πιθανώς λοιπόν, το UNC-53 αλληλεπιδρώντας με το ABI-1 και τον κυτταροσκελετό 

να προάγουν την ενδοκύττωση καθοδηγητικών μορίων τροποποιώντας τη συμπεριφορά 

του αυξητικού κώνου των νευρώνων. Η συγκέντρωση του RIG-6 θα μπορούσε να 

ρυθμίζεται αρνητικά μέσω του μηχανισμού αυτού.  Βάσει της υπόθεσης, η καταστολή 

του UNC-53 θα συντελούσε στην περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του RIG-6 στην 

κυτταρική μεμβράνη, ενισχύοντας τους φαινοτύπους που προκαλεί. Πράγματι, 

παρατηρήσαμε ότι η επίδραση της αύξησης του RIG-6 επιδεινώνεται από την καταστολή 

του UNC-53. Ωστόσο, δεν παρατηρήσαμε τη διάσωση του φαινοτύπου του UNC-53 από 

την ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων του RIG-6. Επομένως θα πρέπει να εμπλέκονται 

και αλλά καθοδηγητικά μόρια στις παραπάνω διαδικασίες.  

Σε ένα δεύτερο μοντέλο δράσης των δυο μορίων θα μπορούσε το RIG-6 να 

καταστέλλει τη λειτουργία του UNC-53. Αυτή η υπόθεση εξηγεί την ενίσχυση του 

φαινοτύπου που προκαλείται από την αποσιώπηση του unc-53 μετά από την 

υπερέκφραση του rig-6. Το UNC-53 αλληλεπιδρά βιοχημικά και γενετικά με την 

πρωτεΐνη SEM-5/Grb-2 μέσω των περιοχών SH-3 που διαθέτουν (Stringham et al., 

2002). Το SEM-5 περιέχει SH2 και SH3 περιοχές και δρα ως μόριο-adaptor στη 

σηματοδότηση κινασών τυροσίνης (Clark et al., 1992). Αυτή η αλληλεπίδραση εμπλέκει 
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Σηματοδοτικά 
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ακτίνης 

RIG-6 

RIG-6

RIG-6
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? 

Εικ.1. Το μοντέλο δράσης του RIG-6 σε σχέση με το UNC-53 στον αυξητικό κώνο των αξόνων. Το 
UNC-53 αλληλεπιδρώντας με το ΑΒΙ-1 και τον κυτταροσκελετό προάγει την ενδοκύττωση του RIG-6, 
και πιθανώς και άλλων μορίων, ρυθμίζοντας αρνητικά τη δράση του. Εναλλακτικά το RIG-6 θα 
μπορούσε να καταστείλει τη λειτουργία του UNC-53 μέσω του SEM-5. 

το UNC-53 σε σηματοδοτικά μονοπάτια που περιλαμβάνουν πιθανώς ρύθμιση μέσω 

φωσφορυλίωσης και τα οποία ελέγχουν την κυτταρική μετανάστευση (Stringham et al., 

2002). Το RIG-6 δρώντας ως υποδοχέας εξωκυττάριων σημάτων θα μπορούσε να 

τροποποιήσει την μοίρα του αυξητικού κώνου μέσω του SEM-5 και του UNC-53. Στο 

μονοπάτι αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας διαμεμβρανικός υποδοχέας που να 

αλληλεπιδρά με το RIG-6 και να μεταφέρει τη σηματοδότηση ενδοκυτταρικά.  
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4.2 Προέκταση της αλληλεπίδρασης των contactins και των UNC-53/NAV 

πρωτεϊνών 

 
 

Θα μπορούσε όμως η αλληλεπίδραση μεταξύ contactin και UNC-53 να είναι 

συντηρημένη στα σπονδυλωτά; Το UNC-53 διαθέτει 3 ομόλογα μόρια στα θηλαστικά, τα 

NAV-1, 2 και 3 (Neuron Navigators) τα οποία εκφράζονται στο νευρικό σύστημα και 

επάγουν την αύξηση και καθοδήγηση αξόνων in vitro (Martinez-Lopez et al., 2005; 

Muley et al., 2008).  

Από τα παραπάνω, το NAV-2 παρουσιάζει μεγαλύτερη ομολογία με το UNC-53 και 

μπορεί να διασώσει το φαινότυπο του δεύτερου στο νηματώδη. Το μόριο αυτό επάγεται 

από το ρετινοϊκό οξύ στο αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα του μυός (Merrill et al., 

2002). Η καταστολή του NAV-2 προκαλεί δυσλειτουργία των αισθήσεων (ακοή, 

όσφρηση και αίσθηση πόνου) που ίσως σχετίζεται με τη μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

νευριτών (Peeters et al., 2004). Το NAV-3 παρουσιάζει μειωμένη έκφραση σε 

νευροβλαστώματα και αυξημένη έκφραση κατόπιν εγκεφαλικού τραύματος, οπότε 

πιθανόν να εμπλέκεται στην αναγέννηση και αύξηση νευρώνων καθώς και την 

ογκογέννεση (Coy et al., 2002).   

Και οι τρεις navigators εκφράζονται στο νευρικό σύστημα των θηλαστικών. Τα 

NAV-1 και NAV-3 εκφράζονται στο αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα, αποκλειστικά σε 

μετα-μιτωτικά κύτταρα Coy, 2002 #209; Merrill, 2002 #196}. Η έκφρασή τους 

διατηρείται στο ενήλικο όπου εντοπίζονται στο φλοιό, την παρεγκεφαλίδα, το 

μεσεγκέφαλο και τον ιππόκαμπο. Το NAV-2 εκφράζεται σε όλο το αναπτυσσόμενο 

νευρικό σύστημα (Merrill et al., 2002). Παρομοίως οι contactins εκφράζονται τόσο στο 

αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα όσο και στο ενήλικο παρουσιάζοντας αλληλ-

επικαλυπτόμενο πρότυπο έκφρασης που περιλαμβάνει το φλοιό, την παρεγκεφαλίδα, τον 

ιππόκαμπο και το μεσεγκέφαλο (Shimoda and Watanabe, 2009; Yoshihara et al., 1995). 

Αντίστοιχα με την καταστολή του NAV-2, η αποσιώπηση της έκφρασης κάποιων από τις 

contactins προκαλεί αλλοίωση των αισθήσεων. Συγκεκριμένα, το BIG-2 συνδέεται με 

δυσλειτουργία της όσφρησης (Kaneko-Goto et al., 2008), το NB-2 με ακοή (Shimoda and 

Watanabe, 2009) και η TAG-1 με την αίσθηση του πόνου (Savvaki et al., 2008). 
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Συνολικά, υπάρχουν ομοιότητες στην έκφραση και λειτουργία των UNC-53/NAV 

πρωτεϊνών και των contactins  που θα μπορούσε να σημαίνει ότι η συνεργατική δράση 

των μορίων αυτών μπορεί να μη περιορίζεται μόνο στο C. elegans, αλλά να συντηρείται 

σε ανώτερους οργανισμούς.  
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